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Vaalit 2008 / ILKKA-maakuntalehden vaalikoneen kysymykset

VASTAUKSIA ILKKA-MAAKUNTALEHDEN VAALIKONEEN KYSYMYKSIIN

Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Ongelma alkaa varmaan olla, että erilaisia vaalikoneita voi olla paljon. 17.9.2008 
tilanteessa minulle oli vinkki YLE:n, MTV3:n ja ILKKA-maakuntalehden 
vaalikoneista.

Nähtäväksi jää, että onko vaalikoneita liikaa, jolloin ei jaksa kaikkiin vastata.

Tutkin ohjeita, ja ILKKA-maakuntalehden vaalikone ehdokkaille sulkeutuu 
23.9.2008. Eli sen jälkeen voin laittaa vastaustiedoston omalle palvelimelle.

500 merkin raja

Tuo 500 merkin raja aiheutti, että olisi pitänyt sanoa aika lyhyesti asioihin.

Se on varmaan sitä poliitikon vikaa, että haluaa hyvin perustella vastauksensa.

Itse en oikein pidä näistä ehdottomista, KYLLÄ/EI-, PUOLESTA/VASTAAN-, 
KANNATAN/EN KANNATA -kyselyistä.

Muistan tuossa yhden haastattelun, jossa Matti Vanhaselta kysyttiin, että mikä on 
mielipide jostain asiasta EU-asioissa.

Vanhanen kysyi, että mitä tiettyä asiaa tarkasti ottaen toimittaja oikein tarkoitti, kun 
EU:ssa oli neljä hanketta käynnissä ja jokaisen otsikkoon liittyi toimittajan tivaaman 
asian otsikko. Hallinnossa asia oli siis jaettu neljään osahankkeen valmisteluun.

Kummassa vika: toimittajassa vai poliitikossa?

Lukuintoa tarvitaan

Olen ainakin yrittänyt perustella vastauksia jollain tavalla. Tietysti on lukijasta 
kiinni, että jaksaako perusteluihin perehtyä.

Lukuintoa kaikille kiinnostuneille.

Terveisin,

Jukka Rannila
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Kysymys 1: Mikä jalasjärveläiset odottavat ensi vuonna alkavalta 
uudelta terveyspalvelujen liikelaitoskuntayhtymä JIK:ltä?

Vaihtoehdot

Hyvää terveyspalvelujen saatavuutta
Monipuolista terveyspalvelujen tarjontaa
Oman terveyskeskuksen säilymistä
Jotain muuta

Oma valinta

Oman terveyskeskuksen säilymistä

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Tämä on aika helppo kysymys.

Tavallinen ihminen, joka ei ehkä tiedä ollenkaan tai tietää hyvin vähän jostain 
PARAS-hankkeista yms. yms. voi olla peloissaan, että loppuuko terveyskeskuksen 
toiminta.

Sitä voisi luulla, että kaiken tiedotuksen jälkeen kaikki kansalaiset tietäisivät 
täydellisesti JIK-kuntayhtymän tavoitteet.
Kun minäkään en tiedä kaikkia JIK-kuntayhtymän jokaista yksityiskohtaa, niin 
tuskin voi tavallinen kuntalainen tietää.
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Kysymys 2: Jalasjärven väkiluku laskee ja kunnan kehitys uhkaa 
näivettyä jos jotain ei tehdä. Pitäisikö seuraavan valtuuston ottaa 
käyttöön keinoja uusien asukkaitten houkuttelemiseksi?

Vaihtoehdot

Ei lainkaan tärkeää
Erittäin tärkeää

Oma valinta

Erittäin tärkeää

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen lyhyesti

Olisi tyhmyyttä sanoa, että Jalasjärven kunnan väkiluvun lasku ei ole tosiasia.

Tietysti kunnan pitää tehdä oma osuutensa.

Mutta kunta ei voi määrätä yksittäistä ihmistä seuraavasti:
– perusta yritys
– tee siitä menestyvä vientiyritys
– hanki määräävä markkinaosuus ympäri maailman
– tilaa alihankintaa Jalasjärven muilta yrityksiltä vähintään useammalla 

miljoonalla eurolla vuosittain
– laajenna yritystä jatkuvasti
– palkkaa uusia työntekijöitä joka vuosi vähintään 10 henkilöä.

Tuossa ylläolevassa kunnan osuus EI ole määräävä.

Tosiasia on, että julkisen talouden palkkaamien henkilöiden määrä on melko lailla 
täydessä määrässä.

Yksityinen yritystoiminta on, joka voi uutta työväkeä vetää.
Kunnan osuus yritystoiminnan määräämisessä on rajattu tiettyihin tehtäviin.

Kunta tekee oman osuutensa ja kannustaa tietysti yritystoiminnan kehittämistä.
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Kysymys 3: Kuinka oman kuntasi asukkaiden hyvinvointi 
paranee?

Vaihtoehdot

Panostamalla maakuntakeskus Seinäjoen vetovoimaan
Jakamalla panokset tasaisesti maakunnan kuntien kesken

Oma valinta

Panostamalla maakuntakeskus Seinäjoen vetovoimaan

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen lyhyesti

Hoh-hoijaa, anna mun kaikki kestää.

Tämä on taas tätä, että Seinäjoki olisi jotenkin kaikkia muita kuntia vastaan ja niiden 
välillä on ikuinen pyhä sota, jossa ei vankeja tunneta.

Itse tuli majailta muutama vuosi Tampereella.
Tunnetusti opiskelijat yms. uudet tulokkaat tulivat melkein aina Tampereelle.
Hetken Tampereella oltuaan ihmiset alkoivat vähitellen oppia, että on niitä kuntia 
Tampereen ulkopuolellakin.

Otetaan nyt kaksi tapausta:
1. Henkilö muuttaa Etelä-Pohjanmaalle, eikä ole koskaan Etelä-Pohjanmaalla 
missään kunnassa asunut.
2. Henkilö muuttaa Etelä-Pohjanmaalle, ja on Etelä-Pohjanmaalla jossain kunnassa 
aikaisemmin asunut.

Tapaus 1:
Jos nyt ajattelee ihmistä, joka jostain syystä muuttaa Seinäjoelle, eikä ole koskaan 
Etelä-Pohjanmaalla asunut, niin moni heistä hetken asuu Seinäjoella, esim. 
vuokralla. Jos oleminen vakiintuu, niin sitten voi hyvinkin mielenkiinnolla katsoa 
ympäryskuntia.

Tapaus 2:
Jos henkilö palaa Etelä-Pohjanmaalle, ja on kotoisin jostain kunnasta, niin melko 
varmasti hän tutkii ensin vanhan kotikuntansa mahdollisuudet.
Jos ei ole tyytyväinen, niin kuntia on muitakin.

Sitten on tuo etäisyys Seinäjoelle jostain kunnasta. Kaikki eivät halua 50-100 
kilometrin työmatkaa. Se on jännä täällä maalla, että 45 työmatkaksi on sietämätön, 
vaikka pääkaupunkiseudulla se on melkein sääntö.
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Kysymys 4: Etelä-Pohjanmaalla lukiota ei ole Ylihärmässä, 
Isojoella, Kortesjärvellä, Karijoella, Soinissa, Lehtimäellä, 
Töysässä. Pohjanmaan puolelta lukio puuttuu Vähästäkyröstä ja 
Kaskisista. Mitä mieltä olet lukioiden määrästä maakunnassa?

Vaihtoehdot

Voi pitää ennallaan
Voidaan karsia, jos oppilaiden määrä vähenee
Lukioita pitäisi keskittää

Oma valinta

Voidaan karsia, jos oppilaiden määrä vähenee

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Hoh-hoijaa tätäkin kysymystä.

Miten tämä liittyy siihen, että olen Jalasjärvellä ehdokkaana?

Kuka minä olen muita määräilemään, että näin tehtävä.

Kaikki edellä luetellut ovat käsittääkseni osasta pieniä kuntia.

Otetaan esimerkiksi entinen Peräseinäjoen lukio, eli nykyinen Etelä-Seinäjoen lukio. 
Heillä on oletettavasti tarkkaa puuhaa, että saadaan lukio itsellä pidettyä.

Mahdollisesti tulee päivä, että Etelä-Seinäjoen lukioon vähän tulijoita, että ei voi 
enää perustella omaa lukiota.

Entiset peräseinäjokelaiset varmasti kamppailevat joka päivä, että heillä olisi niin 
paljon yritystoimintaa ja asukkaita yritystoiminnan ympärillä, jolloin on väkeä 
tarpeeksi omaan lukioon.

Lukion lakkautus on OIRE, ei SYY.
Joskus voi tulla päivä jollekin kunnalle, että on pakko myöntää, ettei omaa lukiota 
enää voida perustella.
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Kysymys 5: Pitäisikö kuntaasi valita joku seuraavista 
vaihtoehdoista?

Vaihtoehdot

Suoralla kansanvaalilla pormestari, joka toimii kunnanjohtajana ja hallituksen 
puheenjohtajana
Valtuuston valitsema pormestari, joka toimii kunnanjohtajana ja hallituksen 
puheenjohtajana
Valtuuston valitsemana kunnanjohtaja määräajaksi
Valtuuston valitsemana kunnanjohtaja nykykäytännön mukaan ilman määräaikaa

Oma valinta

Valtuuston valitsemana kunnanjohtaja nykykäytännön mukaan ilman määräaikaa

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Tämä on taas tätä, että saataisiin jollakin konstilla ihmiset kiinnostumaan kunnan 
asioiden hoidosta.

Joo hei, kokeillaan tätä pormestari-mallia kaikissa kunnissa.

Antaa nyt joidenkin kuntien kokeilla pormestari-mallia.

Seurataan joku kymmenen vuotta, että saadaan oikeaa ja puolueetonta tietoa mallin 
toimivuudesta.

Jos pormestari-malli oikeasti toimii, niin sitten sitä voi kokeilla laajemmin.

Tässä on nyt ihan tarpeeksi tekemistä Jalasjärvellä JIK-kuntayhtymän toiminnan 
käynnistämisessä. Siinä on varmasti henkilöstöllä oikeasti kova homma tiedossa, että 
siitäkin jotenkin kunnialla selvitään.

Sitten Jalasjärvellä on talouden tehokkuuden kehittämisen hanke menossa ollut koko 
ajan. Siinä on varmasti henkilöstöllä ollut ja tiedossa edelleen oikeasti kova homma.

Selvitetään nyt tuo JIK-kuntayhtymä käyntiin ja talouden tehokkuuden hanke, eikä 
veivata päälle vielä kunnan ylimmän hallinnon järjestelmien uudistamista.
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Kysymys 6: Pitäisikö oman kuntasi osallistua kuntaliitoksiin 
tulevalla vaalikaudella?

Vaihtoehdot

Kyllä
Ei

Oma valinta

Ei

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Meillä on menossa ollut ja tulee olemaan tuo talouden tehokkuuden hanke.

Sitten tulee tämä JIK-kuntayhtymä.

Eikö kumpikin ole sen takia käynnissä, että kunnan talous saadaan pidettyä 
hallinnassa.

Toisekseen JIK-kuntayhtymä on seurausta valtion määräyksistä.

Kunnan terve talous antaa liikkumavaraa, jolloin ei tule pakkoratkaisuja.

Vedetään nyt loppuun tuo talouden tehokkuuden kehittämisen ohjelma ja laitetaan 
tämä JIK-kuntayhtymä pyörimään.
Kummassakin näistä on varmasti tekemistä tulevaksi vaalikaudeksi.
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Kysymys 7: Pitäisikö kuntasi edistää työperäistä maahanmuuttoa 
työvoimapulaa helpottamaan tulevalla vaalikaudella?

Vaihtoehdot

Kyllä
Ei

Oma valinta

Kyllä

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Tämä on taas ehdottomuutta, että kyllä ja ei.

Lehdistä on voinut seurata Kauhajoen hanketta, jossa on laitettu käyntiin 
vietnamilaisten tuominen Kauhajolle.

Jos on lehtiä lukenut, niin se on oikeasti iso hanke ja siihen on oikeasti sitouduttu 
monella taholla.

JOS Jalasjärvellä yritykset sanovat, että työvoimaa ei saa Suomesta ja heidän 
näkemyksensä mukaan vaihtoehto on tuoda väkeä jostain maasta Jalasjärvelle, niin 
sitten pitää toimia.

Kauhajoen esimerkin mukaan ison porukan vastaanottaminen on isomman luokan 
hanke.

Jalasjärvelläkin pitäisi asia hoitaa kunnon isolla hankkeella eikä lähteä 
näpertelemään puolihuolimattomasti.

Jos yksittäinen ulkomaalainen tulee Jalasjärvelle, niin tietysti heille pitää hyvää 
palvelua tarjota.

Oma oletus on, että Jalasjärvelle ei kukaan ulkomaalainen sattumalta tule 
asukkaaksi, vaan melko varmasti joko avioitunut suomalaisen kanssa tai saanut 
työpaikan Jalasjärveltä.

Jälleen kerran kyse on kuntalaisten asenteista. Jos kuntalaiset kohtelevat 
ulkomaalaisia huonosti, niin varmasti leviää tieto ulkomaille.
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Kysymys 8: Mikä peruspalvelu vaatii kunnassasi kiireisimmin 
lisärahoitusta?

Vaihtoehdot

Vanhusten hoito
Terveyskeskuspalvelut
Koulut ja opetus
Lasten päivähoito

Oma valinta
Terveyskeskuspalvelut

Perustelut
Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Olin viimeisimmässä valtuuston kokouksessa, ja ylilääkäri kertoi lääkäritilanteesta. 
Tarkkaa puuhaa, kun yhden lääkärin opintovapaan jatkumisen tai päättymisen 
mukaan on tiukkaa.

Ongelma ei ole käsittääkseni varsinaisesti raha, vaan ihmisten asenteet.

Lääkäriopiskelijat eivät enää ajattele, että on kunniakasta tulla kuntaan 
terveyskeskuslääkäriksi ja olla siinä tehtävässä pitkiä aikoja.

Uutinen, www-linkki lopussa
Lääkäripula leviää isoihin kaupunkeihin, HS, 10.9.2008

Lainaus, OULUN terveysjohtaja Keijo Koski
"
Perusterveydenhuolto ei vain houkuttele lääkäreitä. Olemme yrittäneet ostaa 
palveluita myös keikkafirmoilta, mutta eivät nekään pysty tuottamaan.
"

Siis OULUSSA, jossa on yliopiston lääketieteellinen tiedekunta.

Huom. siis OULUSSA, yksi Suomen parhaista kasvukeskuksista

Käytännössä osa hallinnon rahasta Jalasjärvellä varmasti menee siihen, että saadaan 
houkuteltua Jalasjärvelle lääkäreitä.

http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Lääkäripula+leviää+isoihin+kaupunkeihin/11352
39334386?ref=rss
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Kysymys 9: Miten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia pitäisi 
lisätä?

Vaihtoehdot

Neuvoa-antavia kansanäänestyksiä lisäämällä
Tiedottamalla ajoissa ja avoimesti valmisteilla olevista asioista
Ottamalla kuntalaiset mukaan suunnittelemaan palveluja esimerkiksi 
asukasyhdistysten ja vanhempainneuvostojen kautta

Oma valinta

Ottamalla kuntalaiset mukaan suunnittelemaan palveluja esimerkiksi 
asukasyhdistysten ja vanhempainneuvostojen kautta

Perustelut

Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Perusteluja olen jo antanut aikaisemmin
Mielipidekirjoitukseni:
- JP-Kunnallissanomat
- 16. elokuuta 2005
- 13. joulukuuta .2007
- www.jukkarannila.fi

Sieltä kotisivuilta kirjoituksia lukemaan.

Eli pitäisi tutkia mahdollisuuksia, joissa kuntalaiset voisivat osallistua vaihtoehtojen 
esittämiseen ja vaihtoehtojen arviointiin.

Ihmisillä on kyllä mielipiteitä asioista, mutta moni pelkää leimautumista jonkin 
puolueen jäseneksi.

Eli semmoisia vaikutus- ja tiedotustapoja, joissa on täysin varmaa, ettei tavallinen 
ihminen joudu minkään puolueen leimaukseen, ja siitä sitten yleisen pilkkakirveen 
kohteeksi.

Ongelma poliittisten puolueiden toimintatavat, jotka ovat olleet samat pitkän aikaa.
Tavalliset ihmiset toimivat eri tavalla kuin puolueet haluaisivat.
Siitä syntyy ongelmia.

kts. kotisivuni, www.jukkarannila.fi
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Kysymys 10: Mihin kuntien kaavoituksella pitäisi ensisijaisesti 
pyrkiä?

Vaihtoehdot

Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen keskittämällä asutusta palveluiden ääreen
Kaikkien kylien elinvoimaisena pitämiseen

Oma valinta

Yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen keskittämällä asutusta palveluiden ääreen

Perustelut
Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen  lyhyesti

Hoh-hoijaa taas tätäkin kysymystä.

Jälleen kerran tätä mahdotonta ehdottomuutta, että kirkonkylän ja sivukylien välillä 
on ikuinen pyhä sota, jossa ei vankeja tunneta.

Kun nyt ajattelee tavallista omakotiasukkaan rakentajaa, niin vaihtoehtoja on kaksi: 
joko kaava-alueelle tai ns. sivukylään.

Jos omakotitalon rakentaja saa sivukylältä sukulaisilta ison tontin kohtuuhintaan, 
niin varmasti kiinnostaa rakentaa sivukylään.

Sivukylien rakentamisessa on tietysti, että kunnan vesi ja viemäri ei tule joka 
paikkaan, joten tulee kustannuksia niiden itse rakentamisessa.

Kun ajattelee tavallista eläkeläistä, niin tietysti kirkonkylällä on helppoa asua 
palveluiden äärellä.

Tietysti täytyy tukea eläkeläisiä, jotka haluavat asua sivukylällä tutussa kodissaan 
niin pitkään kuin mahdollista. Tietysti heidän pitää saada näin tehdä, jos terveyttä 
riittää.

Käytännössä ihmisten kiinnostus on kirkonkylän läheisyys. Käsittääkseni 
rakennusliikkeet eivät nopeasti ole sivukylille rakentamassa rivitaloja.

Että taas tätä ehdottomuutta tässäkin kysymyksessä.
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Kysymys 11: Pitäisikö kuntasi vastaanottaa turvapaikan saaneita 
pakolaisia tulevalla vaalikaudella?

Vaihtoehdot

Kyllä
Ei

Oma valinta

Kyllä

Perustelut
Perustele, max 500 merkkiä

www.jukkarannila.fi

Tässä on 500 merkin raja, joten perustelen lyhyesti

Katso Suomen Pakolaisapu ry:n hallitus.
http://www.pakolaisapu.fi/spa_hallitus.html
Katso Suomen Pakolaisapu ry:n jäsenjärjestöt.
http://www.pakolaisapu.fi/spa_jas_jarj.html

Nuorisojärjestöjen ja puolueiden nuorisojärjestöjen edustus on.

Tämä on sukupolvien välinen kysymys.

Nuorilla on omatunto erilainen, kun monella on kansainvälistä kokemusta enemmän 
kuin Jalasjärven kunnanvaltuustolla.

Suurin osa Etelä-Pohjanmaa pakolaisista taitaa olla Seinäjoella.

Käytännössä on ongelmien alku, jos Jalasjärvelle tulisi heikosti suomen kieltä 
osaavia pakolaisia. Jalasjärvellä alkaisi kova kuhina. Turha hienostella korulauseilla.

Seinäjoella hoidetaan alkuvaihe, eli pakolaisperhe oppii suomen kielen ja 
suomalaisen elämänmuodon perusteet hyvin. Kun kielitaito ja suomalaisuusoppi on 
kunnossa, niin voisi Jalasjärvelle vastaanottaa muutaman perheen ryhmän. 

Jokaisen perheryhmän kohdalla pitäisi huolehtia, että valikoidaan oikeasti toimiva 
perheryhmä, jolla on oikeasti mahdollisuudet onnistua Jalasjärvellä. Ennakkoluulot 
ovat syviä, joten pienikin epäonnistuminen aiheuttaa kapinan kantaväestön 
keskuudessa. Turha hienostella korulauseilla.


