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Eräänlainen vahdinvaihto

K

esäkuun ensimmäisenä päivänä aloittaa toimikautensa uusi kaupunginvaltuusto. Tapahtuu eräänlainen
vahdinvaihto. Uusia ihmisiä on äänestetty uusille paikoille. Mikä muuttuu? En tiedä, muuttuuko mikään?
Asiat ovat pitkälti entisenlaisia. Toki jokainen valtuutettu ja muu päättäjä on aina oma persoonansa.
Politiikassa tosin toimitaan pääsääntöisesti ryhmänä, sillä kaikki valtuutetut ovat tulleet valituksi tehtäväänsä
jonkun ryhmän listalta. Tämä on peruste ryhmäkurille ja -toiminnalle. Ryhmäkuria arvostellaan usein kovin
sanoin. Politiikka on kuitenkin kompromissien hakua eli pääasiassa periksi antamista. Muutoin asiat eivät
hoidu. Näin se vain on. Vanha sanonta on, että kyllä valtuusto yhden sooloilijan kestää, mutta ei juuri enempää.

M

aakunta- ja soteuudistus etenevät. Maakuntauudistus tarkoittaa tehtävien kokonaisvaltaista
uusjakoa. Jatkossa toimijoina ovat kolmiportaisesti valtio, maakunta ja kunta. Kaikilla toimijoilla on
oma roolinsa kansalaisten palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Tässä uusjaossa maakunnan
rooli moninkertaistuu. Uudistuksen valmistelusta lausunnolle tulevien lakien kanssa kunnat ovat olleet kuin
tykistökeskityksen ytimessä. Seuraavaksi kunnat saisivat lausua maakuntauudistuksen II-vaiheen lakiesityksistä.
Lakeja on yhteensä 227 ja ne koskevat 11 eri ministeriötä.
Olin tilaisuudessa, jossa esiteltiin tulevan valtion lupa- ja valvontaviraston tavoitteita ja toimintaa. Lyhennysten
luvatussa maassa virasto on nimeltään LUOVA. Sieltä löytyvät jatkossa valtion lupa-, rekisteri-, ohjaus- ja
valvonta-asiat. Jos LUOVA:lle asetetut tavoitteet toteutuvat, niin jatkossa kaikki käy ja kukkuu, kuin käki
toukokuisena aamuna. Tavoitteet ovat upeat. Yhdenmukainen toimintatapa ja yhdenvertaiset oikeudet, yhden
luukun palveluperiaate, jossa asiointi on helppoa ja sujuvaa. Vilpittömästi toivon, että kaikki tämä toteutuu.

K

aupungintalo on heinäkuussa osittain suljettuna. Juhannuksen jälkeen kaupungintalon ovet ovat
suljettuina varsinaiselta asiakaspalvelulta viiden viikon ajan. Talo ei ole kuitenkaan tyhjä ja ovelta
löytyvät aina tiedot niistä henkilöistä, jotka ovat töissä ja hoitamassa välttämättömiä asioita. Esimerkiksi
rakentamiseen liittyvät tarkastus- ja muut tehtävät hoituvat kohtuudella myös heinäkuussa. Samoin kaikki
muu välttämätön palvelu pyritään hoitamaan. Kesälomien keskittämisellä pyritään siihen, että toiminnoissa on
vajetta mahdollisimman lyhyen aikaa, ei siis koko kesää.

U

lvilan keskiaikaiset Hansamarkkinat järjestetään tänä
vuonna poikkeuksellisesti Ulvilan vapaa-ajankeskuksen
eli Kaskelotin ympäristössä. Neuvotteluissa päädyttiin
tähän ratkaisuun, sillä ELY-keskus käynnistää uuden jokisillan
rakennustöitä juuri samoihin aikoihin, kun Hansamarkkinat
ovat. Siltatyömaan keskellä markkinayleisö ja -kauppiaat olisivat
saattaneet joutua sellaisen työmaakaluston joukkoon, että
turvallisuuden takaaminen olisi ollut haasteellista. Voi toki olla,
etteivät työt siltatyömaalla ole vielä tuolloin edes käynnissä, mutta
sitä riskiä järjestäjät eivät kuitenkaan halunneet ottaa. Uskotaan,
että Hansamarkkinat sopeutuvat loistavasti myös Kaskelotin
maastoon. Nähdään markkinoilla ja annetaan siltatyömaalle
työrauha. Aurinkoista kesää – meille jokaiselle.
”Elämä on korkeakoulu, jossa kaikki ovat yhtä aikaa opettajia ja
oppilaita.”
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

