VASTUUTON TOIMINTA KAUPUNGIN TALOUDEN HOIDOSSA HUOLESTUTTAA

Savonlinnan kaupungin asukasmäärä on laskenut voimakkaasti OKL:n lähdön vaikutuksesta ja tulee
ennusteen mukaan laskemaan tulevina vuosina. Kaupungin tulopohja on vähenemässä, joten on
tarpeellista sopeuttaa palveluita pienemmälle asukaspohjalle. Tämä voidaan tehdä etupainotteisesti, jotta
vältytään ikäviltä pakosti tehtäviltä päätöksiltä. Sopeuttamista voitaisiin tehdä suunnitelmallisesti
yhteistyössä puolueryhmien kanssa, ettei virkamiesten tarvitse jatkuvasti tehdä turhaa valmistelutyötä.
Virkavastuu tehtävistä päätöksistä ja niiden seurauksista, kun on myös luottamushenkilöillä.
Talouden tasapainottamisella saavutettavat vaikutukset näyttäisivät sen mihin voimme varoja ohjata
tulevaisuudessa. Vaikutukset olisivat estämässä kaupungin talouden kriisiytymisen. Jollemme itse tee
päätöksiä sopeutuksista, niin joku muu tulee ne tekemään puolestamme.
Talousarvion käsittelyssä on vaikeita päätöksiä edessä ja vain siksi, ettei palveluiden sopeuttamista ole
lähdetty toteuttamaan. Joudumme karsimaan menoja ei lakisääteisistä palveluista. Vapaa-ajan toiminnan
avustuksista, vapaan sivistystyön palveluista ja monista muista, joilla on huomattavaa vaikutusta
kuntalaisten hyvinvointiin koko kaupungin alueella.
Kouluverkon suunnitelmallinen sopeuttaminen jäi toteuttamatta ja rakennusten välttämättömät korjaukset
ovat edessä, turvallisen oppimisympäristön takaamiseksi. Rakennusten kuntoon saattaminen on
välttämätön tehtävä, kun kouluja ei tulla lähiaikoina lakkauttamaan. Virkamiesten selvitykset pohjautuivat
todellisiin ennusteisiin, ei tuulesta temmattuihin olettamuksiin. Tuulesta temmattuihin olettamuksiin
näyttää ainakin osa päättäjistä turvautuvan. Syntyvyyden lasku on yksi todellinen mittari. Savonlinnaan
syntyy ennusteen mukaan n. 180 lasta kuluvana vuotena. Eikä edellisenäkään vuotena lapsia syntynyt
paljoa enemmän. Tämä on todellinen ja huolestuttava ennuste.
Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä ovat monet päättäjät olleet vaatimassa säästöjä. Ei olla hyväksymässä
kuitenkaan Savonlinnan kaupungin palvelukorttiin esitettäviä muutoksia. Henkilöstön saatavuus ongelmissa
painivia, hoidollisesti kalliimpia yksiköitä ei olla valmiita sulkemaan, vaikka meillä on hyviä hoitopaikkoja
tarjolla Savonlinnassa. Ketään ei ole tarkoituksena jättää ilman hyvää hoivaa ja hoitoa. Savonlinnassa
tarjoaa laadukasta hoitoa ammattinsa osaava henkilöstö kaikissa yksiköissä. Matkojen pituuteenkaan ei voi
vedota, koska pisimmät matkat palveluihin tulevat kuitenkin eteläisestä Savonlinnasta.
Verojen korotus ei voi olla se ainoa tie, jolla me turvaamme lakisääteiset palvelut tulevaisuudessa.
Savonlinnan verotus on maamme korkeimpia ja se ei tänne houkuttele uusia asukkaita. Me demarit
olemme todenneet tilanteen vaativan ennakoivia toimenpiteitä, joilla saadaan kaupunki pidettyä asuttuna
ja lakisääteiset palvelut tasokkaina kuntalaisille. Meille demareille on sanottu, ettei palveluita tule ajatella
pelkästään talouden pohjalta. Talouden kunnossa pitämisellä takaamme kuitenkin hyviä, laadukkaita
palveluita myös jatkossa ja se on tärkeä osa hyvää vastuullista päätöksentekoa.
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