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Hanna Halmeenpään ja seitsemän muun valtuutetun sekä kolmen varavaltuutetun 24. 9. 2018 allekirjoittama ja
jättämä aloite Kuntalain 43 §:n mukaisen menettelyn aloittamisesta kaupunginjohtajan irtisanomiseksi

VASTINE ALOITTEESEEN

Esitän edellä esitetyn aloitteen johdosta valtuustolle kunnioittavasti seuraavaa:

Aloitteessa esitetyt seikat ovat monelta osin niin epätäsmällisiä ja puutteelli-
sesti yksilöityjä, että niihin on mahdotonta ottaa kantaa. Tässä vastineessa on
käsitelty niitä osioita, joihin on aloitteessa selostettujen seikkojen perusteella
mahdollista antaa vastine. Osaan aloitteessa esitetyistä kohdista on jo aikai-
semmin annettu eri viranhaltijoiden toimesta selvitys, mutta haluttaessa asiaa
käsitellä vielä uudelleen, on vastaus uudistettu.

Aloitteen ensimmäisessä kappaleessa on todettu seuraavaa. "Kaupunginjohtaja
on osoittanut toistuvaa piittaamattomuutta lain säädöksiä ja hallintosäännön
määräyksiä kohtaan. Kaupunginjohtaja ei laillisuusongelmia tiedoksi saatuaan
ole ryhtynyt asianmukaisessa ajassa toimiin asioiden kuntoon saattamiseksi."

Otan kantaa liitteessä mainittuihin kohtiin erikseen myöhemmin. Yleisenä
kommenttina eri asiakohtiin voi laillisuuden näkökulmasta mainita seuraavaa.

Useimmat mainituista kohdista, joihin vedetään perustuvat Kalajoen kaupungin
eri toimielimien päätöksiin, jolloin myös mahdollisista virheistä vastaavat val-
mistelija, esittelijä ja päätöksentekijä yhdessä. Mikäli mahdollisia virheitäkin
olisi, on täysin kohtuutonta aloitteessa esitetyin tavoin kohdistaa kritiikki vain
yhteen toimijaan. Rakentavampi tapa on mahdollisen virheen sattuessa hakea
virheen korjaamiseen yhdessä ratkaisu ja jättää syyllisten etsiminen vähemmäl-
le.

Eri lainkohtien soveltaminen sisältää usein tulkintaa ja viime kädessä sitova
lainvoimainen ratkaisu saadaan oikeuskäsittelyn jälkeen. Laillisuuden valvonta
kaupungissa kuuluu kaupunginhallituksen lisäksi tarkastustoimelle. Tilintarkas-
tajat eivät ole esittäneet, että Kalajoen kaupungissa olisi toimittu piittaamat-
tomasti lainsäädäntöä tai määräyksiä kohtaan.

Aloitteen toisessa kappaleessa mainitaan: "Kaupunginjohtaja pyrkii voimak-
kaasti ohjaamaan poliittisen harkintavallan käyttöä. Kaupunginjohtaja on esit-
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telijänä toimiessaan jättänyt tuomatta esiin päätöksenteon kannalta keskeisiä
tietoja ja antanut päätöksenteon pohjaksi vääriä tietoja .

Kaupunginjohtajalla on velvollisuus huolehtia asioiden valmistelusta. Hyvään
hallintoon kuuluu myös se, että esittelijä tekee käsiteltävissä asioissa pohjaesi-
tyksen. Päätösesitys ei luonnollisestikaan sido päätöksentekijöitä, kuten kaikki
hallinnossa toimivat tietävät. Mielestäni kappaleen väite on myös ristiriitainen:

kaupunginjohtajan väitetään yhtä aikaa vaikuttavan liikaa päätöksentekoon ja
tuovan liian vähän tietoa päätöksenteon tueksi.

Kolmannessa kappaleessa todetaan: "Kuntalain ja hallintosäännön edellyttämä
kuntalaisen tiedonsaantioikeus jää merkittävässä määrin toteutumatta. Toimie-
limille jätetään tuomatta tietoon alaistensa viranomaisten otto-oikeuskelpoisia
päätöksiä. Luottamushenkilöiden tiedonsaanti on puutteellista. " Tähän otan
kantaa myöhemmin erikseen siltä osin kuin asia on yksilöity.

Neljännessä kappaleessa mainitaan: "Kunnan työntekijät ovat viestineet luot-
tamushenkilöille painostavasta ilmapiiristä ja kaupunginjohtajan pitämistä
asiattomista puhutteluista. Kaupunginjohtaja on kohdellut epäasiallisesti kun-
nan henkilöstöä ja luottamushenkilöltä, puhunut halventavasti muista viran-
omaisista ja kunnan viranhaltijoista."

Asiakohtaan on täysin mahdotonta ottaa kantaa, koska väite on esitetty yksi-
löimättä. Kaupungin henkilöstökyselyja kaupunginjohtajan esimiehenä saama
arvio samassa anonyymisti tehdyssä kyselyssä ei tue esitettyä väitettä. Henki-
lastan kokemuksista sekä palveluvastaavien ja johdon näkemyksistä saa katta-
vasti käsityksen oheisista liitteenä olevasta lausunnosta ja pääluottamusmies-
ten kannanotosta. Lausuntoja kannanotto on annettu spontaanisti ilman että
kaupunginjohtaja olisi lausuntoja pyytänyt.

Yleisesti aloitteessa on tuotu esille asioita, joissa sanomisiani on irrotettu asia-

yhteydestä siten, että asiasisältö on kääntynyt päinvastaiseksi. Mielestäni aloit-
teentekijät ovat näissä kohdissa luoneet totuudenvastaista mielikuvaa toimin-
nastani ja ajattelutavastani.

Kalajoen kaupungin vahvuus on perinteisesti ollut vahvasti sitoutunut, johdon-
mukaisesti toimiva ja aikaansaava henkilöstö. Tätä toimintaa ja yhteishengen
rakentamista on tukenut luottamuksellinen ja arvostava yhteistoiminta ammat-
tijärjestöjen edustajien kanssa. Hyvällä yhteishengellä ja rakentavalla tavalta
toimien Kalajoella on pystytty selviytymään vaikeidenkin alkojen yli. Luonnolli-
sesti aina välillä on asioita, joista on ollut erilaisia näkemyksiä. Puolin ja toisin
arvostava suhtautuminen on auttanut ratkaisujen hakemisessa. Tätä toimivaa
suhdetta kaupungin poliittisen- ja virkamiesjohdon on järkevä vaalia.

Pelkistetysti voisi sanoa, että Kalajoen kaupungin menestystarinan perustana
on ollut sitoutunut, asiansa osaava, aikaansaava henkilöstö ja johdonmukainen,
selkeästi asioita linjannut päätöksenteko täydennettynä toimivalla ja mutkat-
lomalla yhteistyöllä.
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Kalajoen kaupungilla on käytössä jo vuosia menettelytapaohje mahdollisten
häirintätilanteiden varalta. Häirintää ei tule missään muodossa eikä kenenkään

toimesta tehtynä hyväksyä. Kalajoen kaupungissa on syytä noudattaa tälläkin

osin määräyksiä ja ohjeita. Mikäli selvitettäviä asioita on, ne on syytä käydä yk-
silöinnin jälkeen läpi kaikkia osapuolia kuullen. Lähtökohtaisesti tulee selvittää
mitä on tapahtunut ja miten eri asianosaiset ovat tilanteessa toimineet. Ohjeen
mukainen toiminta mahdollisen häirinnän selvittämiseksi on tärkeää erityisesti
häirinnän kohteeksi joutuneen, mutta myös kaikkien asianosaisten oikeustur-

van kannalta. Osapuolilla on mahdollisuus halutessaan pyytää asian selvittämi-
seen mukaan työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies. Ohjeen mukaisen häi-
rinnan yhdyshenkilön ja työsuojelupäällikön mukaan ilmoituksen mukaan, hei-
hin ei ole oltu yhteydessä sellaisten häirintätapausten vuoksi, joissa aiheuttaja-

na olisi ollut kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja osallistuu viranhoidossaan useisiin eri neuvotteluihin ja ta-

paamisiin. Esimerkiksi joissakin viranomais- ja rahoitusneuvotteluissa on Kala-

joen etua täytynyt puolustaa vahvastikin. Kaupunginjohtajan saama palaute yh-
teistyökumppaneilta on ollut positiivista, vaikka joistakin asioista onkin ollut
erilaisia näkemyksiä. Esimerkkinä ELY:n kanssa toimivasta yhteistyöstä on neu-
vottelutulos Tapionportin kaavan käsittelyn yhteydessä. Neuvottelujen ja sovit-
tujen toimenpiteiden jälkeen ELY veti tekemänsä kaavavalituksen pois käsitte-
lystä ja kaava on nyt lainvoimainen. Mikäli yhteistyö ELYn kanssa ei olisi toimi-

vaa, kaupunginjohtajaa olisi tuskin pyydetty käyttämään maankäyttöä ja kaa-
voitusta koskevaa puheenvuoroa juhlaseminaarissa ELYn johtajan siirtyessä
eläkkeelle.

Viidennessä ja kuudennessa kappaleessa todetaan: "Pitkäaikaisen, monella ta-

pää moitittavan johtamistoiminnan johdosta, on Kalajoen kaupungin kokonai-
sedun mukaista, että kaupunginjohtaja irtisanotaan. Tarkemmat perustelut
epäluottamusta aiheuttaneista asioista on esitetty erillisessä liitteessä.

Kaupunginjohtajan huomiota on kiinnitetty edellä mainittuihin ongelmakohtiin,
mutta muutosta parempaan ei ole tapahtunut. Kaupunginjohtaja on menettä-

nyt luottamuksemme."

Kaupunginjohtajalle ei ole annettu koko 29 vuoden virkauran (joista viimeiset
18 vuotta Kalajoen kaupungin palveluksessa) aikana työnantajan toimesta yh-
tään varoitusta tai huomautusta. Huomautus tai varoitusasioita ei ole myös-
kään ollut vireillä tänä aikana.

Pitkän virkauran aikana kaupunginjohtaja on luonnollisesti tehnyt päätöksiä ja
esitellyt päätöksiä, jotka eivät ole aina olleet, eivätkä voikaan demokraattisessa
päätöksenteko-organisaatiossa olla kaikkien päätöksentekijöiden mieleen. Po-
liittisessa päätöksenteossa on perinteisesti toimittu siten, että virkamiehet
valmistelevat ja tekevät esityksen päätöksentekoon ja päätöksentekijät päättä-

vät joko esityksen mukaisesti tai paremmaksi katsomallaan tavalla.
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Avoimen valmistelun ja hyvän ilmapiirin kannalta on tärkeää, että kenenkään
virkamiehen tai päätöksentekijän ei tarvitse pelätä valmistelua, päätösesitystä
tai päätöstä tehdessään joutuvansa aiheettomasti häirinnän tai rankaisutoi-
menpiteiden kohteeksi.

Väite pitkäaikaisesta, monella tapaa moitittavasta johtamisesta on hämmentä-
vä, koska väitteen esittäjistä ainoastaan Hanna Halmeenpäällä on valtuutettu-
na kokemusta kaupunginjohtajan toiminnasta pidemmällä ajalta. Muut ovat
ensimmäisen kauden valtuutettuja. Useimpien allekirjoittaneiden kanssa kau-
punginjohtajan kanssakäyminen rajoittuu muutamaan valtuuston kokoukseen
ja iltakouluun. Hämmennystä lisää se, että niiltä henkilöiltä, joilla on huomat-
lavasti enemmän kokemusta yhteistyöstä kaupunginjohtajan kanssa ja kau-
punginjohtajan toiminnasta, tulee täysin päinvastaista viestiä.

Kaupunginjohtajan lähimmät työkaverit, joita kukaan aloitteentekijöistä ei ole
lähestynyt ennen aloitteen jättämistä, ovat oma-aloitteisesti antaneet päätök-
sentekijöille toimitetun liitteenä olevan lausunnon.

Ensimmäisen kauden valtuutettu ja pitempään luottamustehtävissä kaupunkia
palvellut henkilö ovat luonnollisesti päätöksentekijöinä yhtä arvokkaita. Näh-
däkseni kuitenkin pitkäaikaisen toiminnan moitittavuutta kykenee parhaiten
arvioimaan ne henkilöt, joilla on pitkäaikaisesta toiminnasta kokemusta.

Kalajoen kaupungissa on 35 valtuutettu ja lukuisa määrä muita luottamushenki-
löitä. Demokraattisessa organisaatiossa ei voi aina toimia kaikkien yksittäisten
päätöksentekijöiden toivomusten, esitysten tai vaatimusten mukaan vaikka ha-
luaisikin. Tätä on myös täysin kohtuutonta vaatia.

Toivottavaa olisi, että Kalajoen kaupungin toiminnassa toimitaan demokraatti-
sesti tehtyjen päätösten mukaisesti. Mikäli asianosainen katsoo, että päätökset
eivät ole lain mukaisia, on hänellä aina mahdollisuus saattaa asia valitusviran-
omaisten ratkaistavaksi. Valitusviranomainen ratkaisee tällöin puolueettomasti
mahdollisesti tulkinnanvaraisenkin asian lainmukaisuuden.
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Aloitteen liitteissä esitettyihin väittämiin totean kunnioittavasti seuraavaa:

ELINNKEINO- JA MAANKÄHTÖTOIMIKUNTA

Kalajoen kaupunki ja aikaisemmin Kalajoen kunta on perustanut elinkeino- ja
maankäyttötoimikunnan vahvistamaan poliittista ohjausta elinkeino-ja maan-
käyttöasioissa. Jo pitkään toiminut maaseututoimikunta toimii vastaavalla tavalla
maaseutuasioissa. Normaalia viranhaltijoiden toimin tapahtuvaa valmistelua on
haluttu täydentää keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisellä
vuoropuhelulla. Vuoropuhelun kautta on tullut poliittista ohjausta muun ohessa
siten, että luottamushenkilöt ovat voineet linjata kaupungin reunaehtoja isom-
missä maankäyttö-ja elinkeinoasioissa jo varhaisemmassa valmisteluvaiheessa.
Tehtyjen linjausten mukainen valmistelu on lisännyt yritysten ja muiden asiakkai-
den osalta myös ennakoitavuutta siitä, miten asioihin todennäköisesti päätöksen-
teossa suhtaudutaan.

Elinkeino-ja maankäyttötoimikunta, kuten ei myöskään maaseututoimikunta, ei-
vät ole varsinaisia toimielimiä, vaan valmistelua tukevaa vuoropuhelua. Kyse on
käsittääkseni epävirallisesta valmistelutavasta, joka lisää viranhaltijoiden ja pää-
töksentekijöiden vuoropuhelua. Epävirallisen valmistelutoimielimen toimintaan
on varsinaisten jäsenten lisäksi osallistunut poliittisen ohjauksen mukaisesti asi-
antuntija ja tarvittaessa useampiakin. Asiantuntijoiden osallistumista vastaan ei
kenelläkään elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan toimintaan osallistuvista ole ol-
lut mitään huomauttamista. Asiantuntijat ovat laajentaneet näkemystä valmiste-
lussa ja edistäneet omalta osaltaan hyvää valmistelua.

Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin operatiivista organisaatiota. Kaupunginjohta-
jalla on keskeinen rooli toimia esittelijänä kaupunginhallituksessa käsiteltävissä
asioissa, joista merkittävimpiä ovat elinkeino-ja maankäyttöasiat.

Elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan roolia ja jälleen kerran esille nostettuja eri-
laisia näkemyksiä on käsitelty useaan otteeseen eri päätöksenteon vaiheissa. Asi-
assa on toimittu valtuuston hyväksymän lainvoimaisen hallintosäännön muka i-
sesti. Kaupungin päätösten lainmukaisuutta valvova kaupunginhallitus on ko-
kouksessaan 7. 8. 2017 yksimielisesti todennut, että hallintosäännön hyväksymistä
koskeva päätös on laillinen ja päättänyt panna sen täytäntöön. Täytäntöönpanos-
ta on ollut päättämässä myös aloitteen allekirjoittajista Vesa Hihnala ja Jenni Eko-
luoma. Mikäli hallintosäännön lainmukaisuudesta olisi haluttu lisäselvitystä olisi
ollut johdonmukaista päättää mahdollisten lisäselvitysten hankkimisesta hallinto-
säännön hyväksymistä koskevan päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan valitseminen eteni tällä vaalikaudella seu-
raavasti:

Kaupunginhallitus valitsi toimikuntaan kokouksessaan 21. 8. 2017 jäsenet. Meri Sä-
teri teki jo tuolloin kokouksessa vastaesityksen käyttäen pitkälti samoja peruste-
luja kuin aloitteessa. Kaupunginhallitus päätti tästä huolimatta äänin 7-2 valita
toimikunnan.
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Meri Säteri ja Sami Salmu tekivät hallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Pe-
rustelut olivat edelleen samat kuin nyt tehdyssä aloitteessa. Lisäksi vedettiin sii-
hen, että elinkeino-ja maankäyttötoimikuntaan oli valittu hallintosäännön mu-
kaisen seitsemän jäsenen sijaan kahdeksan jäsentä.

Kaupunginhallitus kumosi 2. 10. 2017 elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan jäsen-
ten valintaa koskevan 21.8.2017 tehdyn päätöksen ja valitsi toimikuntaan hallin-
tosäännön mukaisesti seitsemän jäsentä. Muilta osin hallitus hylkäsi oikaisuvaa-
timuksen, koska oikaisuvaatimus kohdistui valtuuston hyväksymään, lainvoiman
saaneeseen ja hallituksen täytäntöön panemaan hallintosääntöön. Samalla kau-
punginhallitus päätti, että hallintosäännön tarkistus käynnistetään. Kaupunginhal-
lituksen päätös oli yksimielinen. Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu
ja aloitteen tekijöistä Sami Salmu on osallistunut aktiivisesti elinkeino- ja maan-
käyttötoimikunnan toimintaan.

Epävirallisena valmistelutoimielimenä toimivan maaseututoimikunnan jäsenten
valinta oli yksimielinen. Maaseututoimikunnan roolista ei ole käyty vastaavaa
keskustelua.

Kaupunginsihteeri on käynnistänyt hallintosäännön valmistelun kartoittamalla
niitä muutostarpeita, toiveita ja lisäyksiä, joita hallintosääntöön haluttaisiin teh-
tavaksi. Valmisteluun on aiheuttanut hieman viivettä se, että hallinnossa on ollut

henkilöstövajaustaja uudelleenjärjestelyjä. Hallintopalvelussa pitkälti sama hen-
kilosta vastaa useamman eri osa-alueen valmistelusta. Iloisen perhetapahtuman
vuoksi talousjohtaja on perhevapaalla. Kaupunginsihteeri toimii tällä hetkellä vs.
talousjohtajana ja hänen työpanoksensa on siten painottunut jo pidemmän aikaa
muun ohessa talousarvion valmisteluun. Syyskuussa on saatu palkattua tilapäistä
lisäresurssia. Perehdytysvaiheen jälkeen hallintosihteeri jatkaa hallintosäännön
valmistelua.

Valmisteluresurssiin on aiheuttanut lisähaastetta myös se, että moni valmistele-
vista virkamiehistä on joutunut oman työnsä ohessa osallistumaan aktiivisesti
maakunta- ja soteuudistuksen valmisteluun. Tämä on ollut välttämätöntä, jotta
koko maakunnan palvelutarve ja organisoitumisvaihtoehdot tulisivat uudistuksen
yhteydessä kokonaisvaltaisesti tarkastelluiksi.

Haasteita asioiden nopeampaan etenemiseen on aiheuttanut myös se, että jo ai-
kaisemmin aloitetun Kalajoen kaupungin strategian uudistamisen ja vuosittain
tapahtuvan pakollisen talousarvion valmistelutyön yhteydessä on tällä kertaa
edellytetty perusteellisempaa työstämistä.
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TAPIONPORTIN ASEMAKAAVA

Kalajoen kaupunginvaltuusto hyväksyi Hiekkasärkkien asemakaavan muutoksen
ja laajennuksen Tapionportin alueelle kokouksessaan 27. 3.2017. Ennen kaavan
hyväksymistä kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 20. 3. 2017 ehdotusvai-
heen palautteeseen laaditut vastineet. Palautteeseen laaditussa vastineessa, joka
koski POPELY:n Maristonpakkojen Natura 2000-alueelle laadittavaa kulunohjaus-
suunnitelmaa, todettiin, että lieventämissuunnitelma laaditaan, kuten lausunnos-
sa esitettiin. Vastineessa ei otettu kantaa suunnitelman laatimisen ajankohtaan.

Kaavaselostuksen kohdassa 8. 2. "Natura 2000 -alueet" arvioidaan, että Tapion-
portin asemakaavan ja keskustan osayleiskaavan yhteisvaikutukset Maristonpak-
kojen Natura-alueisiin ovat kohtalaiset, mikä korostaa lieventävien toimien tar-
peellisuutta. Kaavan hyväksymisen jälkeen on viipymättä toimittu hyväksytyn vas-
tineen mukaisesti ja viranhaltijapäätös (kaavoituspäällikkö Mikko Alin) lieventä-
missuunnitelman laatimisesta tehtiin 4.4. 2017. Natura-arvioinnissa (Ramboll Fin-
land Oy) on hankkeella todettu olevan kohtalainen vaikutus yhdessä keskustan
osayleiskaavan kanssa Maristonpakkojen Natura-alueisiin. On tulkittu, ettei tämä
kohtalainen vaikutus merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkostoon kuuluvan

alueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja (LSL 10 luku 65 §). Vaikutukset
on arvioitu kohtalaisiksi myös kaavaselostuksessa ja toimenpiteisiin on ryhdytty
lieventämistoimien suhteen.

POPELY käytti asiassa MRL 195 §:n mukaista oikaisukehotusta 25.4.2017. Lieven-
tämissuunnitelman laatiminen oli kuitenkin ajallisesti odotettua laajempi selvitys.
Suunnitelman valmiiksi saattaminen ei lopulta ollut mahdollista asetetussa mää-
raajassa (6 kk), sillä maankäyttö-ja rakennuslain 195 §:n mukaan kunnanvaltuus-
ton on tehtävä kaavaa koskeva päätös kuuden kuukauden kuluessa oikaisukeho-
tuksesta, muutoin kaavan hyväksymispäätös raukeaa. Oikaisukehotus on käsitelty
kaupunginhallinnossa lain mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa sen saapumi-
sesta. Kaupunginvaltuusto käsitteli oikaisukehotuksen ja teki uuden hyväksymis-
päätöksen kokouksessaan 25.9.2017.

POPELYteki päätöksestä valituksen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle. Lieven-
tämissuunnitelmaa työstettiin eteenpäin ja konsultin, kaupungin viranhaltijoiden
ja POPELY:n virkamiesten kesken käytiin tiivistä yhteistyötä suunnitelman lop-
puun saattamiseksi ja luonnonsuojelun kannalta parhaaseen lopputulokseen pää-
semiseksi. Viimeinen neuvottelu käytiin Oulussa 27. 4. 2018, jolloin sovittiin lopul-
lisesti Maristonpakkojen Natura 2000 -alueelle tehtävät toimenpiteet. Lieventä-
missuunnitelman valmistuttua ja kaupungin siihen sitouduttua POPELY veti pois
valituksensa Tapionportin kaavasta ja kaava kuulutettiin voimaan.

Asiassa on ollut kyse pohjimmiltaan myös siitä, että POPELYn ja Kalajoen kaupun-
gin näkemykset ovat joiltakin osin tulkinnanvaraisissa asioissa poikenneet toisis-
taan. Kalajoen kaupungin näkemyksessä on painottunut matkailuelinkeinon ja
virkistyskäyttömahdollisuuksien edistäminen lainsäädännön sallimissa rajoissa,
luonto huomioon ottaen. POPELYn näkemyksessä ovat painottuneet enemmän
luonnonsuojelulliset näkökulmat.
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Tulkinnanvaraisissa lainsoveltamiskysymyksissä voidaan olla perustellusti eri miel-
ta. Lopullisen ja sitovan ratkaisun laintulkintakysymyksessä tekee tarvittaessa va-
litustuomioistuin. Tästä on hyvä esimerkki se, että myös ELYn valittaessa joissakin
tapauksissa valitus on hyväksytty ja joissakin hylätty.

Tässä tapauksessa molemmilla osapuolilla oli hyvä neuvotteluhalukkuusja asiassa
saavutettiin ratkaisu, jossa molemmat osapuolet joustivat ja POPELYvetivalituk-
sen pois. Kalajoen kaupungin neuvottelijat ovat parhaansa mukaan yrittäneet asi-
assa valvoa Kalajoen kaupungin päätösten mukaisesti Kalajoen kaupungin etua.

MRL 171 §:N MUKAINEN POIKKEAMINEN

Aloitteessa mainitut näkemykset ja niiden kommentit ovat pääsääntöisesti tulleet
esille jo päätöksenteon yhteydessä. Siitä huolimatta kaupunginhallitus hyväksyi
poikkeamisluvan äänin 7-2. Päätöksestä ei ole valitettu ja se on lainvoimainen.

Asiaa edelleen selviteltäessä voidaan todeta pääosin uudelleen seuraavaa:

Poikkeamislupahakemukseen on kirjattu pääasiat, joista poiketaan. Liiketilojen
osalta hakemuksessa ei ole mainittu poikkeamistarvetta, mikä osaltaan on virhe.
Hankkeen osalta on käyty lukuisia neuvottelulta ja hakemuksen mukana on toimi-
tettu neuvotteluiden pohjalta laaditut pääpiirustukset. Hakemuksen mukana toi-
mitettujen asiakirjojen perusteella viranhaltija on todennut esittelytekstissä, että
poikkeaminen myös liiketilojen määrää koskevasta kaavamääräyksestä tulee ky-
symykseen. Poikkeaminen liiketilojen osalta ei ole tullut viranhaltijoille yllätykse-
nä, vaan se on ollut tiedossa käytyjen neuvottelujen perusteella. Hakijalla on ollut
halu toteuttaa haastavalle tontille tietyntyyppinen rakennus.

Poikkeamisen edellyttämät erityiset syyt on käyty neuvottelumenettelyin kau-
pungin viranhaltijoiden ja hakijan kesken. Neuvottelumenettelyssä on sekä kau-
pungin viranhaltijoille että hakijalle tullut tietoon ne erityiset syyt, joiden vuoksi
asemakaavasta joudutaan poikkeamaan, poikkeamisten perustelut ja missä mää-
rin poikkeaminen on mahdollista. Näitä ei ole kirjattu hakemukselle, koska asiat
ovat olleet molempien osapuolten tiedossa. Erityiset syyt on kuitenkin tuotu
päättäjille tietoon esittelytekstissä.

Erityisenä syynä pysäköintipaikkojen osalta oli poikkeuksellinen maanomistus-
suhde, sillä kaavan mukaisen tontin käyttö rakennushankkeen yhteydessä ei ollut
mahdollista maanomistusolosuhteista johtuvista syistä. Tontti koostui kolmen eri
maanomistajan kiinteistöistä, joista kaikki eivät olleet mukana rakennushank-
keessa.

Rakennusoikeuden ja kerroskorkeuden osalta erityinen syy oli maapohjan poik-
keuksellisen korkea hinta. Kerroskorkeuden nostamisella ja suuremmalla asun-
tomäärällä kerrosneliömetrin hinta saatiin Kalajoen hintatasolla kohtuulliseksi.
Maankäyttöpalveluiden tavoitteena on ollut, että kaupungin katukuvaa saadaan
uudistumaan. Jotta hanke oli mahdollinen, oli poikettava kerroskorkeudesta.
Kaupungin tekniset palvelut on panostanut katukuvan uudistamiseen Kalajo-
entien rakentamisessa.
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Liiketilojen osalta viranhaltijoiden ja hakijan välillä käytyjen neuvottelujen tulok-
sena liiketilojen sijoittuminen kyseiselle rakennuspaikalle todettiin tarpeettomak-
si. Kalajoen keskustan tulevan painopisteen on todettu yleiskaavallisesti sijoittu-
van valtatien 8 tuntumaan, sen molemmin puolin. Asiaa käytiin läpi hankkeen
neuvotteluissa. Asemakaavan päiväys on maaliskuulta 2014. Yleiskaavahanke,
jossa on tutkittu keskustan painopistettä, on ollut luonnosvaiheessa tämän jäl-
keen. Maankäytön tavoitteet ovat tässäkin ajassa ehtineet muuttua.

Poliittinen tahtotila on ollut tukena kaupunkikuvan uudistamisessa ja mm. tämän
hankkeen eteen tehtyjen neuvottelujen pohjana. Valmistelussa on pyritty toimi-
maan kaupunkistrategian mukaisesti.

Tiivistetysti asiassa on menetelty seuraavasti. Viranhaltijat ovat kertoneet neu-
votteluissa minkälainen rakennus onnistuu ilman poikkeamismenettelyä ja missä
asioissa toteutuksen edellytyksenä on kaupunginhallituksen hyväksymä poik-
keamislupa. Hakija on esittänyt valmisteluun perustellun esityksen toteutettavas-
ta rakennuksesta ja poikkeamisluvan myöntämisestä siltä osin kuin poikkeamislu-
pää tarvitaan. Poikkeamislupa on ollut kaupunginhallituksen käsiteltävänä ja kau-
punginhallitus on äänin 7-2 harkintavaltaansa käyttäen myöntänyt poikkeamislu-
van. Aloitteen allekirjoittajista Vesa Hihnala oli yksi seitsemästä poikkeamisluvan
myöntämistä kannattaneista hallituksen jäsenistä. Päätöksestä ei ole valitettuja
se on lainvoimainen.

TA 2018 INVESTOINTIEN VALMISTELU

Talousarvioraami on talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupungin hallintosäännön
8 luvun l §:n mukaisesti "Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehyksetja ta-
lousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuus-

to hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja ta-
louden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen
talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet."

Suunnittelukehys ohjaa talousarviovalmistelua. Valtuusto hyväksyy lopullisen ta-
lousarvion ja on tavanomaista, että lopullinen talousarvio poikkeaa aiemmin an-
netusta suunnittelukehyksestä. Suunnittelukehys annetaan tavanomaisesti hyvis-
sä ajoin, jolloin mahdollistetaan laadukas talousarviovalmistelu.

Talousarvion valmistelu on tyypillinen esimerkki päätöksenteossa olevasta laajas-
ta asiakokonaisuudesta, jossa eri taustatekijät saattavat muuttua valmistelun ai-
kanakin. Päätöksentekoon pyritään antamaan kulloinkin tiedossa oleva paras
mahdollinen taustatieto. Laajan kokonaisuuden kasaaminen ja tavoite mahdolli-
simman ajantasaisen tiedon antamiseen on vaativa tehtävä etenkin, kun otetaan

huomioon, että talousjohto joutuu kokoamaan yhteen eri palvelujen esitykset yli
sadan miljoonan euron ja tuhannen henkilön toimintaa ohjaavaksi talousarvioksi.

Vuoden 2018 talousarvioesityksessä investoinnit on yksilöity hyvinkin tarkasti, jo-
ten ei ole epäselvää, mihin investointikohteisiin vuoden 2018 talousarviossa halli-
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tus on investointimäärärahoja esittänyt ja valtuusto ne hyväksynnällään kohden-
tanut. Vastaavasti on esitetty, miten investoinnit rahoitetaan (rahoituslaskelma)
ja mikä vaikutus sillä on kaupungin taloudelliseen tilanteeseen (tulos- ja rahoitus-
laskelma). Kaupungin taloudellisen tilanteen kannalta on ollut mahdollista hyväk-
syä suunnittelukehystä suuremmat kaupungin infran ja kaupunkikehityksen kan-
naita tarpeelliset investoinnit.

Mikäli hallitus katsoo, että asioihin perehtymiseen tarvitaan lisäaikaa, hallituksel-
la on aina mahdollisuus päättää jatkokokouksesta ja pyytää tarvittaessa lisäselvi-
tyksiä. Kaupunginhallitus teki vielä omalta osaltaan muutoksia sekä käyttötalous,
että investointiosaan.

KIINTEISTÖJEN KAUPPA RUUKKI ENGINEERING OY

Kaupunginjohtaja ei ole osallistunut kaupungin päätöksenteossa asian valmiste-
luun eikä käsittelyyn, koska hän toimii Kalajoen Satama Oy:n hallituksen puheen-
johtajana. Ruukki Engineering Oy ja Kalajoen Satama Oy on tehnyt Kalajoen ka u-
pungille esityksen siitä, kuinka asiassa olisi mahdollista toimia ja miten Kalajoen
Satama on valmis edistämään hanketta. Kaupunginjohtaja ja Kalajoen Satama

Oyn toimitusjohtaja ovat antaneet asiasta päätöksentekijöille asianosaisina taus-
tatietoja, mutta eivät ole valmistelleet asiaa päätöksentekoon tai osallistuneet
päätöksentekoon.

Tämä hankinta sinänsä on ollut ainakin toistaiseksi koko kaupunkikonsernissa
kaikkien toimijoiden kannalta kannattava. Lisäksi Kalajoen Satama Oy:n ja Kalajo-
en kaupungin intressit esimerkiksi kauppahinnan osalta ovat olleet yhtenevät Ka-
lajoen Sataman tullessa vuokralaiseksi hankittavalle kiinteistölle. Neuvottelutu-
loksen saavuttamisen jälkeen asia eteni valmistelussa ja päätöksenteossa ripeästi
ja varsin yksituumaisesti. Yritysasioita ei voida käsitellä julkisesti ennen kuin yri-
tykseltä on saatu tähän lupa. Kaupungille on tehty esitys ja asia on esitelty heti
kun se on olut mahdollista.

Syy, miksi asiaa ei ole käsitelty elinkeino-ja maankäyttötoimikunnassa, liittynee
aikataulutekijöihin. Sinänsä on hieman hämmentävää, että elinkeino- ja maan-
käyttötoimikuntaa pidetään aloitteessa toisaalla kuntalain ja hallintosäännön vas-
taisena mutta tässä yhteydessä kritisoidaan virheenä siitä, että asiaa ei ole tuotu
lainkaan elinkeino-ja maankäyttötoimikunnan käsiteltäväksi. Kaupunginjohtajaa
syytetään myös tässä kohdassa menettelystä sellaisessa asiassa, jonka valmiste-
luun ja päätöksentekoon hän ei ole ottanut osaa.

MAANKÄYTTÖYKSIKÖN SIIRTÄMINEN KEHITTÄMISPALVELUIHIN TA 2018 KASITTE-
LYN YHTEYDESSÄ

Aloitteessa mainittu asia oli alkuperäisessä talousarvioesityksessä 2018. Asiaa pe-
rusteltiin muun ohessa sillä, että kaikki merkittävimmät elinkeino-ja maankäyt-
töasiat ovat jo pitkään olleet toiminnallisesti Kalajoella yhdessä käsiteltävä koko-
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naisuus. Valmistelun ohjaus tulee elinkeino- ja maankäyttötoimikunnasta ja mer-
kittävimmät asiat päättää joko kaupunginhallitus tai valtuusto.

Tiedusteltaessa johtamisresurssin riittävyydestä elinkeinopalveluissa todettiin, et-
ta resurssi on tiukoilla joka palvelussa, mutta suunnitellun maakuntauudistuksen
myötä kehittämispalveluista tulee siirtymään suurin osa maaseutuhallinnon ja
lomituspalvelujen työntekijöitä maakunnalle, jolloin tilanne muuttuu merkittä-
västi. Teknisissä palveluissa on ollut haasteita resurssin suhteen, ja työntekijöiden
jaksamiseen on syytä kiinnittää huomiota. Tämä on johtunut esimerkiksi siitä, et-
ta Kalajoen kaupungilla on toteutettavana poikkeuksellisen suuri investointioh-
jelma. Henkilöresurssia lisättiin jo talousarviossa 2017 mutta meneillään olevassa
suhdanteessa rekrytoinneissa ei päästy etenemään yhtä nopeasti kuin olisi toivot-
tu.

Esittelyn yhteydessä todettiin, että siirtämisestä on järjestetty hyvän ja avoimen
hallinnon toimintatapojen mukaisesti henkilöstöinfoja että asiaa on käsitelty joh-
toryhmässä. Johtoryhmässä asiasta käytiin keskustelua, jonka lopputuloksena
päädyttiin esittämään muutosta. Esillä oli huomattavasti mittavampiakin muu-
tosajatuksia, mutta niitä ei katsottu ajankohtaiseksi tässä yhteydessä. Ymmärret-
lavasti tällainenkin muutos aiheuttaa huolta ja kysymyksiä, mutta varsinaista asi-
an vastustusta ei ainakaan kaupunginjohtajalle ilmaistu ennen esityksen tekemis-
ta.

Päätöksenteossa siirtoa ei hyväksytty ja viranhaltijat ovat toimineet tehdyn pää-
töksen mukaisesti.

Molemmilla organisaatiorakenteilla voidaan toimia joustavasti ja tehokkaasti.
Asioiden hoidon kannalta on tärkeintä, että minkään palvelun rajapintaan ei tule
yhteistoimintaa haittaavaa kynnystä. Tätä ongelmaa meillä ei onneksi ole vaikka
monessa julkisessa organisaatiossa tiedon kulku palvelun sisälläkin saattaa olla
kiusallisen heikkoa.

TOISTUVA EPÄASIALLINEN KÄ\TTÄ\Ti'MINEN

Aloitteessa mainittuihin kohtiin on vaikea ottaa kantaa koska niitä ei ole yksilöity.
Mikäli kaupungin toiminnassa esiintyy häirintää, on erittäin tärkeää, että siihen
puututaan, olipa häirinnän tekijä sitten miltä tasolta tahansa.

Kaupungilla on häirintätilanteiden varalta käytössä menettelytapaohjeet ja on
tärkeää, että myös tältä osin noudatetaan lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita.
Ohjeita noudattaen varmistetaan kaikkien osapuolten kannalta asioiden asian-
mukainen käsittely.

Yksilöimättömien heittojen esittäminen ilman että asiat selvitetään käytössä ole-
vien toimintaohjeiden mukaisesti, on kuitenkin epäasiallista toimintaa, jota ei tu-
lisi sallia tapahtuvan ketään työntekijää kohtaan - ei edes kaupunginjohtajaa.

Kalajoen kaupunki on noin tuhannen työntekijän työyhteisö. Joissakin tilanteissa
esimies joutuu väistämättä puuttumaan tilanteisiin. Nämä tilanteet eivät ole aina

kaikille osapuolille miellyttäviä, mutta suurempi epäkohta olisi jättää asiat asian-

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@)kalajoki. fi | +358846911 | www. kalajoki. fi | Y-tunnus 0185924-7



Kalajoen kaupunki
Kaupunginjohtaja
Kalajoentie 5

85100 Kalajoki

12 (18)

9. 10. 2018

osaisten kesken käsittelemättä. Näissäkin asioissa on tärkeää, että menetellään

hyväksyttyjen menettelytapaohjeiden mukaan.

Myös kaupunginjohtajan toimintatavassa on varmasti kehittämistarpeita. Sanava-
linnatkaan eivät ole aina olleet parhaat mahdolliset. Kaupunginjohtaja joutuu ja
saa virkansa puolesta valvoa kaupungin etua eri yhteyksissä. Tämä tarkoittaa jois-
sakin tilanteissa sitä, että eri sidosryhmien kanssa ei olla automaattisesti yhtä
mieltä kaikista tulkinta-tai muista kysymyksistä. Kaupungin yhteistyösuhteet
ELYn, maakunnan liiton ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa ovat hyvät ja
toimivat. Asioista voidaan toki olla joskus vabvastikin eri mieltä, mutta kaikki näi-
ta asioita hoitavat tietävät, että se kuuluu asiaan.

Erityisen pahalta ja loukkaavalta aloitteessa tuntuu se osio, jossa annetaan ym-
märtää, että kaupunginjohtaja ei arvostaisi henkilökuntaa ja nimittelisi henkilö-
kuntaa. Asia on juuri päinvastoin. Kalajoen kaupungin menestyksen perusta on
sen osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö. Tämä yhdistettynä johdonmu-
kaiseen, selkeään ja rohkeaankin päätöksentekoon on saanut aikaan sen, että Ka-
lajoki on yksi Pohjois-Suomen parhaiten menestyneitä kaupunkeja monellakin
mittarilla mitattuna. Hyvän yhteishengen ja työilmapiirin syntymisessä on ollut
keskeinen merkitys sillä, että henkilöstön keskuudestaan valitsemilla pääluotta-
musmiehillä ja muilla henkilöstön edustajilla sekä kaupunkia työnantajana edus-
tavalla luottamus- ja viranhaltijajohdolla on ollut keskenään arvostava ja toista
osapuolta kunnioittava lähestymistapa.

Aloitteessa esitettyjä väitteitä ei tue Kalajoen kaupungissa toteutettu henkilöstö-
kysely. Nimettömästi suoritetussa kyselyssä henkilöstön antamat arvosanat Kala-
joen kaupungin toiminnasta olivat kohtuullisen hyvät. Kaupunginjohtajan saama
arvio oli vielä hieman koko kaupungin kohtuullisen hyviä arvioita parempi. Luon-
nollisesti aina riittää parantamisen paikkoja.

Liitteenä olevasta kannanotosta käy ilmi myös täysin päinvastainen arvio kaupun-
ginjohtajan toiminnasta, kuin mitä aloitteessa on esitetty. Kannanoton ovat oma-
aloitteisesti laatineet ja allekirjoittaneet kaikki johtoryhmän jäsenet joiden esi-
mies kaupunginjohtaja on. Lisäksi allekirjoittajina ovat ne muut konsernijohdon
henkilöt, joiden kanssa kaupunginjohtajalla on ollut ilo tiiviimmin työskennellä
viime vuosien aikana.

Päätöksentekijöille erikseen jo ennen aloitteen jättämistä toimitetussa henkilös-
tää edustavien pääluottamusmiesten kannanotossa todetaan: "Jokainen meistä
on pitkään ollut mukana kaupungin organisaatiossa eri tehtävissä ja samalla
olemme hoitaneet henkilöstön asioita eri YT-elimissä. Olemme eläneet myös ta-

loudellisesti vaikeampia aikoja, olleet eri rooleissa mukana tekemässä vaikeitakin
päätöksiä tai niitä työn puolesta toimeen panemassa. Kaikissa tilanteissa olemme
kokeneet, että meillä on hyvä työnantaja ja paikka tehdä työtä. Päättäjien ja luot-
tamushenkilöiden kanssa on ollut hyvä yhteishenki. On voitu luottaa toisiimme ja
kaikkien osapuolten välillä on ollut keskinäinen kunnioitus ja arrostus."

Henkilöstön edustajina pääluottamusmiehet ovat esittäneet huolenaan myös
seuraavaa: "Ei voi olla kokousten itse tarkoitus, että pääasiana asioiden hoitami-
sessa ja päätöksenteossa on syyllisten ja virheiden etsiminen sekä lakipykälien ja
oikeellisuuden todistaminen kerta toisensa jälkeen. Ajatusmaailma, että viranhal-

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki | kirjaamo@kalajoki, f; | +358846911 | www.kalajoki.fi J Y-tunnus 0185924-7



Kalajoen kaupunki
Kaupunginjohtaja
Kalajoentie 5
85100 Kalajoki

13 (18)

9. 10. 2018

tijat ja valmistelijat tieten tahtoen haluaisivat tehdä virheellisiä päätöksiä ja hoi-
taa asioita vain omaa etua tavoitellen tai huolimattomasti, on niin absurdi että si-
ta ei oikein ymmärrä. Asioiden valmistelua ja kehittämistä odotetaan ja vaadi-
taan, perään kuulutetaan avointa vuoropuhelua ja keskustelua mutta tässä tilan-
teessa se alkaa olla mahdotonta."

USEAT YMPÄRISTÖ-JA MAANKÄYTTÖPALVELUJEN KESKEISTEN VIRKAMIESTEN IR-
TISANOUTUMISET

Henkilöstöjohtaja on esitellyt asiaa jo aikaisemmin. Ohessa asia vielä uudelleen
esiteltynä:

Viitatuissa tapauksissa kolmessa irtisanoutumisessa on ollut kyse henkilökohtai-
sista syistä. Kyseiset viranhaltijat ovat hakeutuneet vastaaviin tai vaativampiin
tehtäviin omalle kotipaikkakunnalleen tai lähemmäksi omia sidosryhmiään. Lisäk-
si yhdessä näistä tapauksista puolison ammattiin liittyy sellaista erityisosaamista,
jota vastaavia tehtäviä Kalajoen alueella ei ole tarjolla. Kahdessa tapauksessa toi-
nen organisaatio lähialueella on tarjonnut vastaavasta tehtävästä huomattavasti
korkeampaa palkkaa. Vuonna 2015 irtisanoutunut kaavoituspäällikkö on puoles-
taan saanut ammatillisesti ainutlaatuisen työmahdollisuuden ulkomailla. Raken-
nustarkastajan virkaa ei ole lakkautettu, vaan se muutettiin toimistorakennus-
mestarin toimeksi, johon saatiin rekrytoitua henkilöhaun ensimmäisellä kierrok-
sella erinomainen työntekijä.

Teknisellä alalla vallitsee parhaillaan hyvä suhdanne, jonka johdosta tietyt am-
mattilaiset voivat erityisen kysyttyjä. Tämä koskee mm. kaava-arkkitehtejä. Lisak-
si Kalajoen lähikunnissa on kuluneen kahden vuoden aikana ollut haettavana

useita sekä rakennus- että ympäristötarkastajan virkoja. Tällaisissa tilanteissa or-
ganisaatiot käyttävät palkkaa yhtenä kilpailutekijänä.

Henkilöstöjohtaja on käynyt läpi kaikki vuonna 2017 päättyneet palvelussuhteet
yksilötasolla ja selvittänyt niihin liittyneet taustat. Eläköityminen oli samalla tasol-
la kuin vuonna 2016. Näiden jälkeen tavanomaisin syy palvelussuhteen päättymi-
seen olivat yksityiselämästä johtuvat tekijät sekä urakehitys, joka on mahdollistu-
nut toisessa organisaatiossa tai toisella paikkakunnalla. Henkilöstöjohtajan näke-
myksen mukaan kyse on tavanomaisesta työelämään kuuluvasta vaihtelusta.

Aloitteessa esitettyyn epäilyyn ongelmista johtamiskulttuurissa viittaan siihen mi-
ta edellisen alakohdan yhteydessä on esitetty. Teknisten palveluiden henkilöstö-
kyselyn tulos vuodelta 2016 vastaa kaikilta osa-alueiltaan koko kaupungin kes-
kiarvotulosta eikä anna tukea esitetyille väitteille.
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TOIMIELINTEN OTTO-OIKEUSKELPOISTEN PÄÄTÖSTEN TIEDOKSI SAAMATTA JAT-
TÄMINEN

Aloitteen tekijät ovat lainanneet aloitteeseen hallintosäännön 5 luvun 10 §:ä vain
osittain. Pykälän neljäs kappale kuuluu. "Ilmoitus tehdään sähköisesti kaupungin-
hallituksen, lautakunnan tai johtokunnan puheenjohtajalle ja esittelijälle.'

Hallituksen puheenjohtajan voidaan katsoa saaneen henkilöstöjaoston päätöksis-
ta tiedon jo kokouksessa, sillä hän toimii henkilöstöjaoston puheenjohtajana.
Esittelijä saa tiedon osallistuessaan kokoukseen.

Elinkeino- ja maankäyttötoimikunta ei ole sellainen viranomainen tai toimielin,
jota hallintosäännön 5 luvun 10§:ssä tarkoitetaan. Hallituksen puheenjohtaja saa
kuitenkin myös elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan asioista tiedon elinkeino- ja
maankäyttötoimikunnan jäsenenä. Esittelijä saa tiedon toimiessaan elinkeino- ja
maankäyttötoimikunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöjaoston osalta asiaa on käsitelty henkilöstöjaostossa 27.6.2018 edel-
leen kaupunginhallituksessa 8. 10. 2018.

Mikäli kaupunginhallitus linjaa asioita uudelleen, toimitaan uusien linjausten mu-
kaan.

OLEELLISTEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVIEN ASIOIDEN TIEDOKSI SAAMATTA JATTA-
MINEN

Työntekijän moitittavaan käyttäytymiseen puuttuminen on osa työnantajan ope-
ratiivista toimintaa. Henkilöstöjaostoa on informoitu prosessin eri vaiheista ja pe-
rasteista. Toimenpiteet on myös kuvattu intrassa ja ne ovat siten henkilökunnan
tiedossa ja saatavilla. Kaupunginhallituksen jaostona henkilöstöjaosto valvoo, et-
ta prosessissa noudatetaan työsopimuslain ja viranhaltijalain määräyksiä.

Hallintosäännön mukaan palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomises-
ta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä päättää palvelussuhteeseen otta-
va viranomainen. Henkilöstöjaostolla ei ole siten toimivaltaa näissä asioissa. Irti-
sanotulla työntekijällä on oikeusturvakeinona mahdollisuus nostaa kanne irtisa-
nomisen perusteista yleisessä tuomioistuimessa. Työntekijän oikeusturva toteu-
tuu siten aukottomasti.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI

Kalajoen kaupungin hallintosäännön 5 luvun 2 §:n ensimmäinen kappale on seu-
raavansisä Itäinen:

Lautakunnat ratkaisevat kukin omilla vastuillaan kaikki muut asiat lukuun otta-

matta niitä asioita, jotka valtuuston päätöksellä tai lain perusteella on jätetty val-
luuston, kaupunginhallituksen, henkilöstöjaoston ratkaistavaksi."

Saman pykälän kolmas kappale jatkuu:

"Lautakunnat erikseen päättävät, mitkä asiat ne jättävät alaistensa toimielinten
tai viranhaltijoiden ratkaistavaksi. Lautakunnan päätös on toimitettava kaupun-
ginhallitukselle tiedoksi."

Meri Säterija Hanna Halmeenpää ovat, aivan kuten aloitteessa mainitaan, tuo-
neet ympäristölautakunnan delegoinnissa mahdollisesti olevan puutteen esille
kesällä 2018. On erittäin tärkeää ja hyvä asia että mahdollinen puute delegoinnis-
sa on nostettu esille. Kaupunginsihteeri on välittänyt viestin tekniselle johtajalle
ja ympäristöohjauksen esimiehelle, kehottanut näitä käymään läpi delegoinnit
sekä tekemään esityksen mahdollisten virheiden oikaisemjseksi.

Kuten hallintosäännöstä selkeästi käy ilmi, delegointi ja sen oikeellisuus on ensisi-
jaisesti lautakunnan vastuulla. Ympäristölautakunta ei ole vielä kesän jälkeen ko-
koontunut. Mikäli asiaa olisi haluttu kiirehtiä, olisi aloitteen allekirjoittanut lauta-
kunnan puheenjohtaja voinut kutsua ylimääräiseen kokoukseen jo aiemmin. Näin
ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaikka aloitteen allekirjoittajien joukossa on ympä-
ristölautakunnan puheenjohtajan lisäksi myös ympäristölautakunnan jäsen ja va-
rajäsen. Haluttaessa keskushallinnosta annetaan apua asian selvittämiseen.

Mikäli lautakunta ei oma-aloitteisesti korjaa virhettä, on toissijaisesti kaupungin-
hallituksen laillisuutta valvovana kaupungin toimielimenä puututtava asiaan. Ei
ole kuitenkaan mitään syytä epäillä, etteikö lautakunta mahdollista virhettään
korjaisi.

ESITYS ALIJÄÄMÄISEN TALOUSARVION LAADINTAOHJEEN ANTAMISESTA KAU-
PUNGINHALLITUKSELLE

Kaupunginhallituksen käsittelyyn tuotiin 18. 6. 2016 §201 vuoden talousarvion
raami, joka oli kuntalain 110 § mukaisesti taloussuunnittelukaudella maltillisesti

ylijäämäinen. Asian käsittely siirrettiin. Kokouksessa talousjohtaja kävi talousarvi-
on eri osat: käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus-ja investointiosan. Asian esit-
telytekstissä ja kokouksessa on esitetty mitä toimenpiteitä tasapainoisen talous-
arvion laadinta taloussuunnitelmakaudella esimerkiksi edellyttää vuoden 2019
osalta.
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Kuntalain §110 mukaisesti: Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoit-

teiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoi-
tustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräi-

senä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä
investointi-ja rahoitusosa.

Talousarvio laaditaan varovaisuuden periaatteella. Tulojen osalta on syytä nou-

dattaa erityistä varovaisuutta. Mikäli talousarviovuoden aikana todetaan, että tu-
loarvio ei toteudu, menoja on leikattava vastaavasti, jotta talousarvion toteutta-
minen on mahdollista.

Aloitteessa ei ole huomioitu sitä, että investointitulot eivät ole kuntalain mukai-

sen taloussuunnitelmakauden tasapainoon vaikuttavia muuten kuin pysyvien vas-

taavien luovutusvoittojen osalta. Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.6.2018
kävi ilmi tarve tarkentaa kuntatalouden eri osa-alueiden sisältöä ja niiden suhdet-

ta toisiinsa. Talousjohtaja on esittänyt useammassa yhteydessä valtuustolle ja
hallitukselle kalvon, jossa kunnan talousarvion 4 osan sisällöt on esitetty. Selvyy-
den vuoksi talousjohtaja kertasi asiaa kokouksessa useamman kerran, kertoen
myös esimerkkejä, milloin esim. rakennuksen myynti on tulosvaikutteinen.

Kaupungin talousarvion tuloslaskelmaosassa on vuosittain varauduttu pysyvien
vastaavien myyntivoittoihin 300000 euron talousarvio-odotuksella. Tässä ryh-
massa ovat myös tonttien myyntivoitot. Myyntivoitto syntyy, kun tontti tai muu
pysyvä vastaava myydään kaupungin taseen omaisuuden arvoa korkeammalla ar-
volla. Myyntivoittojen realisoituminen vuosittain vaihtelee.

Talousarvion investointituloissa kiinteän omaisuuden osalta on huomioitu vuosi-

tasolla 500000 euron tuloarvio. Se perustuu keskimääräiseen kiinteän omaisuu-

den tulototeumaan, jossa on vuosittaista vaihtelua myytävän omaisuuden ja
markkinatilanteen mukaan. Mikäli investointituloja realisoituu enemmän, se vai-

kuttaa kaupungin kassatilanteeseen positiivisesti sekä mikäli on ollut tarvetta ta-
lousarviolainalle, pienentää lainanoton tarvetta. Lainamäärällä on korkojen osalta
vaikutus käyttötalouteen, tällä hetkellä korkojen alhaisuuden vuoksi varsin maltil-
linen.

Aloitetta koskevissa perusteluissa on todettu, että "investoinnista on aina oltava
tiedossa sen vaikutus käyttötalouteen sekä sen takaisinmaksuaika (hankintame-
no/vuotuinen tuotto)". Kaupunginjohtaja kertasi kokouksessa 18. 6. 2018 kunta-
tekniikan investointien osalta yleisen periaatteen, että kuntatekniikan investoin-

tiin käytetyt määrärahat huomioidaan tonttien hinnoittelussa siten, että pidem-
maila aikavälillä investointiin käytetyt määrärahat tuloutuvat täysimääräisesti ta-

kaisin. Talousjohtaja esitti investoinnin vaikutuksen käyttötalouteen suunnitel-
man mukaisten poistojen osalta ja poistot on huomioitu raamiesityksen mukai-
sessa tuloslaskelmassa. Talousjohtaja esitti samassa kokouksessa myös laskelman
jos sijoitusten tuottoa kohdennetaan elinkeinopoliittiseen investointiin.
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Talousarvioraami on talousarviovalmistelua ohjaava. Kaupungin hallintosäännön
8 luvun l §:n mukaisesti "Kaupunginhallitus hyväksyy suunnittelukehykset ja ta-
lousarvion laadintaohjeet. Toimielimet laativat talousarvioehdotuksensa. Valtuus-

to hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja ta-
louden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, liikelaitoksen
talousarvion sitovat erät ja liikelaitoksen sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet
sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet."

Kokouksessa 10.9 on esitetty suunnittelukehykset, jotka vaativat jatkotyöstämistä
kuntalain mukaisen talousarvion laatimiseksi. Päätöksessä on todettu, että tasa-
painottaminen tehdään veroprosenttien hyväksymisen yhteydessä. Siihen men-
nessä talousarvioesitykset suunnittelukehysten pohjalta on jo laadittu ja verotu-
lo-ja valtionosuusennusteet tarkentuneet. Tämä ei kuitenkaan ole lainvastaista,
kuten aloitteessa todetaan. Talousarvion laadinnan ja hyvän valmistelun kannalta
olisi kuitenkin parempi antaa talousarvion laadintaan riittävästi alkaa sekä riittä-
van tarkat suunnittelukehykset talouden tasapainottamiseksi. Kokoukseen
18. 6. 2018 on annettu esitys tasapainottamistoimenpiteistä, mutta asian siirtyes-
sä eteenpäin, poliittinen päätöksenteko ei ohjannut vaihtoehtoisia tasapainotta-
mistoimenpiteitä viranhaltijoiden valmisteltavaksi.

Talousarvionesityksen laadinta on monivaiheinen prosessi. Laadintaan tuo lisä-
haastetta talousarviovuonna tehdyt päätökset, jotka vaikuttavat myös tulevien
vuosien talousarvioihin. Talousarvioraamin antamisesta on tehty ensimmäinen
esitys 18. 6. 2018 kokoontuneelle kaupunginhallitukselle. Päätöksenteossa asian
käsittelyä siirrettiin ja seuraava käsittely oli 2. 7. 2018. Myöskään tässä kokoukses-
sa ei tehty raamista päätöstä vaan käsittelyä siirrettiin. Tässä välissä talousjohtaja
jäi perhevapaalleja kaupunginsihteeri ryhtyi vs. talousjohtajana perehtymään ta-
lousarviovalmisteluun. Myöskään kolmannessa raamikäsittelyssä ei saatu lopullis-
ta linjausta talousarvion tasapainottamisesta. Yksi ongelma on se, että valmiste-
lussa esille nostettuja talouden tasapainottamiskeinoja ei näyttäisi olevan val-
miuksia hyväksyä, mutta myöskään riittäviä muita tasapainottamiskeinoja ei esi-
tetä.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.9. 2018 että taloussuunnitelma tasa-
painotetaan vahvistettaessa veroprosentteja.

Talousjohtajan valmistelemaa ja kaupunginjohtajan tekemää kuntalain mukaista
talousarvioesitystä vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa tuleville vuosille ei ole
vielä tehty. Esitys tulee olemaan kuntalain mukainen ja uskon kaupunginhallituk-
sen ja valtuuston menettelevän samoin. Haasteita talousarvion laadinnassa on
riittävästi ja linjaukset päätöksissä ovat viime kädessä poliittisia.

Kaupunginhallituksen ja valtuuston edellyttämiä selvityksiä ja laskelmia tehdään
luonnollisesti aina tarvittaessa.
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Lopuksi totean, että Kalajoen kaupunki on monella mittarilla mitattuna yksi Poh-
jois-Suomen menestyneimpiä kuntia. Toiminnassa on aina kehittämisen ja paran-
tamisen varaa. Toivon, että pääsemme mahdollisimman pian menneisyyden vir-
heiden etsimisen sijaan keskittymään yhdessä rakkaan kotikaupunkimme edel-
leen kehittämiseen.

lajoella 9. 10. 2018

Jukka Puoskari

Kaupunginjohtaja

LIITTEET
Kaupunginjohtajan lähimpien työskentelykumppaneiden kannanotto kau-
punginjohtajan irtisanomismenettelyn aloittamista koskevassa asiassa
Kalajoen kaupungin ohje häirintätilanteiden selvittämiseksi
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