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Arvoisat lääninhallinnon perinneyhdistyksen jäsenet
Syksy on sujunut yhdistyksen osalta hiljaisesti. Kerran hallitus kokoontui pohtimaan
yhdistyksen tilannetta ja tulevaisuutta. Yksimielisesti olimme sitä mieltä, että
lääninhallinnon vuosisatainen perinne on sen arvoinen, että sitä kannattaa vaalia. Niinpä
olemme kehittelemässä uusia ajatuksia ensi vuoden toiminnalle. Perästä kuuluu ja näkyy.
Viime jäsenkirjeessä ennustelin, että jotain tulee taas tapahtumaan valtionhallinnon ns.
kehittämisessä. Totesin silloin, että ei tarvitse olla suurikaan ennustaja, kun suurin
tehostamisen tarve on keskushallinnossa, ministeriöissä ja keskusvirastoissa, hetken
kuluttua todetaan, ettei se onnistu ja katse käännetään valtion aluehallintoon. Näyttää
siltä, että ensi keväänä puuhataan taas uutta aluehallintoa nykyisen sekavan,
monikerroksisen ja sirpaleisen AVI, ELY ym. kokonaisuuden tilalle. Menossa on Virsuhanke. Niinpä niin, laulussakin sanotaan: voi virsua voi, kun ei se laula ja kun ei se soi, tai
jotain sinnepäin. Parempi olisi puhua vaikka tuohikontista, sinne mahtuisi enemmän
paperia. Sen lyhennyksen voisi saada vaikkapa sanoista: tuo hitonmoisen konstikas
tilaustyö.
Yhdistyksemme hallitus antoi Virsu-hankkeesta pyytämättä lausunnon. Se on luettavissa
yhdistyksen sivuilta osoitteessa www.lhperinne.net. Käykääpä lueskelemassa. minusta
puhumme järkeviä. Viimeisen hallituksen pöytäkirjakin on siellä.
Sote-hankekin saatiin kolmannen kerran valmiiksi ja todellinen työ on vasta edessä, mm.
ne kuuluisat perustuslailliset esteet. Sote vie kunnilta yli puolet päätösvallasta ja siirtää
sen kolmikerroksiselle kuntayhtymähallinnolle, jos kaavailut toteutuvat.
Kun hankalimmillaan lopputuotteena saattaa olla kolmas verottajatasokin kunnan ja
valtion väliin, ei tunnu todennäköiseltä, että tavoite keveämmästä ja halvemmasta
hallinnosta voisi toteutua. Pääasia olisi kuitenkin lukea perustuslakia siitä kohdasta, jossa
taataan jokaiselle suomalaiselle asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaiset ja kohtuulliset
sosiaali- ja terveyspalvelut, siis lähipalvelut. Sen rinnalla viis ns. kunnallisesta
itsehallinnosta. Sehän hoituu, kun tehdään tarpeeksi suuret kunnat.
Perinneyhdistyksen hallitus seuraa tätäkin hanketta, jonka aikoinaan ristin sotkuiseksi
tekeleeksi. Sillä on nimittäin suorat linkit valtion tulevaan aluehallintoon. Tällä hetkellä
Sote-hanketta voisi lausua raamatullisin sanoin: nyt se on tehty. Kiinnostavaa, eikö totta.
Nyt me kuitenkin valmistaudumme viettämään oikein rauhallista joulua ja sitten
kääntämään kalenteria vuodelle 2015, jolloin palaamme asiaan.
Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2015 toivottaa Pekka.
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