
Mitä mieltä asioista 

Hyvinvointipalvelut tulee säilyttää! 

Nyt valittava Vaasan kaupunginvaltuusto tulee päättämään monista vaasalaisia koskettavista tärkeistä 
perusasioista tulevalla valtuustokaudella. Yksi tärkeimmistä asioista tulee olemaan erilaisten peruspalvelujen 
tason ja saatavuuden säilyttäminen varsinkin esikaupunkialueilla. Myös kantakaupungin väestöön 
mahdolliset säästöpäätökset tulevat vaikuttamaan pidentyneinä jonoina ja vähentyneenä palveluna.  

Kiristynyt kuntatalous maassamme ja etenkin Vaasassa, missä on eletty viime vuodet erilaisten 
säästökuurien aikaa, on jo saanut aikaan selkeitä huononnuksia vaasalaisten peruspalveluissa ja niiden 
saatavuudessa. Kiristyvän kuntatalouden nimissä pyritään keskittämään monia alueellisia peruspalveluja 
suuremmiksi yksiköiksi tehokkuuden nimissä. Näitä tehokkuuspäätöksiä tehtäessä usein unohtuu pieni 
ihminen. Tämä pieni ihminen joutuu sitten päätösten seurauksena jonottamaan pääterveysasemalla useiden 
tuntien ajan. 

Meillä Vaasassa on tulevaisuuden uhkana alueellisten terveydenhuoltopisteiden, kirjastojen ja koulujen 
lakkauttaminen tai ainakin toiminnan supistuminen, mikäli Vaasan taloutta ei saada pikaisesti kuntoon. 
Vaasassa on koulujen lopettamisesta ”sorvattu” päätöksiä jo useaan otteeseen menneiden vuosien 
kuluessa. Uutena keskustelun aiheena on viime aikoina noussut esiin kirjastojen ja alueellisten 
terveydenhuoltopisteiden lakkauttaminen tai supistaminen.  

Aikaisemmin on jo vähennetty mm. vanhusten laitospaikkoja ja kotisairaanhoidon resursseja sekä 
kulttuuripalveluiden resursseja on kavennettu. Kaikki edellä mainitut supistustoimet vaikuttavat juuri pieneen 
ihmiseen ja hänen hyvin vointiin. Hyvin voiva, työelämän aktiivista vaihetta elävä kaupunkilainen ei ehkä ole 
huolestunut näiden palveluiden katoamisesta omalta asuinalueeltaan tai vaikka olisikin huolestunut, ei 
huomaa niissä tapahtuvaa muutosta, sillä hänellä on yleensä käytössään työterveyshuolto, missä tavallisesti 
pääsee lääkärinvastaanotolle lähes jonottamatta. Samoin hän pääsee autolla ”hurauttamalla” kaupungin 
pääkirjastoon. Mutta lapsiperheet, työttömät, vanhukset ja muut vastaavat ryhmät joutuvat suoraan näiden 
säästöjen ja supistusten kohteeksi ja kokijoiksi. 

Kuinka sitten poistetaan koulujen, kirjaston- ja terveyshuollon sivupisteiden lakkautusuhka tai supistaminen, 
miten kehitetään palveluja, mikä lääkkeeksi? En usko, että ongelmien ratkaisuun on olemassa yhtä 
yhtenäistä vastausta. Uskon, että tarvitaan useita erilaisia ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä, jollei tärkein, on 
tietenkin se, että verotulot on Vaasassa saatava kasvuun luomalla edellytyksiä uusien työpaikkojen syntyyn. 
Vain riittävillä verotuloilla voidaan kehittää palveluja ja turvata niiden pysyvyys. 

Samalla, kun luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiseen, on jo suunnitellut säästötoimenpiteet 
vietävä loppuun siten, että säästöt tai supistukset eivät kohdistu edellä mainittuihin kohteisiin. Jatkossa tulee 
kaupungin rakenteita ja organisaatioita tarkastella myös kriittisesti ja tulee löytää uusia keinoja tai tapoja 
tuottaa palveluita vaasalaisille.  

On mietittävä, mikä on tulevaisuuden tapa tuottaa palveluja. Sekö, että kaupunki tuottaa kaikki palvelut itse 
vai ostetaanko palvelut tai osa niistä yksityisiltä? Tätäkin asiaa tulee tarkastella tapauskohtaisesti, sillä 
tähänkään asiaan tuskin löytyy yhtä oikeaa ratkaisua. Mutta siitä olen aivan varma, kun asioita selvitetään ja 
tutkitaan tarkoin ja ennakkoluulottomasti, löydetään uusia ja aikaisempaa parempia tapoja tuottaa palveluita.  
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