
Hallintouudistus parantaa päätöksentekoa Vaasassa 
 
 
Vaasan kaupunginvaltuusto sai kesäkuussa päätökseen hallintouudistuksen. Jatkossa Vaasaa johtaa 
yksi kaupunginjohtaja ja hänen apunaan on kolme toimialajohtajaa.   
 
Vaasassa tarvitaan tulevina vuosina sosiaali- ja terveyspuolella lisää resursseja, että pystyisimme 
riittävän hyvin vastamaan ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Hallintouudistuksessa saamme henkilön 
johtamaan ja kehittämään täysipäiväisesti sosiaali- ja terveyspuolta. Mielestäni uudistuksen tulee jatkua 
lähitulevaisuudessa siten, että nykyisen sosiaali- ja terveysjohtajan jäädessä eläkkeelle virka 
lakkautetaan ja toimialajohtajasta tulee hänen korvaajansa. Toimialajohtajan tulee sen jälkeen toimia 
esittelijänä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa että kaupunginhallituksessa. Olen täysin vakuuttunut 
siitä, että tämä malli parantaa ja nopeuttaa päätöksentekoa Vaasassa sosiaali- ja terveyspuolen 
asioissa. Uuden toimialajohtajan paikka on sosiaalivirastossa joukkojensa luona eikä valkoisessa 
hallintotalossa Vaasanpuistikolla.     
 
Hallinnonuudistuksen tulee jatkossa johtaa myös muihinkin rakennemuutoksiin. Esim. teknisellä puolella 
on kaavoitus ja tekninen sektori laitettava tiiviisti yhteen niin, että seuraavien vaalien jälkeen meillä 
aloittaa toimintansa kaupunginsuunnittelulautakunta, joka kaavoittaa ja rakentaa kadut. Nykyinen malli, 
missä kaavat ja kadut suunnitellaan ja päätetään toistaan erillään, tuhlaa resursseja ja johtaa ajoittain ei-
toivottuun lopputulokseen. 
 
Ei tietenkään riitä, että lautakunnat yhdistetään vaan koko tekninen toimi ja kaavoitus tulee sijoittaa 
samaan tilaan. Luonnollisesti toimialajohtajan pitää olla omiensa luona eikä johtaa toimintaa 
hallintotalolta. 
 
Kaikkia edellä mainittuja hyviä ja tulevia uudistuksia vastustivat RKP:n johdolla eräät muutkin valtuutetut. 
Ymmärrän RKP:n kannan, sillä heiltä voi kadota tässä uudistuksessa oma henkilö vallan huipulta, mutta 
muiden vastustajien logiikkaa en voi ymmärtää. En myöskään ymmärrä sitä, että miten niin hölmö 
johtajamalli, kuin nyt historiaan jäävä on, on joskus voitu hyväksyä. 
 
Uudistuksen vastustajat ovat syyttäneet Kokoomusta vallan kahminnasta. Kokoomus haluaa vain, että 
kaupungissa on johtaja ja että kaupunkia johdetaan tehokkaasti ja nykyaikaisesti. Kaupunginjohtajan 
valta on uudistuksen jälkeen vain kuntalain mukainen. Kokoomus ei myöskään ole haluamassa uusista 
paikoista yhtään itselleen, jos niitä ylipäätään jaetaan poliittisesti. Olemme myös hyvin tietoisia siitä, että 
jos nykyinen kaupunginjohtaja joskus jättää Vaasan, ei uusi välttämättä ole Kokoomuksesta. Meille on 
tärkeintä kaupunkimme hyvä ja nykyaikainen johtaminen.   
 
Valtuuston puheenjohtaja on valitellut uudistuksen huonoa valmistelua. Asia on ollut esillä tavalla tai 
toisella jo vuosia ja siitä on puhuttu ja kirjoitettu vaikka kuinka paljon. RKP olisi päässyt mukaan 
uudistukseen, jos olisi halunnut, mutta niin ei käynyt. Oli täysin RKP:n oma valinta jäädä syrjään 
uudistuksesta. Tosiasia on, että valtuustossa enemmistö päättää eikä suurin puolue, joka RKP vielä 
toistaiseksi on nyky-Vaasassa. 
 
Jossakin keskusteluissa on esitetty myös, että olisi mieluummin pitänyt lisätä luottamusmiesvaltaa 
siirtymällä esim. pormestarimalliin, jonka yhtä versiota allekirjoittanut esitti ennen viime kunnallisvaaleja. 
Pormestarimalliin ei Vaasassa ollut vielä valmiuksia, joten se uudistus saa odottaa Vaasan osalta vielä 
tulevaisuutta. Mutta valta on tässäkin asiassa valtuustolla ja seuraava valtuusto voi olla asiasta jo toista 
mieltä.         
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