
 

Kysymykset ylimmän johdon johtamismallista: 

SKP:n valtuustoryhmän vastaukset: 

 

 

1. Tuleeko Jyväskylässä edelleen pitäytyä kaupunginjohtajamallissa, vai harkita siirtymistä 

pormestarimalliin nykyisen kaupunginjohtajan siirtyessä eläkkeelle? 

Mielestämme tulee pitäytyä kaupunginjohtajamallissa. 

Pormestarimallissa yhdelle ihmiselle keskittyy paljon poliittista valtaa. Pormestarin asema korostuu 

suhteessa valtuustoon ja hallitukseen sekä virkamiehiin. Pormestarin ohella mahdollisten 

apulaispormestarien valta lisääntyisi. Tällä tavoin kaupungissa vahvistuisi pienen piirin vallankäyttö. 

Pormestarimalli kaventaisi demokratiaa ja heikentäisi entisestään asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksia. Päätösvallan keskittyessä olennaista valtaa käytetään pienessä sisäpiirissä 

eikä julkisesti valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa kuten pitäisi. 

 

Jyväskylässä on viime aikoina menty hyvään suuntaan siinä, että kaikki poliittiset ryhmät on otettu 

mukaan tasavertaisesti monien asioiden käsittelyprosesseissa jo valmisteluvaiheessa. Tästä hyvä 

esimerkki on viime syksyn budjetin valmistelu sekä toimiva ryhmäpuheenjohtajien kokouskäytäntö.  

Ajatus, että myös pienemmillä ryhmillä ja heidän edustajillaan on annettavaa yhteiseen 

valmisteluun, romuttuisi pormestarimallin myötä tyystin. Vaarana on, että pormestarin valinnut 

koalitio saa vallan johtaa kaupunkia ja muut ovat täysin ulkona, opposition kaltaisessa tilanteessa. 

Näin myös osa kuntalaisista syrjäytettäisiin, kun heidän äänensä ei kuuluisi edes edustajien 

välityksellä. 

Päätöksenteossa tarpeellisen yhteistyön edellytykset romuttuisivat, kun vallan saanut koalitio 

sanelisi ehdot muille. Tämä varmasti heikentäisi ilmapiiriä niin päättäjien kuin virkakoneistonkin 

piirissä.  

 

Pormestarimalliin on usein kytketty tilaaja – tuottajamalli. Sen laajentamista tämän varjolla 

Jyväskylässä emme näe missään nimessä aiheelliseksi. 

  

 

2. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko tehtävän olla toistaiseksi 

voimassa oleva vai määräaikainen? Mikäli tehtävä on määräaikainen, mikä on mielestänne sopiva 

toimikauden pituus? 

Mielestämme kaupunginjohtajan tehtävän tulee olla määräaikainen. 

Kahden valtuustokauden (8 vuotta) pituinen kausi olisi hyvä. Ja enintään voisi olla kaksi kautta 

peräkkäin.  

Kaupunginjohtajan ylisuurta palkkaa ja muita etuisuuksia on leikattava nykyisestä. Palkka ja muut 

etuudet saisivat olla korkeintaan kolme kertaa suuremmat kuin keskipalkka kaupungin töissä. 

 



3. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko keskeisten 

luottamushenkilöiden voida toimia tehtävissään päätoimisesti tai osa-aikaisesti? 

On totta, että johtavien luottamushenkilöiden (hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat) tehtävien 

hoito vaatii aikaa. Se on kuitenkin jokaisen kohdalla monimutkaisempi kysymys, eikä ole 

välttämättä palkallisuudella ratkaistavissa. 

Nykyisessä tilanteessa, jossa elintärkeitä lähipalveluja karsitaan ja kaupungin henkilöstö on 

lomautusten ja irtisanomisten kohteena, johtavien luottamushenkilöiden palkallisuus ei ole 

perusteltua. 

 

4. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, miten ylin virkamiesjohto tulee 

organisoida? 

Viimeaikaisten vähennysten seurauksena ylin johto alkaa määrältään olla tämän kokoiseen 

kaupunkiin kohdallaan. Kriittisesti tulee jatkossakin tarkastella jokaista vapautuvaa vakanssia.  

Kuntaliitosten seurauksena keskijohdossa on edelleenkin jossain määrin vähentämisen varaa. 

Tietty määrä hallintoa kuitenkin tarvitaan, jotta varsinainen palvelutuotanto saa tarvitsemansa 

tuen. Jotta peruspalvelut kuntalaisille voidaan turvata, tarvittaisiin suorittavalle tasolle lisää 

henkilöstöä. 

 

5. Mikäli Jyväskylässä siirrytään pormestarimalliin, miten ylin virkamiesjohto tulee organisoida? 

 

6. Millaisella aikataululle asiassa tulee edetä? 

Kaupunginjohtajan virka tulee laittaa hyvissä ajoin hakuun, jotta ehditään valita uusi, pätevä 

kaupunginjohtaja. 

 

7. Onko muuta, mitä valtuustoryhmänne haluaa huomioitavaksi asiaan liittyen? 

Vallan keskittämisen sijasta haluamme enemmän kiinnittää huomiota siihen, miten Jyväskylässä 

voidaan laajentaa demokratiaa ja lisätä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaikilla tasoilla. 

Kasvava Jyväskylä tarvitsee kaupunginosavaltuustoja ja niille todellista valtaa osallistuvan 

budjetoinnin avulla. 

Kaupunginvaltuuston valtaa on vahvistettava laatimalla talousarvioista konkreettisempia ja 

parantamalla valtuustoryhmien tiedonsaantia. Myös lautakuntien asemaa tulee vahvistaa ja niiden 

kokousten tulee olla pääsääntöisesti avoimia. Lautakuntien roolia tulee vahvistaa jo 

budjettikehyksiä tehtäessä eikä vasta budjettiesityksen valmistelussa. Delegointia ylimmälle 

johdolle tulee vähentää.  


