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Pakina 

 

Elämme vaikeita aikoja, totesi kaupungin virkamies, tarttui puhelimeen ja tilasi 

konsultin paikalle. 

Kaupungintalon käytävillä tuttu konsultti karautti Volvolla paikalle, sai toimeksiannon, 

kääri hihat ja pani tuulemaan. Konsultilta tilattiin selvitys, jonka tarkoituksena oli 

todistaa se, että vaikeita tosiaan eletään. Sen tosin tietää lukutaidoton apinakin, mutta 

kun konsultti sen kertoo, niin silloin ei asian pitäisi olla kenellekään epäselvä. 

Konsultti paiskoi hommia uutterasti ja itseään säästämättä kuukauden päivät. 

Konsulttiselvitys julkaistiin juhlallisin menoin johtavan virkamiehen huoneessa. 

Pullakahvit maistuivat, ihmiset tamppasivat toisiaan selkään ja kehuivat konsultin taitoja: saatiin se, mitä 

tilattiin. Tämä konsultti ei olekaan pilsneriä. Se ei kuseta. 

Johtavan virkamiehen alaiset tosin ihmettelivät, miksi konsultti ylipäätään tilattiin tekemään selvitys, joka 

kuuluu kohtuullisen mojovaa palkkaa nauttivan virkamieskunnan töihin. 

He tulivat kahvihuoneessa siihen tulokseen, että virkamiehet ovat jäniksiä. Pää pannaan pensaaseen, kun 

tulee hankala asia eteen. 

Kaupungin taloudellisesta tilasta huolestuneista luottamushenkilöistä suuri osa uskoi konsultin 

selvitykseen ilman poikkipuolista ajatusta. Pakkohan selvityksen on olla vedenpitävä, koska siitä maksettiin 

kymppitonneja. 

Ei ole rahasta kiinni, kun konsultti ahkeroi. Rahasta ei ole myöskään silloin kiinni, kun kaupungin asioita 

vatvotaan risteilyllä tai luottamushenkilöiden palkkioita ja virkamiesten palkkoja nostetaan. 

Rahasta on kiinni silloin, kun koululaisen leivän päälle pitäisi panna juustoviipale, lihasoppaan lihaa ja 

vanhuksille kuivat vaipat alle. Asiat tärkeysjärjestykseen. 

Taas olisi konsultille töitä. Nyt pitäisi selvittää, kuinka henkensä kaupalla raatavat johtavat virkamiehet 

jaksavat vaativassa työssään. Heitä lyödään julkisuudessa kuin vierasta sikaa. Kaikkensa antavat, mutta 

mikään ei kelpaa. Eivät selitykset, eivät konsulttiselvitykset. 

Kaupunkilaiset ovat täysiä pölvästejä, kun he eivät ymmärrä yhteistä hyvää. He ovat unohtaneet, ettei 

kaupunki ole kaupunkilaisia, vaan virkamiehiä, luottamushenkilöitä ja konsultteja varten. 

Kansainvälisyys. Se on kaupungin taikasana. Rahaa palaa kaikkeen jonninjoutavaan hömpötykseen, mutta 

sitähän ei lasketa, kun on niin kivaa. 

Kansainvälisyys on heittänyt kaupungin julkisuuteen. Oikein pääuutislähetyksissä kerrottiin, kuinka 

kansainvälisyys on näkynyt kaupunkikuvassa. Jokunen sata poliisia ja rajavartiolaitoksen työntekijää piti 

vanhalla meijerillä kiinalaisten kanssa pikapalaverin. Se ylitti uutiskynnyksen höyhenen kevyesti. 

Vaan nyt ei paikalla nähty erinomaista konsulttia. Poliisi hoitelee konsulttihommat yhteiskunnan piikkiin. 

Selvityksen kuluihin ottavat osaa rovaniemeläiset, kolttasaamelaiset, turkulaiset, koululaiset, vanhukset ja 

ministerit. 

Kyllä täällä sittenkin osataan. Eikä siihen tarvita edes konsulttia. 
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