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Me aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginvaltuusto aloittaa kuntalain
43 §:n mukaisen menettelyn kaupunginjohtajan irtisanomiseksi ja asettaa kuntalain 35 §:ssa tarkoi-
tetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa.

Perustelut

Kaupunginjohtaja on osoittanut toistuvaa piittaamattomuutta lain säädöksiä ja hallintosäännön mää-
räyksiä kohtaan Kaupunginjohtaja ei laillisuusongelmia tiedoksi saatuaan ole ryhtynyt asianmukai-
sessa ajassa toimiin asioiden kuntoon saattamiseksi.

Kaupunginjohtaja pyrkii voimakkaasti ohjaamaan poliittisen harkintavallan käyttöä. Kaupunginjoh-
t.aj?-on. esj^!'^anä. toimies. s.aan.jä??nyt tuomatta es"" Päätöksenteon kannalta keskeisiä tietoja ja
antanut päätöksenteon pohjaksi vääriä tietoja.

Kuntalain ja hallintosäännön edellyttämä kuntalaisten tiedonsaantioikeus jää merkittävässä määrin
te.ut^matt. a- Toimielimille jätetään tuomatta tietoon alaistensa viranomaisten otto-oikeuskelpoisia

päätöksiä. Luottamushenkilöiden tiedonsaanti on puutteellista.

Kunnan työntekijät ovat viestineet luottamushenkilöille painostavasta ilmapiiristä ja kaupunginjohta-
Jan Pitamistä asiattomista puhutteluista. Kaupunginjohtaja on kohdellut epäasiallisesti kunnan hen-
kilöstöä ja luottamushenkilöitä, puhunut halventavasti muista viranomaisista ja kunnan viranhalti-
joista.

Pitkäaikaisen monella tapaa moitittavan johtamistoiminnan johdosta, on Kalajoen kaupungin koko-
naisedun mukaista, että kaupunginjohtaja irtisanotaan. Tarkemmat perustelut epäluottamusta ai-
heuttaneista asioista on esitetty erillisessä liitteessä.

Kaupunginjohtajan huomiota on kiinnitetty edellä mainittuihin ongelmakohtiin, mutta muutosta pa-
rempaan ei ole tapahtunut. Kaupunginjohtaja on menettänyt luottamuksemme.

Kalajoella 24. 9. 2018

Allekirjoitukset ja nimenselvennykset:
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ELINKEINO-JA MAANKÄYTTÖTOIMIKUNTAAN LIITF»VÄT LAILLISUUSONGELMAT

Viitteet:

. kuntalaki

. Kuntaliiton hallintolakimiehen kannanotto 20. 6. 2017

. 27. 6.2017 ilmoitus valtuuston Ja hallituksen puheenjohtajille sekä kaupunginsihteerille
ja kaupunginjohtajalle

. KH 26.6.2017 §220

. KH 21. 8. 2017 §254
* KH 2. 10. 2017 §295

Kuntaliiton lakiasiantuntija otti sähköpostitse kantaa elinkeino-ja maankäyttötoimikuntaa (EIMa) kos-
kevään asiaan kesällä 2017. Kannanoton mukaan sekä järjestelyyn yleisesti, että kaupunginjohtajan
rooliin kyseisessä toimielimessä liittyisi laillisuusongelmia. Kuntaliiton lakimies katsoi, että" asiaan
liittyvät laillisuusongelmat tulisi tarkemmin selvittää pyytämällä asiasta kuntaliiton virallinen lausunto.
Asia on tuotu esiin kaupunginhallituksen em. kokouksissa

Kaupunginjohtaja ei ole vaalikelpoinen valtuustoon eikä kaupunginhallitukseen. Kesään 2017
saakka kaupunginhallituksen alainen EIMa on valmistellut ja käsitellyt jopa 2/3 valtuuston käsiteltä-
vaksi tulleista asioista. Kaupunginjohtaja on toiminut kyseisen toimielimen Jäsenenä ja puheenjoh-
tajan. ?- EIMa:n kokouksista on pidetty pöytäkirjaa, joista käy ilmi EIMa:ssa tehdyt (myös itsenäiset)
päätökset.

Kaupunginhallitukselle 21. 8.2017 esitetyn mukaan EIMa olisi valtuuston hyväksymä kuntalaissa tar-
koitettu ja hallintosäännössä määritelty vapaamuotoinen toimielin, jolla ei olisi muodollista toimieli-
men asemaa. Tosiasiallisesti hallintosäännössä ei tällaista määrittelyä ole ja toimikunta on yksi kun-
talain 33 §:ssä määritellyistä kunnan virallisista toimielimistä, ei vapaamuotoinen vaikuttamistoimie-
in, jotka on määritelty kuntalain 25-27 pykälissä ja joiden ero kunnan virallisiin toimielimiin käy ilmi
kuntalain taustatöistä (HE 268/2014).

u.n.taliito? J?kilniehen kannanoton ja asiaan liittyvien epäselvyyksin johdosta kaupunginhallitus
päätti 2. 10. 2017, että kunnassa käynnistetään hallintosäännön tarkistaminen.

Ongelmat:

. Kaupunginjohtaja joka ei ole vaalikelpoinen valtuustoon tai hallitukseen, on toiminut vuosia jä-
senenä ja puheenjohtajana toimikunnassa, joka on ensimmäisenä toimielimenä ennen hallitusta
ja valtuustoa käsitellyt jopa 2/3 valtuuston käsiteltäväksi tulleista asioista, ts. samoja asioita,
joita kaupunginjohtaja ei ole vaalikelpoinen hallituksen tai valtuuston jäsenenä käsittelemään.

. Asiasta ei ole siihen liittyvien ongelmien tiedoksi saattamisesta ja kuntaliiton lakimiehen suosi-
(uksesta huolimatta tiettävästi pyydetty kuntaliiton tai muun ulkopuolisen asiantuntijatahon viral-
lista kannanottoa.

* EIMaon syksystä 2017 alkaen toiminut vastoin kuntalain ja hallintosäännön määrittelyä, ns.
.

epävirallisena' toimielimenä. Syksystä 2017 alkaen asioiden käsittelyyn on EIMa:ssa toistuvasti
osallistunut myös muita kuin kaupunginhallituksen toimikuntaan nimeämiä henkilöitä.

. Asiaan liittyviä ilmeisiä laillisuusongelmia ei ole ratkaistu eikä hallintosäännön uudistusta ole
edelleenkään tuotu kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.
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TAPIONPORTIN ASEMAKAAVA

Viitteet:

. maankäyttö-ja rakennuslaki (MRL)

. luonnonsuojelulaki (LSL)

. hallintolaki

. POPELY/1488/2016, 8. 12.2016

. Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointi 7. 9. 2016 arvioinnin 13. 10. 2016
korjattu versio

. EIMa6. 10. 2015 §68

. KH 12. 10.2015 §234

. EIMa 12. 5. 2016 §41

. KH 23. 5. 2016 §113

. EIMa9.11.2016 §99

. KH14. 11.2016§259

. EIMa 17.3.2017 §41

. KH 20. 3. 2017 §97

. Valtuusto 27. 3.2017 § 36 (kaavan hyväksyminen)

. KH 4. 9.2017 § 264 (kaavan uudelleenhyväksyminen)

. Valtuusto 25. 9. 2017 § 111 (kaavan uudelleenhyväksyminen)

. KH 15. 1. 2018 § 7 (vastine ELY:n valitukseen hallinto-oikeudelle)

. KH 2. 7.2018 § 226 ELY-keskuksen ilmoitus valituksen poisvetämisestä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen ja laajennuksen Tapionpor-
tin alueelle 27.3. 2017. POPELY käytti asiassa 25,4.2017 MRLn mukaista mahdollisuutta hakea
asiaan korjausta oikaisukehotuksella. Oikaisukehotuksen johdosta kaavasta tuli tehdä uusi päätös
kuuden kuukauden kuluessa.

ELY-keskus katsoi, että kaavahankkeella oli arvioitu olevan merkittäviä Natura 2000 -verkoston ar-
voja heikentäviä vaikutuksia ja ettei Kalajoen kaupungilla ollut ollut MRLn 197 §:n ja LSLn 66 §:n
mukaisia edellytyksiä hyväksyä kaavaa. ELY-keskuksen mukaan kaavan hyväksymiselle olisi oflut
edellytykset vasta, kun Maristonpakkojen Natura 2000 -alueelle olisi laadittu Natura-arvioinnissa
mainittu tarkempi lieventämissuunnitelma, suunnitelmasta olisi pyydetty ELY-keskuksen lausuntoja
suunnitelma ja sen toteutus olisi ennen kaavan hyväksymistä lainvoimaisesti hyväksytty.
Kaupungilla on ollut hyvissä ajoin kaavavalmistelun aikana tiedot Natura-vaikutusarvioinnin tar-
peesta ELY-keskuksen kannasta sekä alueella vaadittavista lieventämistoimista, joita kaavan hy-
väksyminen olisi edellyttänyt. Kaupungilla oli lisäksi kaavan hyväksymisen ja ELY-keskuksen oikai-
sukehotuksen jälkeen lähes puoli vuotta aikaa vaadittujen lieventämistoimia koskevien suunnitel-
mien ja niiden täytäntöönpanoa koskevien päätösten tekemiseen. Kaava tuotiin kuitenkin kaupun-
ginhallituksen / kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi muuttumattomana 4. 9.2017 § 36 / 25. 9. 2017
§111.

MRL:n §:ssä 197 on säädetty, että kaavaa hyväksyttäessä ja vahvistettaessa on noudatettava,
mitä LSL:n 10 luvussa säädetään. LSL:n 10 luvun 65 §:n mukaan, mikäli hanke tai suunni-
telma joko yksin tai yhdessä muiden suunnitelmien kanssa voi merkittävästi heikentää Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluvan alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, hankkeen
tai suunnitelman toteuttajan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä vaikutukset ja pyy-
dettävä arvioinnista lausunto ELY-keskukselta. LSL:n 66 §:ssä on säädetty, että mikäli mai-
nittu arviointi-ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heiken-
tää Natura-alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja, viranomainen ei saa hyväksyä
tai vahvistaa suunnitelmaa, tässä tapauksessa asemakaavaa.

ELY-keskus on kaavaehdotuksesta antamassa lausunnossa jo kesällä 2016 huomauttanut kaupun-
kia LSLn 65 §:ssä tarkoitetun vaikutusarvioinnin puuttumisesta. Tapionportin kaavaan liittyvä Na-
tura-arviointi on lopulta toteutettu Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan Natura-arviointia täy-
dentämällä. Natura-vaikutusarvioinnista antamassaan lausunnossa (POPELY/1488/2016) ELY-
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keskus on jo 8. 12. 2016 katsonut, että Tapionportin asemakaava on hyväksyttävissä vasta, kun Ma-
ristonpakkojen alueelle on laadittu tarkempi lieventämistoimien suunnitelma, jolla varmistetaan, ett-
eivät kaavan vaikutukset suojelun perusteena oleviin luontotyyppeihin muodostu merkittävästi hei-
kentäväksi.

ELY:n 8. 12.2016 lausunnon mukaan jo yksin Kalajoen keskustaajaman osayleiskaavan vai-
kutukset olisivat sellaisia, että haittojen lieventämistoimet on katsottu kaavan hyväksymisen
kannalta välttämättömiksi. Tapionportin kaavan on katsottu vahvistavan näitä vaikutuksia,
mutta vaikutusten olevan lievennettävissä hyväksyttävälle tasolle ulkoilu-ja virkistyskäytön
ohjaamisen avulla. Näistä syistä ELY-keskus on lausunnossaan todennut, että Maristonpak-
kojen Natura-alueelle tulee laatia tarkempi lieventämistoimien suunnitelma, joka tulee olla
toteutuksineen laillisesti sitovasti hvväksvttv. ennen kuin keskustaajaman osayleiskaava tai
TaDionportin asemakaava voidaan hyväksyä. Suunnitelmasta on edellytetty pyydettävän ELY-
keskuksen lausuntoja suunnitelmiin sisällytettävän Natura-luontotyyppien seurantaohjelma.

Ongelmat:

. Hallintolain 45 §:n mukaan päätökset on pemsteltava ja perusteluissa on ilmoitettava, mitkä
seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Päätösesitykset kaupunginhallitukselle esittelee virkavastuulla kaupunginjohtaja. Päätösten pe-
rusteeksi ei ole missään asian käsittelyn vaiheessa hallintolain edellyttämällä tavalla liitetty luon-
nonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitettuja selvityksiä tai lausuntoja (Natura-vaikutusten arviointi ja
ELY-keskuksen lausunto).

ELMa:n, kaupunginhallituksen tai kaupunginvaltuuston esityslistoissa ei ole missään
asian käsittelyn vaiheessa esittelyteksteissä ilmoitettu asiassa sovellettavia säännöksiä
eikä näistä aiheutuvaa kieltoa (LSL 66 §) hyväksyä kaavaa LSL 65 §:ssä säädetyn arvi-
ointimenettelyn tuloksesta johtuen.

. ELY-keskuksen kaupungille 25, 4. 2017 jättämä MRLn mukainen oikaisukehotus on tuotu tie-
doksi kaupunginhallitukselle vasta 4. 9.2017. Tällä viivytyksellä on tehty mahdottomaksi huoleh-
tia ELY:n oikaisukehotuksessaan vaatimien toimenpiteiden hoitamisesta ennen oikaisukehotuk-
sessa niille annetun määräajan kulumista.
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MRL § 171 MUKAINEN POIKKEAMINEN

Viitteet:

. maankäyttö-ja rakennuslaki (MRL)

. maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA)

. Kalajoentien liikerakentamisen asemakaavan asemakaavaselostus 25. 3. 2014
(Valtuusto 25. 3.2014 §29)

. poikkeamislupahakemus 30. 8. 2017

. KH 4. 9. 2017 §265

. sähköpostit kirjaamo 1. 2. 2018, kaavoituspäällikkö 1. 2. 2018 ja 12.2.2018

Poikkeamislupaa haettiin 30. 8.2017 toimitetulla hakemuksella. Hakemuksessa haetuksi poikkea-
maksi ilmoitettiin 1) poikkeama kerrosluvun ja kerrosalan osalta ja 2) pysäköintialueen sijoittaminen
osittain viheralueelle. Hakemuksessa ei lainkaan esitetty perusteluja poikkeamiselle. Kaupunginhal-
lituksen 4. 9. 2017 esittelytekstin mukaan poikkeamista oli näiden lisäksi haettu myös kaavan mukais-
ten liiketilojen rakentamisvelvoitteen osalta.

Maankäyttö ja rakennuslain sekä -asetuksen mukaan poikkeaminen voidaan myöntää vain hake-
muksesta (MRL 171 § 1 mom, HE 148/2015), poikkeamiselle on aina oltava erityinen syy, jotka
määrittyvät oikeuskäytännön kautta (MRL 171 § 1 mom, HE 101/1998, HE 148/2015) ja kaavasta
poikkeamisen perustelut on esitettävä hakemuksessa (MRA 85 § 2 mom).

Ongelmat:

. Hakemuksessa, jonka pohjalta kaupunginjohtaja on virkavastuulla esittänyt kaupunginhallituk-
selle kaavasta poikkeamista, ei ole esitetty lain edellyttämää erityistä syytä eikä itse asiassa
mitään perusteluja haetuille poikkeamille.

. Hakemuksessa ei ole lainkaan haettu poikkeamista kaavan mukaisesta liiketilojen rakentamis-
velvoitteesta. Kaupunginhallitukselle on kuitenkin esitetty, että tätäkin poikkeamaa olisi haettu.

. Kaupunginhallitukselle on esitetty liiketilojen rakentamisvelvoitteesta poikkeamisen syyksi aino-
astaan se, etteivät pihan puolelle aukeavat liiketilat olisi tarkoituksenmukaisia. Kaavassa ei ole
kuitenkaan edes edellytetty pihan puolelle aukeavia liiketiloja.
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TA2018 INVESTOINTIEN VALMISTELU

Viitteet:

. KH 14.8.2017 § 239 (talousarviokehys)

. KH 30. 10.2017 § 317-318 (veroprosentit)

. Valtuusto 6. 11.2017 § 120-121 (veroprosentit)

. KH 13. 11.2017 §333

. KH 20. 11.2017 § 346 (aikataulujen mukaan tuli olla investointien esittely)

. KH 11. 12.2017 §375 (lopullinen talousarvio 2018)

. Valtuusto 18. 12.2017 (lopullinen talousarvio 2018)

Kaupunginhallitus hyväksyi 14. 8.2017 vuoden 2018 talousaroiokehyksen linjaten investointien net-
totasoksi vuodelle 2018 enintään 10, 3 milj. eroa. Vuoden 2017 määrärahojen käytön toteuma on
ollut suurella osin tiedossa jo talousan/iokehyksestä 14.8.2017 päätettäessä.

Kaupunginhallituksen 13. 11.2017 esittelytekstin mukaisesti (TA2018:n käsittelyaikataulu) investoin-
nit olisi tullut esitellä kaupunginhallitukselle 20. 11. 2017. Talousarvion lopullinen käsittely oli hallituk-
sessa 11. 12. 2017. Esityslista tuli talousarvion osalta saataville vasta perjantaina 8. 12.2017 virka-
ajan päättyessä ja investoinnit kaupunginhallitukselle tuolloin ensimmäistä kertaa tiedoksi.

Hallitukselle 11. 12.2017 esitetyt investoinnit ylittivät lähes 3 milj. eurolla hallituksen 14.8.2017 hy-
väksymän investointien maksimimäärän.

Ongelmia:

. Kaupunginjohtaja ei ole 30. 10.2017 ja 6. 11.2017 veroprosentteja kaupunginhallitukselle ja val-
tuustolle hyväksyttäväksi esittäessään tuonut ilmi lähes 3 milj.   ylitystä kaupunginhallituksen
14. 8.2017 ohjeistamaan investointien maksimitasoon vuodelle 2018. Tämän ylityksen on täyty-
nyt olla tiedossa vain kuukautta ennen talousarvion lopullista käsittelyä.

. Mikäli ylitystarve olisi kuitenkin tullut tietoon vasta veroprosenttien hyväksymisen jälkeen, olisi
ollut erityisen tärkeää, että kehyspäätöksen lähes 30 %:lla ylittäneet investoinnit olisi esitelty
hallitukselle TA-käsittelylle sovitussa aikataulussa 20. 11. 2017. Investointeja ei kuitenkaan esi-
telty kaupunginhallitukselle vielä tuolloinkaan, vaan kaupunginjohtaja toi investoinnit ja niihin
liittyvän ylityksen kaupunginhallituksen tietoon vasta yhtä virkapäivää ennen talousarvion lopul-
lista käsittelyä kaupunginhallituksessa 11. 12.2017.

. Talousarvion on suurin yksittäinen kaupunginhallituksen ja -valtuuston vuosittain käsittelemä
asia. On täysin kohtuutonta, että talousarvioon merkittävästi vaikuttavat miljoonien lisäinvestoin-
nit tuodaan päätöksestä vastuun kantavien luottamushenkilöiden tietoon vasta yhtä virkapäivää
ennen kaupunginhallituksen kokousta, jossa päätetään talousarvion hyväksymisestä ja esittä-
misestä valtuustolle.
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KIINTEISTÖJEN KAUPPA RUUKKI ENGINEERING OY

Viitteet:

KH 14. 8. 2017 § 239 (talousarviokehys)
KH 30. 10.2017 § 317-318 (veroprosentit)
valtuusto 6. 11. 2017 § 120-121 (veroprosentit)
KH 13. 11.2017 §333
KH 20. 11.2017 § 346 (aikataulujen mukaan tuli olla investointien esittely)
KH 11. 12.2017 §375 (lopullinen talousarvio 2018)
valtuusto 18. 12.2017 (lopullinen talousarvio 2018)
KH 22. 1. 2018 § 26 (Ruukki Engineering Oy:n kauppa)
valtuusto 29. 1.2018 § 5 (Ruukki Engineering Oy:n kauppa)

Kaupunginhallituksen esittelytekstin 22. 1.2018 § 26 mukaan Ruukki Engineering Oy olisi jättänyt
Kalajoen kaupungille myyntitarjouksen sataman läheisyydessä sijaitsevasta ns. Repolan konepaja-
kiinteistöstä. Asian ovat kaupunginhallitukselle esitelleet talousjohtaja ja maanmittausteknikko.

Ongelmat:

. Kaupunginjohtaja on ollut asiassa esteellinen Kalajoen Satama Oy:n ollessa asiaan osallinen.
On jäänyt epäselväksi, kuka asian valmistelutehtävän on asian valmistelleille antanut.

. Asiaa ei tuotu lainkaan elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan käsiteltäväksi.

. Kiinteistökaupasta ei kerrottu lainkaan vuoden 2018 talousarviota laadittaessa, vaikka ostotar-
jous kiinteistöstä oli saapunut jo vuoden 2017 marraskuussa ja TA2018 investoinnit esitettiin
kaupunginhallitukselle ensimmäisen kerran vasta 11. 12. 2018.

. Kauppa esitettiin tehtäväksi ilman, että sille oli TA2018:ssa varattua määrärahaa ja eikä mää-
rärahoja esitetty varattavaksi edes kaupan teon yhteydessä.
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MAANKÄYTTÖYKSIKÖN SIIRTÄMINEN KEHITTÄMISPALVELUIHIN TA2018 KÄSITTELYN
YHTEYDESSÄ

Viitteet:

. KH 13. 11.2017 §333 (TA 2018 hallintopalvelut ja kehittämispalvelut)

. KH 20. 11. 2017 § 346 (hyvinvointipalvelut ja tekniset palvelut)

. KH 11. 12.2017 §375 (lopullinen talousarvio 2018)

. valtuusto 18. 12.2017 (lopullinen talousarvio 2018)

TA2018:a käsiteltäessä maankäyttöyksikkö oli asian virkamiesvalmistelussa siirretty teknisistä pal-
veluista kehittämispalveluihin. Kaupunginhallitukselle asiaa perusteltiin sillä, että siirto olisi ao. yksi-
kön virkamiehistä lähtöisin. Samoin asiaa perusteltiin voimakkaasti sillä, että siirto olisi tarpeen'tek-
nisen henkilöstön jaksamisen vuoksi. Käsittelyn aikanaja sen jälkeen kävi ilmi, ettei kumpikaan esi-
tetyistä perusteluista pitänyt paikkansa.

Ongelma: Poliittisen harkintavallan käytön ohjaaminen antamalla virheellistä tietoa päätöksenteon
pohjaksi.
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TOISTUVA EPÄASIALLINEN KÄYFTÄYPTMINEN

Kaupunginjohtajan toistuva epäasiallinen käytös:

. ELY-keskuksen toiminnan jyrkkä, jopa kirjosanin tapahtunut arvostelu kaupunginhallituksen
kokouksissa

. kaupungin virkamiesten nimittely paskahousuiksi kaupunginhallituksen kokouksessa

. viranomaisia ja muita yhteistyötahoja halventava puhe kaupunginhallituksen kokouksessa
(mm. Kuntaliiton lakimiehet, ELY:n virkamiehet)

. toistuva luottamushenkilöiden epäkunnioittava kohtelu

. kaupungin työntekijöiden epäasiallinen kohtelu ja toistuvat epäasiallisiksi koetut puhuttelut

Ongelma: Toistuva johtavalle virkamiehelle sopimaton käytös julkisessa virassa.
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USEAT YMPÄRISTÖ. JA MAANKÄYTTÖPALVELUJEN KESKEISTEN VIRKAMIESTEN
IRTISANOUTUMISET

Lukuisat ympäristö- ja maankäyttöpalvelujen keskeiset viranhaltijat ovat irtisanoutuneet kaupungin
palveluksesta viimeisten vuosien aikana:

kaavoituspäällikkö kesällä 2015 (uusi aloitti tammikuussa 2016)
rakennustarkastaja 31. 5. 2017 alkaen (uusi valittiin 26. 6. 2017)
juuri valittu rakennustarkastaja purki virkasuhteensa 15. 8. vain viikon työssäolon jälkeen
uutta rakennustarkastajaa ei saatu rekrytoitua ja virka lakkautettiin
kaavoituspäällikkö 1. 11. 2017 alkaen
paikkatietoinsinööri loppuvuodesta 2017
ympäristötarkastaja alkuvuodesta 2018.

Ongelma:

Ympäristö- ja maankäyttöpalveluista on viimeisen reilun kahden vuoden aikana lähtenyt 7 kes-
keistä virkamiestä. Irtisanoutumisia on tapahtunut kiihtyvällä tahdilla keväästä 2017 alkaen.
Määrä on epätavanomainen ja huolestuttava herättäen epäilyn ongelmista johtamiskulttuurissa.
Erityisesti maankäyttöpalveluista irtisanoutuneet viranhaltijat ovat toimineet tiiviisti elinkeino- ja
maankäyttötoimikunnan alaisuudessa, kaupunginjohtaja taas kyseisen toimikunnan Duheenioh-
tajana.
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TOIMIELINTEN OTTO-OIKEUSKELPOISTEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAATTAMATTA JÄTTÄ-
MINEN

Viitteet:

* Kuntaliiton hallintolakimiehen sähköposti 13. 2. 2017
. kaupungin hallintosääntö

Kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 §:n (Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen) mukaan:
"Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kaupunginhallitukselle tekemistään
ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista kaupunginhal-
litus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle te-
komistaan ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista
lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tar-
kasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta."

Kuntaliiton näkemyksen mukaan kuntalain tarkoitus ja normaali käytäntö kunnissa on, että kunnalli-
nen toimielin saa alaisensa viranomaisen (oli se sitten viranhaltija tai toimielin) päätökset tietoonsa
ja että kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi sen alaisten lautakuntien ja jaostojen pöytäkirjat ja
hallituksen alaisten viranhaltijoiden päätökset. Tiedoksi saattaminen on merkityksellistä paitsi'ott6-
oikeuden käyttämisen kannalta, myös yleisen tiedonkulun kannalta.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kau-
punginhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asia-
ryhmiä, joista kaupunginhallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Rajaavia päätöksiä on
tehty lähinnä isoissa kaupungeissa, rutiiniluonteisten päätösten osalta, silloin kun asioita on vuosit-
tain käsiteltävinä suuria määriä, jopa tuhansia.

Kuntaliiton näkemyksen mukaisesti, sen lisäksi, että päätökset tulee saattaa kaupunginhallituksen
tietoon, pöytäkirjat tulee asettaa nähtäville myös yleisissä tietoverkoissa, ellei salassapitoa koske-
vista säännöksistä muuta johdu. Vaikka kaupunginhallituksen alaisen jaoston päätösten julkaisemi-
nen tietoverkoissa on lähtökohtaisesti viranomaisen harkinnassa, päätökset on käytännössä julkais-
tava, koska niiden lainvoimaiseksi tulo edellyttää julkaisemista kuntalain 140 §:ssä tarkoitetulla ta-
väliä. Myös toimielinten esityslistojen Julkaiseminen yleisessä tietoverkossa on kunnissa vakiintunut
käytäntö myös Jaostojen osalta.

Ongelma:

Kaupunginjohtaja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, on läsnä henkilöstöjaoston kokouk-
sissa ja toimii elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana ollen siten tietoinen näiden
toimielinten otto-oikeuskelpoisista päätöksistä.

Kuntaliiton lakimiehen kannanotot on tuotu kaupunginjohtajan tietoon jo talvella 201 8. Kumman-
kaan toimielimen päätöksiä ei ole edelleenkään tuotu tiedoksi kaupunginhallitukselle eikä esi-
tyslistoja tai pöytäkirjoja ole, niiltä osin kuin laki siihen velvoittaa, julkaistu yleisissä tietover-
koissa.

Kaupunginhallitukselle ei ole hallintosäännön edellyttämällä tavalla ilmoitettu lautakuntien, hen-
kilöstöjaoston ja elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan ottokelpoisia päätöksiä.
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OLEELLISTEN HENKILÖSTÖÖN LIITTKVIEN ASIOIDEN TIEDOKSI SAATTAMATTA
JÄTTÄMINEN

Viitteet:

. kuntalaki

. kaupungin hallintosääntö

Kunnanhallituksen kuntalain mukaisena tehtävänä on edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kun-
nan henkilöstöpolitiikasta. Kaupunginhallituksen alaisena toimii henkilöstöjaosto, joka hallintosään-
non 5 luvun 1 §:n mukaisesti vastaa henkilöstötoiminnan ohjauksesta ja koordinoinnista.

Kaupungin palveluksesta on syyskaudella 2017 irtisanottu työntekijä tai purettu tämän työsuhde vi-
ranhaltijapäätöksellä.

Ongelmat:

. Irtisanominen on poikkeuksellinen toimi. Irtisanomista (tai työsuhteen purkua) ei kuitenkaan
tuotu lainkaan henkilöstöjaoston käsiteltäväksi eikä edes henkilöstöjaoston ja/tai kaupunginhal-
lituksen tietoon ennen irtisanomispäätöstä ja sen täytäntöönpanoa.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI

Viitteet:

. kuntalaki

. maa-aineslaki

. maankäyttö-ja rakennuslaki

. ympäristönsuojeluhallinnosta annettu laki

. KH 18. 6. 2018 §212

. kaupungin hallintosääntö

Uuden kuntalain 91 §:n mukaan, valtuusto voi siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille vain hallintosäännöllä. Kalajoen kaupunginvaltuuston"on~h^
väksynyt uuden kuntalain edellyttämän hallintosäännön 30. 5.2017

HalHntosäannön 5 luvun 6 §:n mukaan: Ympäristölautakunta toimii mm. maankäyttö-ja rakennuslain
21 ̂ mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena, kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta annetun
«c.5- ̂ ..t,a_rko-ittamar'a ymPäristönsuoJeluvirariomaisena ja maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupa-ja
i^f:^T-u-kfis. ^a,.valv°!?ta, '/"'a.n°maiser1a. sekä Pää"ää mm- ympäristönsuojelu- ja luonnonsuojelu-
lainsäädännössä kunnalle kuuluvista asioista. Ympäristölautakunnalla on oikeus siirtää sille siirret-
tyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

5Juvun 7 pykälän mukaan; ̂ Toimielin voi siirtää sille tässä luvussa määrättyä toimivaltaa edelleen
alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa
edelleen. Lautakuntien on ilmoitettava toimivallan siirtämisestä kaupunginhallitukselle, joka kokoaa
ja asettaa ne tiedoksi kaupungin nettisivuille."

I-T.".i^t?s^änn°fs, ä ede"yt etyt ilmoitukset kaupunginhallitukselle on tehty 18. 6. 2018. Ympäristölau-
tak""taeioledelegoinut toin1ivaltaansa edelleen. " Kyse on sekä ympäristötarkastajan ja'rakennus-
tarkastajan toimivallasta. Molemmat viranhaltijat tekevät erittäin paljon viranhaltijapäätöksiä.

Ongelmat:

Rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja ovat jo yli vuoden ajan tehneet viranhaltijapäätöksiä
(kuten rakennus- ja ympäristölupien myöntäminen) ilman lakiin ja hallintosääntöön
toimivaltaa.

!,
n.,

',inJ^ä, töks"n l"ttyv ä lai"isuusongelma on tuotu kaupunginjohtajan tietoon kesäkuun lopussa
2018, heti kun se on havaittu. Ongelmaa ei ole edelleenkään korjattu, vaikka kyseessYonlukuFs^
tenk.untalai.sten oikeuksiin ia velvollisuuksiin vaikuttava virhe. Paikkakunnalla on myös runsaasti
tuulivoima-ja muuta yritysten toteuttamaan rakentamista, joiden luvituksen lainvoimaisuusoni
kyseenalaista.
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ESITYS.AyJÄÄMÄISEN TALOUSARVION LAADINTAOHJEEN ANTAMISESTA KAUPUNGIN-
HALLITUKSELLE

Viitteet:

« KH 2. 7.2018 §221
. KH 10.9.2018§ 264
. kuntalaki

^-un^a. lf!.n_1>1-?^:"_mul<aar!: "Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijaämäinen. " Kalajoen
kaupungin taloussuunnitelma on 3-vuotinen. Kaupungin vuoden 2019 TA-raamin mukaisesti-"/n'i/es-
toinnistaon aina oltava tiedossa sen vaikutus käyttötalouteen sekä sen takaisinmaksuaikafhankin-
ta meno / vuotuinen tuotto)."

_^k!', l?afvion. 20J,?,käsittely" tu!.' alkaakauPU"9inhallituksen 18. 6.2018 kokouksessa. Mm. kaupun-
?iT-h-t^ait ?-?n. 29;5'_?yy^tty alkavaa TA-käsittelyä varten arvioita Marinan alueen investointitulojen
realisoitumisesta (arvioidut summat kohdennettuina suunnitteluvuosille). Pyyntöön ei ote' vastattu
18.6. hallituksen kokouspäivään mennessä. Pyyntö on toistettu samana päivänä, jotta tiedot olisivat
käytettävissä asiaa käsiteltäessä. Tähänkään pyyntöön ei ole vastattu.

TA-raamin käsittelyä siirrettiin 18. 6. 2018 kokouksessa. 2. 7. 2018 kaupunginhallitukselle esitettiin sel-
laisen talousarvion laadintaphjeen antamista vuodelle 2019 ja suunnitteFuvuosille, jossaTuloslaskei-
maennuste vuosille 2019-2021 oli tasapainossa (+32549  ). Useista eri syistä kaupunginhallit
siirsi TA-raamin käsittelyä kuitenkin vielä edelleen.

_?-?-20-18--k?lipu, n9'nh.allitukse"e e?itett""_ se"aisen TA-raamin (talousan/ion laadintaohje) anta-
Tls, t-a^o?Tat. uloslaske!!maenrl"s!e °ll.. ollut 3 vuoden suunnittelukaudelle yli 2 miljoonaa euroa alijää-
mainen. Muutosta ei oltu perusteltu eikä esitykseen sisältynyt selostusta siitä, miten tasapaino suun-
nitteluvuosille saavutettaisiin.

Ongelmat:

Esittelijä vastaa esitystensä lainmukaisuudesta. Luottamushenkilöiden tulisi voida luottaa sii-
hen, että päätösesitykset ovat lainmukaisia. Mikäli näin ei ote, luottamushenkilöille tulisi ainakin
selostaa todellinen tilanne.

Kaupunginhallituksen jäsenille ei toimitettu pyydettyä ja asian kannalta oleellista päätöksenteon
!a.;lls!^iet^-*, 1?:?:20'18 ?'A~. raan1.in suunr"tteluvuosien esitetty miljoonaluokan alijäämä" johhji
pääosin valmistelussa tehdyistä lähes 2 miljoonan vähennyksistä arvioituihin investointituldihirO.'


