
Vaasa kaipaa poliittista johtajuutta! 
 
Arvoisa rouva ministeri, arvoisat kutsuvieraat ja hyvät läsnäolijat! 
 
On ilo nähdä teidät kaikki täällä tänään, olkaa tervetulleita juhlaamme ja nauttikaa yhdessäolosta. 
 
Vaasan Kokoomus ry. täyttää 90 v. Yhdistys syntyi aikoinaan isänmaan aamunkoitteessa ja saavuttaa 
nyt kunnioittavan iän. Voin vakuuttaa teille, että yhdistyksessämme on virtaa edelleen kuin nuoressa 
pojassa tai tytössä. 
 
Tämän päivän Vaasan Kokoomus on voimakkaasti mukana uudistamassa vaasalaista kokoomuslaista 
järjestökenttää. Yhdistymisen tavoitteena on tehostaa Kokoomuksen vaasalaista kunnallispolitiikkaa 
kaikilla tasoilla. 
 
Vaasalaisessa Kokoomustoiminnassa on tänään mielestäni hyvä henki ja tekemisen meininki. Olen 
saanut seurata toimintaa hyvin läheltä ja kaikilla tasoilla. Yhdistystoiminnassa kaikki 
Kokoomusyhdistykset ovat nyt keskenään kuin yhtä suurta perhettä. Myös valtuustoryhmä toimii hyvin. 
 
Mutta yksi asia meiltä Vaasan kokoomuslaisilta puuttuu - oma kansanedustaja. Vaikka rouva ministeri 
käy nykyään Vaasassa lähes viikoittain, ei hän korvaa omaa vaasalaista Kokoomuksen 
kansanedustajaa. Tämän asian eteen meidän on aloitettava työ heti kunnallisvaalien jälkeen. 
 
Uskon vakaasti, että Kokoomus tulee Vaasassa kasvattamaan painoarvoaan tulevissa 
kunnallisvaaleissa ja se antaa hyvän pohjan jatkaa kohti seuraavia eduskuntavaaleja. Vaalien 
tavoitteena tulee olla vaasalaisen Kokoomuksen kansanedustajan saaminen eduskuntaan. 
 
Mielestäni kunnallisvaalien jälkeen tulee vaasalaista poliittista johtajuutta vahvistaa kaupungin 
hallinnossa. Vaasassa on menossa parhaillaan johtamisjärjestelmän uusiminen, joka äänestettiin 
pöydälle pääosin Demareiden ja RKP:n toimesta viime maanantain valtuustossa. 
 
Uudessa, mahdollisesti marraskuussa hyväksyttävässä mallissa on yksi kaupunginjohtaja ja kaksi 
apulaiskaupunginjohtajaa, joista viimeksi mainitut ovat 2 vuoden määräaikaisissa tehtävissä. 
Kokoomuksen tavoitteena on malli, jossa on yksi kaupunginjohtaja ja 3 toimialajohtajaa sekä esitettyä 
laajempi lautakuntauudistus.  
 
Tähän toimialajohtajamalliin päästäneen ehkä kahden vuoden päästä. Kuitenkaan tämä malli ei tuo 
tullessaan poliittista johtajuutta siten, kuin poliittinen johtajuus ymmärretään. 
 
Tietenkin voidaan keskustella myös tarvitaanko ylipäätään poliittista johtajuutta. Mutta uskoisin meidän 
kaikkien olevan samaa mieltä sen tarpeellisuudesta. 
 
Nyt on siis aika miettiä, kuinka poliittista johtajuutta Vaasassa vahvistetaan! 
 
Poliittisen johtajuuden yksi nykyaikainen malli on pormestarimalli, joka on käytössä esimerkiksi 
Tampereella ja muualle se tekee vahvasti tuloaan. Pormestarimallin käyttöönotosta ei ole keskusteltu 
Vaasassa nyt menossa olevan uudistuksen aikana, mutta mielestäni tämän mallin käyttöönottoa on 
vakavasti pohdittava myös meillä.  
 
Pormestarimallissa pormestarin tai pormestarien vakanssia hoidetaan enintään 4 vuotta kerrallaan ja 
sitten kannatus mitataan uudestaan uusissa vaaleissa. Tällaisen pormestarimallin pohtiminen on 
kuitenkin pitkä prosessi ja se olisi ehkä käyttöönotettavissa vasta vuoden v. 2012 kunnallisvaalien 
jälkeen. 
 



Kuten totesin, Vaasa tarvitsee poliittisen johtajuuden vahvistamista ja siihen tarjoaa hyvät edellytykset 
Turun malli. Turun mallissa kaupunginhallituksen puheenjohtaja on täysipäiväinen ja hän on poliittisen 
prosessin johtaja. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja saa työstään riittävän palkkion, että voi hoitaa 
tehtävää kokopäivätoimisena. Tällä mallilla saadaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan paikalle 
kyvykkäin henkilö riippumatta henkilön iästä ja siviilielämän tehtävistä. 
 
Turussa mallista on käymieni keskustelujen mukaan pääosin myönteiset kokemukset, eikä siitä aiota 
luopua ainakaan lähivuosina.  
 
Kaiken tavoitteena täytyy olla kuntalaisen hyöty. Uskon, että kuntalainen hyötyy tästä mallista siten, että 
asioiden valmisteluprosessi nopeutuu ja myös laatu paranee ja siten malli tuottaa myös parempia 
päätöksiä kuntalaisen parhaaksi. 
 
Usein kuulee puhuttavan, että virkamiehet johtavat kaupunkia. Olkoonpa kyseessä kumpi tahansa malli 
- Tampereen pormestarimalli tai Turun malli - johtaa kaupunkia aina vaalien tuloksena valittu poliittisen 
prosessin johtaja eli periaatteessa myös kuntalainen. Virkamiehet ovat siinä roolissa, mihin heidät on 
tarkoitettu eli asiantuntijoina ja toteuttajina        
 
Esitän, että Vaasassa käynnistetään välittömästi Turun mallin mukainen valmistelu ja että sen 
käyttöönotto tapahtuu tulevan uuden valtuustokauden alusta. Turun mallin yksi keskeinen sisältö on 
puolueiden tekemä ”hallitussopimus”. Uusi ajatus on haasteellinen ja aikataulu on kireä, mutta ei 
mahdoton jos poliittista tahtoa löytyy.  
 
Lopuksi haluan kiitää kaikkia entisiä ja nykyisiä yhdistyksemme jäseniä työstä, jonka he ovat tehneet 
Kokoomuksen politiikan eteen Vaasassa ja myös koko valtakunnassa. 
 
Kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille menneistä vuosista. 
 
Toivotan kaikille vaalityössä mukana oleville menestystä vaaleissa sekä kaikille läsnä oleville kauniita 
syyspäiviä ja iloista sekä hyvää mieltä!  
 
Kiitos! 
 
Seppo Rapo 
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