
Mainio vallankumous? 

 

Olette varmaankin kuulleet sanan Mainio. Tämä seudullisen sosiaali- ja terveystoimen 

liikelaitoksen suunnitelma on tullut nyt siihen vaiheeseen, että kunnilta pyydetään siihen lausuntoja 

helmikuun loppuun mennessä. Mainion ovat viime vuoden aikana synnyttäneet seudun yhdeksän 

sosiaali- ja terveystoimen johtajaa. Meille luottamushenkilöille suunnitelma esiteltiin loppuvuodesta 

2009. Suomesta sanotaan, että täällä porvarillisen vallankumouksen jo 1860-luvulla tekivät 

virkamiehet. 

 

Englannin tapahtumia vuonna 1688 kutsutaan Mainioksi vallankumoukseksi, joka oli 

merkittävimpiä käännekohtia Englannin kuninkaan ja parlamentin valtasuhteiden kehityksessä. 

Parlamentti sääti Bill of Rights -lain, joka rajoitti monarkin valtaa ja takasi kansalaisille ja 

parlamentille tärkeitä poliittisia oikeuksia, alistamalla parlamentille kuninkaan verotusoikeuden ja 

oikeuden pitää maassa sotaväkeä sekä kieltämällä kuningasta puuttumasta oikeuslaitoksen 

toimintaan. Englannin vallankumous oli kansan näkökulmasta mainio. Kuinka onkaan meillä? 

 

Käytännössä liikelaitos Mainiossa on kyse siitä, että jokaisesta liikelaitoksessa mukana olevasta 

seudun kunnasta lakkautettaisiin sosiaali- ja terveyslautakunnat ja tilalle tulisi yksi yhteislautakunta, 

jolla olisi järjestämisvastuu yli kuntarajojen koko alueella. Tuohon lautakuntaan valikoituisi 

jokaisesta kunnasta noin 1-3 luottamushenkilöä. Tämän yhteisen perusturvalautakunnan rooli olisi 

tilata palvelut koko alueelle. Liikelaitos tuottaisi palvelut ja sen johtokunta (jossa vain virkamiehiä) 

tekisi päätökset palvelutuotannosta. Kuntien valtuustot antaisivat rahat. 

 

Suomalainen piirre on, että poliittiset vallankumoukset tehdään hallinnollisina uudistuksina. Mitä 

päätettävää jää kuntien valtuustoille, jos 60-70% kunnan perustehtävistä annetaan pois? Kuntalaiset 

eivät voisi vaikuttaa asioihin enää valtuutettujensa kautta, vaikka perustuslakikin jo sanoo, että 

julkisen vallan tulee luoda edellytyksiä kansanvallan toteutumiselle. 

 

Mikkelin SDP:n valtuustoryhmän kanta sosiaali- ja terveystoimen liikelaitokselle on kielteinen. Sen 

lisäksi, että valtuustoryhmämme teki kokouksessaan 13.12.2009 kielteisen päätöksen 

liikelaitokselle, käsitteli SDP:n Mikkelin kunnallisjärjestön edustajisto Mainiota kokouksessaan 

10.11.2009. Edustajiston kanta oli selkeästi sosiaali- ja terveystoimen liikelaitostamista vastaan. 

Mielestämme palvelujen tulee perustua vahvaan kuntaan. Vahvassa peruskunnassa toteutuu 

parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden työn toteuttaminen tiiviissä yhteistyössä kunnan opetus-, 

kulttuuri-, liikunta-, vapaa-aika- ja teknisen toimen kanssa. Paras lainkin tavoitteena on 

elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne. 

 

Meillä sosialidemokraateilla on yhtenä tavoitteena vahvistaa edustuksellista demokratiaa ja 

kannustaa kansalaisia osallistumiseen myös vaalien välisenä aikana. Haluamme, että kuntalaiset 

voivat kokea edustuksellisen demokratian uskottavaksi ja voivat myös nähdä omat 

vaikutusmahdollisuutensa Mikkelin päätöksenteossa. Näin haluamme myös jatkossa olevan. 

Ongelmien korjaaminen on jo nyt nähty hyvin vaikeaksi, kun Mikkelin terveyskeskus on puoliksi 

ulkoistettu. Asiat eivät ole omissa käsissämme ja ongelmiin puuttuminen on lähes mahdotonta. 

 

Niin Mikkelin kuin muidenkin seudun kuntien tulisi nyt keskittyä ensisijaisesti omien kuntalaisten 

asioiden hoitoon ja oman organisaation trimmaamiseen kuntoon. Odotetaan rauhassa mitä uusi 

vireillä oleva terveydenhuoltolaki sanoo, eikä tehdä hätiköityjä päätöksiä. 
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