Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmän tiedote
Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä antaa tämän tiedotteen, sillä se katsoo Akaan kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren halventavan kunnallista demokratiaan viivyttämällä hänen toisiin tehtäviin siirtämistä tai irtisanomista valmistelevan tilapäisen valiokunnan raportin käsittelyä. Kaupunginjohtaja ei haastemiehelle antamastaan lupauksesta huolimatta saapunut
2.5.2017 työpaikalleen, eikä ole ryhtynyt muihinkaan toimenpiteisiin ottaakseen vastaan tilapäisen valiokunnan raportin. Onkin syytä epäillä kaupunginjohtajan pyrkivän omilla toimenpiteillään hankaloittamaan kuntalain (vanha Kuntalaki 17.3.1995/365) 25 §:n mukaista
prosessia, jonka hän tietää johtavan hänen irtisanomiseensa. Käsityksemme mukaan kaupunginjohtaja tietää hyvin tilapäisen valiokunnan raportissa tarkemmin yksilöidyt syyt luottamuspulaan. Kaupunginjohtaja ei kykene näitä syitä kumoamaan, joten hän tekee kuulemisensa mahdottomaksi, voidakseen myöhemmin väittää, ettei hänelle varattua tilaisuutta
tulla kuulluksi ja vaatia tällä perusteella päätöksen kumoamista.
Kaupunginjohtajan vältellessä tiedoksiantoa, ovat toiset tahot luoneet virheellistä mielikuvaa
kiusaamisesta, ajojahdista, hyväveliverkostoista ja perusteettomasta irtisanomisesta, sekä
pelotelleet kaupunkilaisia vahingonkorvauksilla. Katsomme tässä tilanteessa välttämättömäksi saattaa julkisuuteen niitä syitä, joiden vuoksi tilapäinen valiokunta on perustettu valmistelemaan kaupunginjohtajan erottamista tai siirtämistä muihin tehtäviin.
Akaan Kokoomuksen valtuustoryhmä on 9.3.2017 antanut luottamuspulaan johtaneista
syistä yksityiskohtaisen lausuman tilapäiselle valiokunnalle. Lausumassa todetaan kaupunginjohtajan laiminlyöneen useita kuntalain, johtajasopimuksen, kaupungin hallintosäännön,
valtuustosopimuksen ja kaupungin strategian mukaan hänelle kuuluvia tehtäviä. Hän ei ole
saamastaan runsaasta korjaavasta palautteesta huolimatta muuttanut toimintatapojaan.
Kaupunginjohtajan irtisanomiselle onkin olemassa kuntalain 25§:n mukaiset perusteet.
Kaupunginjohtaja ei ole ollut läsnä niissä edustustilaisuuksissa, kokouksissa ja neuvotteluissa, joissa kaupungin etujen mukaisesti on syytä käyttää puhevaltaa ja vaikuttaa. Toistuvasti laiminlyötyjä edustustilaisuuksia ovat mm.; Pirkanmaan liiton järjestämät Pirkan päivän
vastaanotot, Tampereen kaupungin vuosipäivän vastaanotot, Pirkanmaan liiton maakuntakaavan 2040 ohjausryhmän kokoukset, Urjalan kunnan vuosittain järjestämät Pentinkulman
päivät kutsuvierastilaisuuksineen, Valkeakosken vuosipäivien tilaisuudet, Lempäälän 150vuotisjuhlallisuudet, Akaan Seutu-lehden 100-vuotisjuhlallisuudet, useat ministeritason vierailut Akaassa, jne. Kaupunginjohtajaa on jatkuvasti ohjattava hoitamaan hänen keskeisimpiä edustustehtäviään. Viimeisimmäksi hän oli aikeissa delegoida liikenneministerin ja VR:n
edustajien tapaamisen alaisilleen, vaikka lähijunaliikenteen säilyttäminen tai parantaminen
edellyttivät ehdottomasti hänen aktiivista panostaan.
Kaupunginjohtaja ei ole ryhtynyt strategian ja valtuustosopimuksen mukaisiin toimenpiteisiin. Akaan kaupungin toimintatapoja ei ole aktiivisesti uudistettu, eikä tuottavuutta ole kyetty
parantamaan, vaikka prosessien kehittäminen uskottiin osana valtuustosopimusta juuri kaupunginjohtajan vastuulle. Akaan kaupunki ei tällä hetkellä profiloidu strategiansa mukaisesti
yritys- ja yrittäjämyönteisenä kaupunkina. Kaupunginjohtajalla on jo pitkään ollut haasteita
hänelle uskottujen elinkeinopolitiikkaan liittyvien tehtäviensä hoitamisessa. Mainittakoon
esimerkkinä, että kun Pirkanmaan Yrittäjät järjesti vuodenvaihteessa 2016-2017 Yrittäjyysja elinvoimakunta –kilpailun, ei Akaa osallistunut. Kaupunginjohtaja ilmoitti pitävänsä kuntien välistä kilpailua epäterveenä.

Akaan kaupungin johtamisessa tulisi strategian mukaan korostua tiedottamisen, vuorovaikutuksen, avoimuuden ja yhteistyön sekä hyvän henkilöstöpolitiikan merkitystä. Tehtävien
laiminlyönnin lisäksi keskeisimmät luottamuspulaan johtaneet syyt liittyvät kokoomusryhmän näkemyksen mukaan juuri tiedottamiseen, vuorovaikutustaitoihin ja kuntakuvaan. Kaupunginjohtaja on useasti lausunnoissaan sekä keskusteluissa eleillään ja ilmeillään osoittanut, ettei arvosta hänen kanssaan erimieltä olevia luottamushenkilöitä tai viranhaltijoita.
Kaupungin keskeisten viranhaltijoiden vaihtuvuus on ollut suurta ja kaupunginjohtajan osallistuminen kaikkien kunnan esimiesten yhteispalavereihin vähäistä. Kaupungin tiedotuslinja
on jo useamman vuoden ollut korostetun niukka, eikä sitä ole huomautuksista huolimatta
muutettu. Viimeisimmät valittuun toimintatapaan liittyvät ongelmat ovat ilmenneet koulujen
sisäilmatilanteeseen liittyvässä tiedottamisessa. Kaupunginjohtajan suhteet kaupunkilaisten
kannalta merkittävään mielipidevaikuttajaan, paikallislehteen ovat katkenneet. Kaupunginjohtaja ei ole onnistunut ylläpitämään avointa ja vuorovaikutteista suhdetta paikallislehteen,
eikä ole muidenkaan kanavien kautta kyennyt tuottamaan kaupungin imagoa parantavia
lehtijuttuja tai uutisia. Lisäksi hänellä on toistuvasti ollut ongelmia suhteessa paikallislehden
toimittajakuntaan.
Kunnan toimintaa ei muiltakaan osin ole johdettu valtuuston hyväksymän kuntastrategian
mukaisesti, kaupunginjohtaja ei ole aktiivisesti osallistunut strategiseen suunnitteluun, eikä
strategian toteutumista ole seurattu sovitun mukaisesti. Kaupunginjohtaja ei ole itse aktiivinen strategiatyössä tai kunnan tulevaisuuden vision määrittämisessä. Häneltä ei ole saatu
vuosiin mitään uusia avauksia. Hän ei innostu mistään ja keskittyy muiden tahojen esittämien hankkeiden tai suunnitelmien vähättelyyn ja arvosteluun. Kaupunginjohtajan suhtautumista muiden ehdotuksiin kuvaa keskustelu asuntomessuista – kaupunginjohtaja on kertonut tosiseikkana, ettei Valkeakosken kaupunkikaan enää järjestäisi asuntomessuja, sillä
niistä ei ole ollut kaupungille mitään hyötyä. Kunta ei kaupunginjohtajan mukaan voi tehdä
juuri mitään uusien asukkaiden saamiseksi. Pyydettäessäkään kaupunginjohtaja ei halua
yksilöidä seikkoja, joihin väittämä, ettei Valkeakoskella olisi kannattanut järjestää asuntomessuja perustuu.
Lisäksi toteamme luottamuksen kaupunginjohtajaan valmistelusta vastaavana kaupunginviraston päällikkönä vaarantuneen erityisesti Viialan Keskustan koulun remontti- ja uudisrakennusvaihtoehtojen rinnakkaiseen valmisteluun liittyen. Valmistelun heikkoon laatuun puututtiin tuolloin ja kehotettiin useiden luottamushenkilöiden toimesta kaupunginjohtajaa parantamaan merkittävien hankkeiden valmistelun laatua. Annetusta palautteesta huolimatta
vastaaviin rinnakkaisen valmistelun haasteisiin törmättiin heti seuraavassa vielä edellistäkin
laajemmassa Akaan hyvinvointikeskusratkaisua koskevassa valmistelussa.
Tiedotteen lopuksi toteamme pitävämme kaupunginjohtajan viimeaikaista toimintaa erittäin
ikävänä ja haitallisena kaupungin ja akaalaisten kannalta. Kehotammekin kaupunginjohtajaa ottamaan välittömästi vastaan tilapäisen valiokunnan lausuman ja halutessaan antamaan siihen vastineensa.
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