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• Keväällä 2016 uutisoitiin (Salon Seudun Sanomat 14.3.2016), 

kuinka enemmistö Salon kaupungin päättäjistä haluaa 

kaupunkiin tulevaisuudessakin kaupunginjohtajan. 

 

• Q-Tutkimus kysyi salolaisten mielipidettä asiaan. Vastauksia 

annettiin 136 kpl. Kysely oli auki 20.3.-18.4.2016. 

 

• Lisätietoja tutkimuksesta: 

–  info@q-tutkimus.fi 
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Tulisiko Saloon valita pormestari? (N=136) 
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• Kyllä: 

 

– ”Salo tarvitsee nyt tosissaan uutta 

ajattelua.” 

– ”Saattaisi ehkä ajaa paremmin 

asukkaiden etua.” 

– ”Tarvitaan kykyä tehdä päätöksiä 

ja vastuullisuutta.” 

– ”Pääsee tarvittaessa eroon.” 

– ”Salo tarvitsee vahvan johtajan.” 

– ”Määräaikainen virka.” 

– ”Luottamustehtävä, josta voidaan 

myös erottaa.” 

– ”Asiat voisivat parantua.” 

– ”Jos homma ei toimi, helppo 

erottaa.” 

2016 

Perustelut 

• Ei: 

 

– ”Pormestari edustaisi kuitenkin 

jotakin puoluetta.” 

– ”Poliittinen tilanne epävakaa.” 

– ”Kuuluu ja sopii isommille 

kaupungeille.” 

– ”En näe siinä mitään hyötyjä 

nykyiseen.” 

– ”Liikaa poliittista kärhämöintiä.” 

– ”Salo tarvitsee nyt rautaista 

johtajaa.” 

– ”Ei toimi Salossa. Liikaa riitoja.” 

– ”Salo tarvitsee ammattijohtajuutta 

eikä harrastelijapolitikointia.” 

– ”Kaupungissa kaupunginjohtaja, 

mutta pätevä!” 



2016 

Kaupunkien ja kuntien merkitys palveluiden järjestämisessä tulee 

mahdollisesti pienentymään tulevan sote-uudistuksen myötä ja 

päätösvalta siirtyy osittain maakuntatasolle.  

 

Tarvitaanko jatkossa kaupungissa mielestäsi minkäänlaista yksittäistä 

johtavaa henkilöä? (N=135) 
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• Kyllä: 

 

– ”Iso organisaatio vaati kehitystä 
johtavan henkilön.” 

– ”Salo on tarpeeksi iso jotta 
erityistarpeet voi huomioida.” 

– ”Voimahahmo pitää olla.” 

– ”Jonkun täytyy miettiä mihin suuntaan 
mennään ja ottaa vastuu siitä.” 

– ”Kunta tarvitsee johtajan ja 
keulakuvan.” 

– ”Järkevä ja ammattitaitoinen virkamies 
on parempi kuin politisoitunut henkilö.” 

– ”Ilman johtajaa ei ole suunnan 
näyttäjää.” 

– ”Jonkun pitää olla vastuussa 
henkilökohtaisesti kaupungin 
edunvalvonnasta.” 

– ”Työyhteisö tarvitsee myös johtajan 
toimiakseen.” 

– ”Täytyy yksi syntipukki olla.” 

2016 

Perustelut 

• Ei: 

 

– ”Turha henkilö.” 

– ”Koska todellisuudessa nytkään 

kenelläkään ei ole todellista 

valtaa/halua tehdä pitäviä 

päätöksiä.” 

– ”Aivan turhaa rahanmenoa.” 

– ”Ei ainakaan nykyisellä palkalla.” 

– ”Kaupunginhallitus riittää 

aiheuttaa kunnalle ainoastaan 

ylimääräisiä kuluja.” 

– ”Mihin tarvitaan johtajaa jos ei ole 

mitään johdettavaa?” 

– ”Asioista pitää päättää yhdessä.” 



• ”Muutos-ja kehitysjohtajan ominaisuuksin 

varustettu henkilö.” 

• ”Katja Taimela.” 

• ”Kaupunginjohtaja.” 

• ”Jani Salomaa.” 

• ”Ei ainakaan nykyinen ei-poliittinen henkilö.” 

• ”Jarkko Anttila.” 

• ”Pekka Aura.” 

• ”Erkka Sointula.” 

• ”Kumpa voisikin järjestää vaalin valinnasta!” 

• ”Paras olisi henkilö jolla on hyvä 

paikallistuntemus, yritysmaailman 

ymmärrystä ja ei minkään poliittisen 

puolueen jäsenkirjaa.” 

• ”En tällä hetkellä keksi yhtään sopivaa.” 

• ”Ei kukaan salolainen ainakaan!” 
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Vastaajien antamia ehdotuksia kaupungin johtoon 

• ”Ansioitunut oman kaupungin asukas.” 

• ”Joku todellinen talouden guru.” 

• ”Salon etua ajava.” 

• ”Sanna Lundström.” 

• ”Ei ainakaan Rantakokko.” 

• ”Jyrki Sjöholm.” 

• ”Ulkopuoliseen hakuun.” 

• ”Mikko Lunden.” 

• ”Alaan perehtynyt henkilö.” 

• ”Saija Karnisto-Toivonen.”  

• ”Avoin haku, pätevin valitaan, toivottavasti.” 

• ”Julkiseen hakuun.” 

• ”Iältään alle 40. Tarvitaan nuorempaa näkökulmaa.” 

• ”Jussi Aavaniemi.” 

• ”Mika Mannervesi, 100 % pätevä.” 

• ”Pätevin ja soveltuvin tehtävään hakija.” 

• ”Osaava!”  
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Vastaajien taustatiedot; ikä ja sukupuoli 
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• Jokin muu, mikä: 

 

– Sitoutumaton 

– Ei puoluekantaa 
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Vastaajien taustatiedot; puoluekanta 
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