108 § Vaasan kaupungin strategian päivitys.
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut
Yleisesti kun luki valmistelua, voi todeta, että strategiaa ovat olleet tekemässä kaikki muut paitsi valtuutetut.
Vastuullisina virkamiehinä on olleet muut kuin insinöörit ja sen huomaa lopputuloksesta!
Valtuutetut pääsivät elokuussa sanomaan sanansa asiasta ja jotain on korjattukin.
Olin elokuussa ja olen edelleenkin sitä mieltä, että valtuutettujen olisi pitänyt päästä ainakin kerran elokuun
jälkeen sanomaan mielipiteensä strategiasta ennen valtuustoon tuontia.
Strategiaan liittyvät tavoitteet ovat kuin lukisi Päätalon Iijoki-sarjaa - tekstiä on paljon.
Useimpia tavoitteita on mahdoton mitata, tältä osin työ on jäänyt täysin kesken.
En ymmärrä miksi esimerkiksi lause tavoitteissa ” Kehitetään energia-alan koulutusta ja varmistetaan osaavan
työvoiman riittävyys” (kohdassa 1.3 tavoite)
On ylipäätään kaupungin strategiassa, kun esim. ammattikorkeakoulu on oma yhtiönsä, siellähän tämän asian
pitää olla.
Tai
”Varmistetaan riittävällä ja monipuolisella koulutustarjonnalla osaavan työvoiman saatavuus.” (Kohdassa 1.2
tavoite)
Tämä on jo lähempänä toisen asteen koulutusta mutta osittain tämäkin menee ammattikorkeakoulun ja
yliopiston piikkiin.
Toisaalta nuo asiat ovat melkein samoja, toisin kriittiset menestystekijät ovat eri, olisikohan kannattanut jotain
tässä yhdistää ettei toisteta asioita?
Jos nuo asia halutaan tuossa pitää, kuten ne varmasti halutaan, teksti pitäisi muotoilla toisin. (esim. jokin
summa millä tuetaan, lahjoitus professuuri tms.)
Tai miten mitataan tavoitetta:
Kehitetään ja vaalitaan rakennettua kaupunkiympäristöä, maaseutua ja virkistysalueita.
Miten mitataan tämä.
Julkista liikennettä kehitetään asukkaiden tarpeita vastaavaksi.
Jos laaditan tavoitteita pitää myös määritellä miten mitataan tai missä mitataan!
Jos strategiasta haluttaisiin hyvä ja tavoitteista mitattavia, tulisi asia palauttaa, mutta se ei taida onnistua, enkä
edes sitä esitä.
Sen sijaan esitän ponnen, jolla asiaa voidaan osittain paikata ja se kuuluu näin:
(Jos mittarit ja toimenpide ohjelmat on jossain muualla on ne tässä kerrottava. Olen työkseni ollut työelämässä
laatimassa mittareita 90-luvun alusta alkaen.)

Ponsi kohtaan
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Hyväksyessään Vaasan kaupungin strategian päivityksen valtuusto edellyttää, että Valtuustoon nähden
sitoviin tavoitteisiin laaditaan mittarit ja toimenpideohjelmat, joilla tavoitteiden toteutusta voidaan mitata ja
seurata.
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Samtidigt som fullmäktige godkänner uppdateringen av Vasa stads strategi förutsätter fullmäktige att man för
de mål som är bindande i förhållande till fullmäktige utarbetar mätare och åtgärdsprogram, med vilka
målutfallet kan mätas och följas upp.

Seppo Rapo
Kok.
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