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Kalajoen kaupunginvaltuusto
Kalajoen kaupunginhallitus

Kannanotto kaupunginjohtajan irtisanomismenettelyn aloittamista koskevassa asiassa

Kalajoen kaupunginvaltuustolle 24. 9. 2018 luovutetussa aloitteessa kaupunginjohtajan irtisano-
mismenettelyn aloittamiseksi on tuotu esille kritiikkiä kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin johta-
mistapaa kohtaan. Kirjelmässä todetaan mm., että kaupunginjohtajan johtamistapa on ollut pit-
kään moitittava ja että hän kohtelee kaupungin henkilöstöä epäasiallisesti.

Kaupunginjohtaja Jukka Puoskarin suorina alaisina sekä konserniyhtiöiden toimitusjohtajina ha-
luamme tuoda asiaan oman näkökulmamme. Toteamme myös, että meidän allekirjoittaneiden
henkilöiden kanssa ei ole keskusteltu kaupunginjohtajan johtamistavasta ennen aloitteen jättä-
mistä.

Toisin kuin aloitteentekijät, me allekirjoittaneet esimiehet työskentelemme kaupunginjohtaja
Jukka Puoskarin kanssa tiiviisti päivittäin. Tunnemme kaupunginjohtajan johtamistyylin hyvin.
Yhteinen vahva mielipiteemme on, että aloitteen perusteluissa esille tuotu näkemys kaupungin-
johtajan johtamiseen liittyvistä kysymyksistä ei vastaa näkemystämme. Kaupunginjohtaja ei ole
kohdellut meitä epäasiallisesti emmekä ole kokeneet ilmapiiriä hänen kanssaan työskennelles-
samme painostavana. Emme ole myöskään olleet kaupunginjohtajan puhuttelun kohteena.
Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari luotsaa henkilöstöä motivoivalla tavalla kohti yhdessä sovittuja
tavoitteita ja on samalla jaksanut aina kantaa huolta myös alaistensa jaksamisesta.

Johtajan keskeisenä tehtävänä on osoittaa suunta ja tavoitteet toiminnalle sekä luoda edellytyk-
siä hyvän yhteishengen ja luottamuksen ilmapiirille. Hyvässä johtajassa yhdistyvät myös inhimil-
lisyys, persoona ja vahva näkemys. Nämä ominaisuudet kuvaavat hyvin kaupunginjohtaja Jukka
Puoskaria, jonka tinkimätön työmoraali ja sitoutuneisuus vaikuttavat merkittävällä tavalla Kala-
joen kaupungin koko organisaation onnistumiseen ja sen myötä kaupungin elinvoimaan ja kun-
talaisten hyvinvointiin.

Johtamiseen kuuluu myös haastavien tilanteiden käsittely sekä erilaisten näkemysten yhteenso-
vittaminen. Vuosien varrella on luonnollisesti tullut eteen tilanteita, joissa emme ole olleet yhtä
mieltä kaupunginjohtajan kanssa asioiden hoitamisesta tai suunnasta. Nämä tilanteet on kui-

tenkin pystytty hoitamaan asiallisen keskustelun kautta siten, että päätöksentekijöille on voitu
esittää yhdessä hyväksyttyjä perusteltu lopputulos. Kaupunginjohtaja on myös kaikissa tilan-
teissä seissyt viranhaltijoiden esitysten takana ja tukenut siten henkilöstöä omassa tehtäväs-
sään. Mitä tulee yleisesti haastavien asioiden käsittelyyn. Kalajoen kaupungilla vallitsee luotta-
muksellinen ja rakentava yhteistyö henkilöstön edustajien ja työnantajan välillä. Mikäli työnteki-
ja kokee tulevansa epäasiallisesti kohdelluksi, käsitellään asiat yhteistoiminnassa luottamus-
miesten kanssa. Yt-toimikunnan lisäksi pääluottamusmiehetja työsuojeluvaltuutetut kokoontu-
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vat säännöllisesti henkilöstöjohtajan ja työsuojelupäällikön kanssa keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista ja pohtimaan, mistä asioista on syytä tehdä yhteisiä linjauksia.

Kalajoen kaupungilla toteutetaan henkilöstökysely noin kahden vuoden välein. Viimeisin on teh-
ty vuodenvaihteessa 2016-2017 ja seuraava toteutetaan alkuvuodesta 2019. Koko kaupungin
osalta vuoden 2016 tulokset olivat seuraavat (asteikossa l = matalin ja 5 = korkein):

Työhyvinvointi 3, 56
Työyhteisön toimivuus 3, 81
Johtaminen 3,60

Kaupungin johtoryhmän eli kaupunginjohtajan suorien alaisten osalta tulos oli:
Työhyvinvointi 3,88
Työyhteisön toimivuus 3, 96
Johtaminen 3, 92

Kyselyn tulokset ovat koko kaupungin osalta yleisesti erittäin hyvällä tasolla eivätkä ne tue nä-
kemyksiä siitä, että kaupungilla olisi olemassa laajamittainen johtamisongelma. Johtoryhmän tu-
los on koko kaupungin tulosta parempi kaikilla osa-alueilla. Johtamisen osalta voidaan johto-
ryhmän tuloksesta todeta erikseen seuraavat yksittäiset vastaukset:

Esimiehen! puoleen on helppo kääntyä 4, 26
Esimiehen! on oikeudenmukainen 4, 19

Esimiehen! tiedottaa riittävästi ajankohtaisista asioista 4,05
Esimieheni antaa riittävästi tunnustusta ja palautetta työsuorituksistani 3, 84

Yllä kerrotut tulokset osoittavat objektiivisella tavalla, että kaupunginjohtajan johtamistapa on
asiallinen ja henkilöstön huomioon ottava. Kyselyn tekemisen jälkeen yksi johtoryhmän jäsen on
jäänyt eläkkeelle ja yksi siirtynyt toisen organisaation palvelukseen, lisäksi johtoryhmään on tul-
lut yksi uusi jäsen. Vastaajista 7/9 kuuluu edelleen johtoryhmään ja tulos kuvaa siten johtoryh-
man tämänhetkistä tilannetta.

Aloitteessa viitataan myös siihen, että luottamushenkilöiden tiedonsaanti on puutteellista ja et-
ta Jukka Puoskari ei ole tuonut riittävästi tietoa päätöksenteon pohjaksi. Merkittävä osa tiedoksi
saatettavista asioista kuuluu johtoryhmän jäsenten vastuualueille, minkä vuoksi otamme kantaa
myös tähän väitteeseen.

Kuluvalla valtuustokaudella (6/2017-) on järjestetty tavanomaisten kaupunginhallituksen ja -
valtuuston kokousten sekä lautakuntien ja toimikuntien kokousten lisäksi yhteensä 14 valtuus-
ton iltakoulua ja yksi valtuuston strategiaseminaari. Näissä vapaamuotoisissa valtuuston ko-
koontumisissa on käsitelty päätöksentekoon tulevia merkittäviä asioita, kuten palveluasumista,
yhtenäiskoulua ja väistötiloja. Lisäksi johtoryhmän jäsenet ovat vastanneet lukuisiin eri selvitys-
pyyntöihin ja sähköpostiviesteihin, joita luottamushenkilöt ovat lähettäneet.

Mielestämme olemme tuottaneet enemmän tietoa kuin milloinkaan aikaisemmin. Monista tie-

topyynnöistä on seurannut jatkokysymyksiä, joihin on edellytetty vastauksia nopeallakin aika-
jänteellä. Tämän seurauksena prioriteeteissa tärkeämmät tehtävät ovat saaneet odottaa. Run-
sas kokousten ja iltakoulujen määrä on johtanut myös työkuorman kasvamiseen. Tätä on ai-
heuttanut myös se, että kuluvan valtuustokauden aikana useat päätösesitykset on jätetty pöy-
dälle tai palautettu jatkovalmisteluun. Kokemuksemme mukaan lisäselvityksiä on haluttu, koska
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päätöksentekijät eivät ole luottaneet viranhaltijoiden tuottaman tiedon oikeellisuuteen ja riittä-
vaan laajuuteen. Kuitenkin jokainen viranhaltija tekee omaa työtään virkavastuulla, jossa koros-
tuu sekä vastuu talousarvion toteutumisesta että vastuu palveluiden toiminnasta ja sujuvuudes-
ta.

Aloitteessa kiinnitetään huomiota päätöksenteon ja valmistelun laillisuuteen, jonka tulee ilman
muuta olla kaiken toiminnan perustana. Johtajina toivoisimme kuitenkin, että keskittäisimme
voimavaramme siihen, mikä vie Kalajokea eteenpäin emmekä keskittyisi esimerkiksi muotovir-
heiden metsästykseen. Virheiden korostaminen näivettää rohkeuden tehdä uusia avauksia, joka
on ainoa mahdollisuus uudistumiselle ja kehittämiselle. Organisaation onnistumista tukeva
luottamuksen ilmapiiri on oikealla tavalla salliva ja yhteiseen hiileen puhaltava: ratkaisut teh-
dään yhdessä, ja mikäli jokin ratkaisu todetaan vääräksi, etsitään myös yhdessä uusia vaihtoeh-
toja. Syyttelemisen sijaan keskustellaan ja opitaan. Tämä on aiemmin ollut Kalajoen kaupungin
päätöksentekoa leimaava piirre ja yhteistyö niin virkamiesten ja päätöksentekijöiden kuin mui-
denkin yhteistyötahojen kanssa on ollut vahvuutemme. Tämän ovat huomanneet myös lukuisat
kaupungin ulkopuoliset toimijat.

Vuoropuhelu virkamiesten ja luottamushenkilöiden välillä on ehdottoman tarpeellista ja tavoi-
teltavaa. Tämän vuoropuhelun sävy on kuitenkin muuttunut avoimesta ja aidosta tietojenvaih-
dosta epäilyksiin ja syytöksiin. Pääluottamusmiehet ovat tuoneet esille valtuustolle ja hallituk-
selle 5. 9. 2018 lähettämässään julkilausumassa huolensa kaupungin päätöksentekokulttuurin
muutoksesta sekä sen vaikutuksesta henkilöstön hyvinvointiin. Jaamme tämän huolen sekä
huolen kaupunkimme julkisuuskuvan muutoksesta ja siitä, kuinka se vaikuttaa mahdollisuuk-
siimme rekrytoida myös jatkossa osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä Kalajoen kaupungin
palvelukseen.

Yhteinen tehtävämme on esittää ja tehdä ratkaisuja, joilla Kalajoen kaupunki ja kaupunkilaiset
menestyvät ja voivat hyvin. Toivomme, että voimme yhdessä päätöksentekijöiden kanssa löytää
tämän tavoitteen uudestaan yhteisymmärryksessä ja molemmin puolin arvostavassa ilmapiiris-
sa.

Kalajoella 3. 10. 2018

'Miia Himanka

elinkeinojohtaja

Sami Krank

tietohallintojohtaja

Otso J l

kaupu^insihteeri,

vs. taiyusjohtaja
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Anne Mäki-Leppilampi
hyvinvointipalvelujohtaja
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Pirjo Männistö

talousjohtaja

(perhevapaalla)

Mari Saaffi-Somero

henkilöstöjohtaja,

toimitusjohtaja,
KOY Kalajoen Vuokra-asunnot

laTkö Raimän

tekninen johtaja

Riku Saksholm

palvelualuevastaava, opetuspalvelut

tänne Anttila

toimitusjohtaja, Kalajoen Hiekkasärkät Oy
Pauli Sarpola

toimitusjohtaja. Kalajoen Satama Oy
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