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Arvoisa puheenjohtaja,hyvät valtuutetut!
Vaasan kaupungin omistuksessa olevia kulttuuritoimijoita on suuri joukko ja toiminta siitä
syystä sirpaleista. Vaasan kaupungin ylläpitämiä kulttuurilaitoksia ovat mm. teatteri, Tikanojan
taidekoti, Pohjanmaan museo, kirjasto ja kulttuurivirasto, jonka alaisuuteen kuuluvat tällä
hetkellä kaupunginorkesteri, tapahtumien järjestäminen (mm. Taiteiden yö) ja taiteen
perusopetus. Kaikilla edellä mainituilla organisaatioilla on omat henkilöstöt ja
luottamushenkilöistä koostuva johtokunta tai lautakunta.
Käytäntö on osoittanut, että kun toimijoita on noinkin monta ja jokaisella oma johto ja
luottamusmies-organisaatio, on yhteisen sävelen löytäminen vaasalaisessa kulttuurin
tekemisessä vaikeaa. Yhteistyö ei aina tahdo onnistua niin kuin haluttaisiin.
Nykyinen kuntatalous vaatii sitä, että resursseja käytetään oikein ja hyödynnetään
mahdollinen synergiaetu niin itse perustehtävässä, tässä tapauksessa taiteen ja kulttuurin
tekemisessä, kuin myös hallinnossa ja muissa siihen liittyvissä asioissa.
Vaasassa toteutettiin nykyisen valtuustokauden alkaessa mittava organisaatiouudistus, kun
sosiaali- ja terveystoimi yhdistettiin vuoden 2005 alussa. Voisi kuvitella, että tästä
uudistuksesta olisi opittu jotain suunniteltaessa kulttuuripuolen hallinnon uudistusta.
Ainut oikea ratkaisu kulttuuritoimen hallinnon uudistamisessa on se, että kaikki kaupungin
ylläpitämät kulttuuritoimijat laitettaisiin yhden ja saman hallintokunnan alaisuuteen, Tällaisesta
uudistuksesta saataisiin sekä todellista synergiaetua vaasalaisen kulttuurin tekemiseen että
mittavia säästöjä.
Näin suurten uudistusten tekeminen vaatii virkamiehiltä rohkeutta ja päättäjiltä
avarakatseisuutta. Päätösesitys ei anna ymmärtää, että tulevaisuuden tavoite olisi em.
toimijoiden yhdistäminen.
Nyt esitetty teatterin ja kaupunginorkesterin yhteen liittäminen on oikean suuntainen
toimenpide, missä saadaan ehkä etuja tai sitten. ei. En ole täysin vakuuttunut siitä, että nyt
esitetty hallinnon uudistus tuo säästöjä eikä myöskään synergiaetua itse taiteen tekemiseen.
Tämä nyt esitetty uudistus ei kuitenkaan nyt yksin riitä, vaan uudistus pitäisi viedä loppuun
saakka em. tavalla.
Mitään järkeä ei ole siinä, että kulttuurivirasto jää tynkävirastoksi hamaan tulevaisuuteen.
Tältä osin uudistus on resurssien ja kaupungin rahojen tuhlaamista, jota ei voi hyväksyä.
Muutama sana itse prosessista, jolla tätä nyt esillä olevaa esitystä on viety eteenpäin.
Onko nyt esitetty uudistuksen eteenpäin vieminen sitä kuuluisaa vahvaa johtajuutta, kun sen
jalkoihin on jäänyt Kulttuurilautakunnan mielipide nyt esitetystä hallinnonuudistuksesta?
Edellä totesin, että kulttuuritoimen hallinnonuudistusta on vietävä eteenpäin kohti todellista
vaasalaisen kulttuurihallinnon uudistusta, mistä hyötyvät kaikki osapuolet ja tästä johtuen
esitän seuraavaa pontta valtuuston hyväksyttäväksi:
Kiitos!

Ponsi:
Hyväksyessään päätösesityksen kaupunginvaltuusto edellyttää, että kulttuurialan
hallinnonuudistusta jatketaan välittömästi niin, että tavoitteena on yhdistää kaikki kulttuuritoimi
yhdeksi hallintokunnaksi.

