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Laitetaanko maailma kerralla kuntoon?

K

” aikki muuttuu, kaikki muuttuu, ei entiselleen, ei mikään jää”, lauloi aikanaan yhtye Four Cats.
Nyt sisäasiainministeriö pyytää lausuntoa pelastustoimen aluejaon muutosesityksestä. Suomeksi;
pelastustoimen alueita ollaan laittamassa suurempiin kokonaisuuksiin. Tämäkin uudistus on osa
hallituksen rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanoa. Periaate taitaa olla, että laitetaan maailma
kerralla kuntoon, kun kerran hommiin on ryhdytty. Tarkoitus on toteuttaa pelastustoimen
uudelleenorganisointi siten, että pelastustoimen alueita vähennetään nykyisestä 22:sta 11:een.
Meille on tarjolla Varsinais-Suomi eli Turku-keskeinen isäntämalli, kuten poliisihallinnossakin on.
Hätäkeskuksessa yhteistyösuuntana on puolestaan Pirkanmaa eli Tampere.
Ulvilassa olemme sitä mieltä, että esitetty pelastustoimen suuraluejakoehdotus ei ole
tarkoituksenmukainen, mikäli pelastustoimi aiotaan jatkossakin pitää kuntien järjestämisvastuulla.
Olemme kuitenkin esittäneet, että yritettäessä nyt siirtää kuntien vastuulla olevia tehtäviä valtiolle,
olisi tässä vaiheessa perusteltua selvittää myös vaihtoehtoinen toimintamalli, jossa pelastustoimi
siirtyisi kokonaan valtion vastuulla olevaksi toiminnaksi. Kansalaisten turvallisuudesta huolehtivana
viranomaistoimintana pelastustoimi on rinnastettavissa valtion järjestämisvastuulla jo oleviin poliisija hätäkeskustoimintaan. Siis kaikki virkapuku- eli tinanappitehtävät valtion vastuulle.

T

alvia on monenlaisia. Taas on yhdenlainen talvi kääntymässä kevään kautta kesäksi. On kysytty,
olemmeko säästäneet tuhansittain euroja lauhan talven ansiosta? Kuluneen talven talvihoidon
säästöksi olemme arvioineen jopa 40 000 euroa. Toki talvea on vielä jäljellä. Toisaalta leuto talvi
vahingoittaa päällysteitä enemmän kuin normaali talvi. Talvihoidossa nyt mahdollisesti säästyvä
raha tarvitaankin todennäköisesti tuleviin päällysteiden korjaamiseen eli ”ei nuolaista, ennen kuin
tipahtaa”.
Ulvilassa katujen talvihoitoa toteutetaan pääasiassa kilpailutettuna ostopalveluna eli kahdeksan
aurausurakoitsijan toimesta. Työhön lähtökäskyn antaa kaupungin työnjohto. Yhtäältä siksi, ettei
auraajien tarvitse itse nukkua öitään käsi ikkunasta ulkona ja toisaalta siksi, että työhön lähetetään
vain tarpeen mukaan. Näin meillä Ulvilassa maksetaan vain lähtökäskyllä tehdyistä
auraustunneista.
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erusturva – paljon parjattu, mutta myös kiitetty. Meillä Ulvilassa tuotetaan sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut yhteistoiminta-alueella nyt viidettä vuotta. Minulla itselläni on ollut, sekä
viran että siviilielämän kokemuksista, vain hyvää sanottavaa perusturvan toiminnoista Ulvilassa.
Viran puolesta olen ollut erityisen tyytyväinen siihen, että Ulvilan kaupungin kannalta perusturvan
talous on toteutunut koko ajan ennakoitua paremmin. Vuonna 2013 talousarvioomme varattu
määräraha alittui 1,8 M€:lla – ei huaaano!
Minut oli kutsuttu muutama viikko sitten Ruosniemen Koittoon Outokummun eläkeläiset
tilaisuuteen vieraaksi. Heistä merkittävä osa on ulvilalaisia. Minut oli kutsuttu kertomaan Ulvilan
kaupungin ajankohtaista asioista. Ennakkoon oli puhetta, että kerron myös perusturvan tilanteesta
Ulvilassa. Kerrottuani omat näkemykseni yhteistoiminta-alueemme palvelutuotannosta ja
toiminnasta Ulvilassa kävimme aiheeseen liittyvää keskustelua. Olin erittäin tyytyväinen, jopa
yllättynyt siitä, kuinka hyvää palautetta ja kiitosta tämä ulvilalainen eläkeläisryhmä antoi.
Lääkäriaikojakin oli saatu hyvin ja palvelu oli ollut ylipäätään hyvää. Lähes pelkkiä kehuja oli hieno
kuulla. Toki sen tiedämme kaikki, että yksittäisiä toisen sisältöisiäkin tapauksia on kuultu ja
kerrottu. Mutta kaiketi ylipäätään – perusturva toimii kuta kuinkin ok!
Jutellaan, kun tavataan – näistä ja muista!
Kaupunginjohtaja Jukka Moilanen

