
 
Jyväskylän Perussuomalaisten valtuustoryhmä on kokouksessaan 14.3. antanut esitettyihin 
kysymyksiin seuraavat vastaukset. 
 
 
Valtuustoryhmille esitetyt kysymykset: 

1. Tuleeko Jyväskylässä edelleen pitäytyä kaupunginjohtajamallissa, vai harkita siirtymis-
tä pormestarimalliin nykyisen kaupunginjohtajan siirtyessä eläkkeelle 
 
V: perussuomalaisten valtuustoryhmä toteaa, että pormestarimalliin siirtymistä 
on harkittava erittäin vakavasti otettavana vaihtoehtona. Olemme pormestari-
mallin kannalla. Se olisi luonteva jatkumo USO:ssa. 

 
2. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko tehtävän ol-

la toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen? Mikäli tehtävä on määräaikainen, 
mikä on mielestänne sopiva toimikauden pituus?  
 
V: perussuomalaisten valtuustoryhmä on yksimielisesti määräaikaisuuden kan-
nalla. Toimikauden pituutta haarukoidaan 3-5 vuoden välillä. Valtuuston vahvis-
tama strategia ja pitkän tähtäimen suunnittelu sitoo kaupunginjohtajaa vaikka 
henkilö vaihtuisi. Määräaikaisuus on hyvä kannuste. 

 
3. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko keskeisten 

luottamushenkilöiden voida toimia tehtävissään päätoimisesti tai osa-aikaisesti? 
 
V: perussuomalaisten valtuustoryhmä ei kannata keskeisten luottamushenkilöi-
den toimimista työsuhteessa, pormestaria lukuun ottamatta. Kukin saa itse päät-
tää hoitaako tehtäväänsä päätoimisesti tai osa-aikaisesti, mutta palkallisesta 
työsuhteesta ei voi olla kysymys luottamustehtävässä. 

 
4. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, miten ylin virka-

miesjohto tulee organisoida? 
 
V: apulaiskaupunginjohtajista luovutaan. Ylintä viranhaltijajohtoa tulee arvioida 
kriittisesti ja hallintorakennetta keventää edelleen pitäen vastuut ja velvollisuu-
det selkeinä. 

 
5. Mikäli Jyväskylässä siirrytään pormestarimalliin, miten ylin virkamiesjohto tulee orga-

nisoida? 
 
V: apulaispormestarit ovat tarpeettomia. Pormestarin lähimmät ”apulaiset” ol-
koon viranhaltijoita, kuten toimialajohtajat. 
 

6. Millaisella aikataululla asiassa tulee edetä? 
 
V: Asia pitää olla valmisteltu ja päätetty hyvissä ajoin, päätös valittavasta mallis-
ta on tehtävä ennen kuin nykyinen kaupunginjohtaja jättää tehtävänsä ja uusi 
johtamismalli otettava käyttöön välittömästi sen jälkeen. 
 

7. Onko muuta, mitä valtuustoryhmänne haluaa huomioitavaksi asiaan liittyen?  
 
V: valittavan johtamismallin seurauksena tarvittaviin hallinnon järjestelyihin, 
”komentoketjuihin”, rooleihin ja tehtävänjakoon, tarvitaan vielä lisäselvityksiä ja 
käytännön toiminnallisuuden suunnittelua. Esim. kun pormestari toimisi kh:n 
pj:nä, mikä on kh:n varapuheenjohtajien rooli? Mikäli pormestari on estynyt hoi-
tamasta tehtäviään, ottaako ”varapormestari” vai viranhaltija tehtävän ja millai-



 
sin oikeuksin? Suunnitellaanko varamiesjärjestelmä yllättävien tilanteiden varal-
le? 
 
On syytä harkita samassa yhteydessä ns. ”ministerimallia” jossa lautakuntien 
puheenjohtajat ovat kaupunginhallituksen jäseniä.  
Olipa valittava malli mikä tahansa, tärkeintä on keventää ja virtaviivaistaa johta-
mistasoa.  
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on yksimielisesti sitä mieltä, että johtajan 
pestin on oltava määräaikainen tulosvastuusta huolehtimisen takia.  

 
 


