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Meillä on oikeus hyvään hallintoon 
 
Keväästä 2019 tulee jännittävä. Huhtikuussa pääsemme äänestämään 
eduskuntavaaleissa ja toukokuussa vuorossa on europarlamenttivaalit. Maakuntavaalien 
ajankohtaa en lähde edes arvailemaan, mutta poliittisen superkevään pulssi kohoaa kyllä 
ilman niitäkin. 
 
Vuosi on Suomen kannalta myös kansainvälispoliittisesti kiinnostava. Suomi on paraikaa 
keskeisen eurooppalaisen ihmisoikeustoimijan eli Euroopan neuvoston puheenjohtaja. 
Heinäkuun alussa Suomi saa puolestaan hoitaakseen Euroopan unionin neuvoston 
puheenjohtajuuden.  
 
Suomen puheenjohtajuuskaudella joudutaan mitä luultavimmin käsittelemään Iso-
Britannian EU-eron siirtymäkauden ongelmia. Toukokuun europarlamenttivaaleja seuraa 
edelleen korkeiden EU-virkojen nimityskierros. Suomen kautta värittävät luonnollisesti 
myös jo olemassa olevat haasteet, kuten esimerkiksi yhteinen maahanmuuttopolitiikka ja 
eurooppalaisen oikeusvaltiokehityksen uhkakuvat. 
 
Kotimaisen poliittisen kierron kannalta EU-puheenjohtajuus osuu hankalaan kohtaan. Jos 
eduskuntavaalien tulos sen sallii, vaaleja seuraavat hallitusneuvottelut on saatu 
päätökseen juuri ennen EU:n johtoon tarttumista. Uusi hallitus joutuu heti kovaan testiin. 
 
Siirtymäkaudesta voisi olla huolissaan, jollei hallintomme olisi niin hyvässä mallissa. 
Poliittiset päättäjät tulevat ja menevät, mutta virkakuntamme pysyy. Useimmilla meistä 
lienee huonoja kokemuksia yksittäisten virkamiesten toimista, mutta kokonaisuutena 
hallintomme kuuluu maailman parhaimmistoon. Vaikka poliittinen tilanteemme olisi mikä, 
virkamiehemme pitävät perustan kunnossa. 
 
Hallinnon pysyvyys poliittisesti tuulisina aikoina on kansalaisille erittäin tärkeää. Sen 
ymmärtää seuratessaan vaikkapa Yhdysvaltain tempoilua budjetista. Suomalaisesta 
näkökulmasta tarkastellen tuntuu lähes järjenvastaiselta, että poliittiset erimielisyydet 
valtion varainkäytöstä johtavat liittovaltion hallinnon osittaiseen sulkemiseen. Kyseessä ei 
ole vain nykyisen presidentin oikuttelu, vaan vastaavaa on koettu hänen edeltäjiensäkin 
kausina.  
 
Demokraattisesti valittujen edustajien oikeutta määrätä maan asioista on syytä kunnioittaa. 
Samalla on olennaista muistaa, että valtiolla on sellaisia keskeisiä tehtäviä, joiden toiminta 
ei saa jäädä politiikan panttivangiksi. Kansalaisilla on oikeus hyvään hallintoon silloinkin, 
kun poliitikot riitelevät. Meidän on samoin voitava luottaa siihen, että vallan vaihtuminen ei 
johda kaaokseen.  
 
Suomalainen virkakoneisto hoitaa juoksevat asiat, olipa kyseessä kotoiset 
verotuspäätökset tai kansainvälisten huippukokousten järjestelyt. Voimme siis rauhallisin 
mielin valmistautua vuoden 2019 poliittisiin jännitysnäytelmiin. Asiantuntevat virkamiehet 
pitävät huolen selustastamme.  
 

Suunnan kansakunnalle antavat kuitenkin kansan valitsemat parlamentaarikot sekä 
toimintakykyinen hallitus. Sellaista virkamieskuntaa ei olekaan, etteikö se olisi riippuvainen 
poliitikkojen visioista ja osaamisesta. Kansalaisten kunniatehtävänä on valita Suomelle ja 
Euroopalle viisaat suunnannäyttäjät. Vaalikevättä kohti! 
 



 

 

NOSTO: Hallinnon pysyvyys poliittisesti tuulisina aikoina on kansalaisille erittäin tärkeää. 


