PALVELUKSESSASI – TUTUSTU OUTOKUMMUN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖÖN
Kevään kunniaksi aloitamme juttusarjan, joka tarjoaa tilaisuuden tutustua Outokummun
kaupungilla työskentelevään moninaiseen ihmisjoukkoon erilaisine toimenkuvineen.
Ensimmäisenä esittelemme kaupunginjohtajan.

Kuka olet/mitä teet?
Olen Pekka Hyvönen, Outokummun
kaupunginjohtaja.
Kuinka kauan olet kaupungilla
työskennellyt?
Heinäkuun alussa täyteen tulee 19
vuotta. Aloitin urani Outokummussa
talousjohtajana, josta etenin
hallinto- ja talousjohtajan pestin
kautta nykyiseen tehtävään.
Mitä työsi sisältää?
Työhöni kuuluu ensisijaisesti kaupungin ja kaupunkikonsernin johtaminen sekä kaupungin edunvalvonta. Koska
työtä tehdään ihmisten kanssa, kalenterissa on paljon tapaamisia. Käytännössä tämä tarkoittaa iltaan saakka
venyviä työpäiviä sekä suurta määrää puheluja ja kokouksia päivittäin. Periaatteessa työajan ja
-paikan voi määritellä itse, mutta käytettävissä olen 24/7.
Iso osa työtäni on olla perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu: oman kaupungin ja sen organisaation lisäksi ajan
hermolla on oltava myös valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja seutukunnallisesti. Tietojen tasalla pysyminen
vaatii jatkuvaa, myös vapaa-ajalla tapahtuvaa, tausta-aineistoihin perehtymistä.
Tässä työssä on ymmärrettävä taloutta, pystyttävä tunnistamaan syy- ja seuraussuhteet ja näkemään iso kuva.
Minun tehtäväni on hahmottaa, mikä kehittää oikeasti elinvoimaamme ja on kaupungin edun mukaista.
Edunvalvonnan kannalta merkittävintä Outokummulle on tällä hetkellä logistinen saavutettavuus;
liikenneyhteyksien pitää olla kunnossa ja sen eteen tehdäänkin koko ajan töitä. Myös elinkeinoelämän vireys
kokonaisuudessaan on tärkeää. Haluamme pitää kiinni kaupungissamme tarjolla olevasta koulutuksesta, saada
lisää yrityksiä paikkakunnalle ja tietenkin kehittää omaa organisaatiota.
On yritettävä nähdä tulevaisuuteen ja siksi kehittämistyö on tärkeää. Yksittäisistä hankkeista Kummunkadun
digiväylä on vuoden ykköskohde, sen viemme onnistuneesti läpi.
Mikä on työssäsi parasta / ikävintä?
Työssä parasta on hyvä esikunta eli luotettavat johtoryhmän jäsenet. Heidän ansiostaan on aina hyvä tulla
töihin. Myös Outokummun teollisuudesta voi olla ylpeä, olemme modernin teknologiateollisuuden kaupunki.
Aktiivinen järjestökenttä antaa voimaa. Ja on ehdottomasti mainittava, että Outokummussa on hyvä
luottamushenkilöorganisaatio, mikä näkyy myös ulospäin.
Koko Outokumpu-urani aikana mikään ei ole ollut hirveän ikävää. Yleisellä tasolla juuri nyt stressaa
kuntakentän tulevaisuus: valtion toimenpiteistä vallitsee epävarmuus ja on aivan avointa, mitä 2-4 vuoden
päästä tapahtuu. Perheen kannalta ajateltuna kokonaisvaltainen työ ja pitkät työpäivät ovat voineet joskus olla
hankalia.
Terveisesi kaupunkilaisille?
Outokumpulaiset voivat olla ylpeitä omasta teollisesta elinvoimastaan ja tyytyväisiä hyviin vapaa-ajan
palveluihin. Sekään, että kaupungissamme on tarjolla toisen asteen koulutusta ei ole itsestäänselvyys. Yksi ilon
aihe on myös se, että olemme kaupunkina päättäneet hakeutua lapsiystävälliseksi kunnaksi.

