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Nykykunta on kriisinhallintaorganisaatio

Vahvasti sanottu, mutta tuo on totta. Viime vuodet toimintaamme on leimannut jonkun muutoksen jatkuva
suunnittelu ja kaikenlaisten selvitysten laatiminen. Muutoksia on suunniteltu ja selvitelty vuodesta toiseen.
Lopulta mikään ei ole johtanut mihinkään. Muutoin tämän upean työn rinnalla, tuo on ollut todella
turhauttavaa, voitte uskoa. Kaiken tämän kohistuksen seurauksena vireillä olleet selvitykset ovat
aiheuttaneet kuntien päätöksentekoon sisäistä riitaa ja vastakkaisasettelua – puolesta tai vastaan. On
ollut kuntaliitosselvityksiä jokilaaksosta Poriin. Niistä ei syntynyt muuta kuin riitaa. On ollut maakunta- ja
sote-uudistusta. Niistä ei syntynyt mitään, ei edes riitaa. Pitkään jatkunut epävarmuus on vaikeuttanut
kuntien pitkän aikavälin taloussuunnittelua, riitauttanut kunnallista päätöksentekoa ja kaiken lisäksi vienyt
sekä voimat että varat tavoitteelliselta kehittämistyöltä. Tuntuu kuin olisimme koko ajan ratkaisemassa ja
päättämässä jotakin elämää suurempaa kriisiä. Nykykunta on eräänlainen kriisinhallintaorganisaatio.
Uuden jokisillan vihkijuhla alkaa täsmentyä. Silta vihitään käyttöön lauantaina 11.5.2019
järjestettävässä tapahtumassa. Jälleen kerran olemme yhdistäneet voimamme Ulvilan Yrittäjien kanssa.
Yrittäjät järjestävät samana päivänä, samassa paikassa uudenlaisen koko perheen Turvallisuustapahtuman. Vetonauloina ovat lastenohjelmista tutut Maltti ja Valtti.
Varsinainen sillan vihkiminen tulee olemaan pienimuotoinen, mutta juhlallinen hetki, jonka toivomme
jäävän muistoihimme. Silta vihitään perinteisesti puheilla ja nauhan leikkauksella. Oheen tarjotaan
tilaisuuden henkeen sopivaa musiikkia. Tilaisuus myös kuvataan drone-kopterilla. Seuratkaahan
mainontaa, ja varatkaa jo nyt kalentereihinne tuolle lauantaipäivälle klo 14 – 17 välinen aika.
Viikonloppuna nähdään ja kuullaan, kenelle olemme antaneet valtakirjamme. Usein kuulee
puhuttavan, että nykyaikana ihmisten pitäisi saada äänestää sähköisesti. Vielä näillä syömisillä minä en
sitä kannata. Minun on helppo olla tietoturvan maallikkona tuota mieltä, koska esimerkiksi tietoturvayhtiö
F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen on myös kertonut vastustavansa sähköisiä vaaleja. Hänen
mielestään nettiäänestämiseen liittyviä vakavimpia riskejä ovat vaalituloksen laaja
manipulointimahdollisuus, vaalien häirintämahdollisuus sekä riski vaalisalaisuuden murtamisesta. Hän
onkin todennut, että niin kauan kun me äänestämme kynällä ja paperilla, voimme aina tarvittaessa laskea
äänet uudestaan. Kun siirrymme digitaalisiin järjestelmiin, näin ei välttämättä enää ole. Tapasin viime
viikolla Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnellin. Keskustelimme vaaleista. Myös
hän totesi, että suomalainen vaalijärjestelmä on viimeisimpiä, mikä kannattaa siirtää nettiin.
Tätä pohtiessanne voitte vielä varmistukseksi tehdä SWOT-analyysin eli kirjata sähköisen äänestyksen
vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Ilman ainuttakaan SWOT-analyysiä minä totean, että
eiköhän raapusteta numeromme äänestyslipukkeeseen jatkossakin ihan vaan perinteisellä tyylillä.
Koirien maailmassa asenne ratkaisee, ei koko – asenne kuntoon, asiat hoituvat!
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