M atti Holopai n e n
Haetaanko aidosti yhteiskunnan
kokonaisedun mukaista ratkaisua vai
saneleeko hallituksen ja ministeriön
piirissä asetettu poliittinen tavoite
lopputuloksen yhteiskunnallisista
vaikutuksista huolimatta?

Keväällä valitaan taas uudet päättäjät
hoitamaan yhteisiä asioitamme seuraavaksi
neljäksi vuodeksi. Gallupit antavat ymmärtää, että vaihtuvuutta tulee edellisiä vaaleja
enemmän. Nykyisen eduskunnan ja hallituksen työntekoa on ohjannut tiukka hallitusohjelma ja sitoutuminen sen mukaisiin
määrällisiin tulostavoitteisiin. Kansalaisen
näkökulmasta lakien valmistelukoneisto ei
ole pysynyt vauhdissa mukana ministeriöissä

piirissä asetettu poliittinen tavoite lopputuloksen valmistelussa esille tulevista tekijöitä ja
yhteiskunnallisista vaikutuksista huolimatta?
Kuullaan tahoja, asiantuntijoita ja eturyhmiä,
jotka varmuudella puoltavat ennen valmistelun käynnistymistä tavoitteeksi asetettua
tulosta. Muuttuuko valmistelussa mikään,
jos eduskuntavaaleissa päättäjien vaihtuvuus
on aiempia vuosia suurempi? Valiokunnissa
ehkä, mutta ministeriöissä ei.
Hallitus on hakenut julkishallinnon toiminnan tehostamista erilaisin toimin.
Valtionhallinnon laitosten
hajasijoitushankkeissa tuntuu muutos olevan itseisarvo lopputuloksen toimivuuden ja taloudellisten
vaikutusten kustannuksella.
Jatkuuko sama meno tulevan eduskunnan aikana vai
saadaanko käyttää tervettä
järkeä ja harkintaa?
Suomalainen tietoyhteiskunta ei ole osannut vastata
oikein kansainvälisiin kyselyihin ja sijoitus kyselyjen
tuloslistalla on ollut odotettua heikompi. Sen siivittämänä on polkaistu pystyyn
kehitysohjelmia ja niiden alle hankkeita
julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittämiseksi. Mikä on tulevan eduskunnan linjaus
julkishallinnon ja yritysten toimivaksi työnjaoksi sähköisten palvelujen kehittämisessä,
toteuttamisessa ja järjestämisessä? Muuttuuko julkishallinnon rooli palvelutuotannon
kehitystä ja toteutusta ohjaavaan suuntaan
operatiivisen toiminnan vähentyessä? Onko

”Luodaanko palvelu
tuotantoon yksityisiä
tai julkisia monopoleja,
joiden kustannuksiin ja
palvelujen laatuun t ilaaja
ei käytännössä pysty
v aikuttamaan?”
eikä valiokunnissa. Tuntuu, että vauhtia on
ollut liikaa tai väärään suuntaan lopputuloksen laadun kustannuksella. Haja-alueiden
jätevesiä ja E10-bensa ei ole saatu virtaamaan
tavoitellulla tavalla. Mikä valmistelun laadussa mättää?
Haetaanko lainvalmistelussa aidosti
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Uudet päättäjät,
vanhat haasteet
uuden hallituksen tavoitteena pyrkiä keskittämään kuntien palveluratkaisuja ja palveluvalintoja tarvittaessa lainsäädännöllisin toimin
vai haetaanko kuntiin tehokkuutta toimivien
markkinoiden ja verkostoyhteistyön kautta?
Luodaanko palvelutuotantoon yksityisiä tai
julkisia monopoleja, joiden kustannuksiin
ja palvelujen laatuun tilaaja ei käytännössä
pysty vaikuttamaan? Nämä ovat merkittäviä
linjauksia kuntien toimintaa kehitettäessä.
Vallan ja vastuun pitää kulkea yhdessä, jos
halutaan varmistaa lopputuloksen toimivuus.
Millaiset uudet eväät kuntien kehittämiseen
seuraava eduskunta uusine päättäjineen
mahtaa antaa vai otetaanko varman päälle
”vanhat läksyt ja voimistelua”. Kiinnostava
vaalikevät on tiedossa lumien sulamista
odotellessa.
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