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Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot 
ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin 

 
Valtuustoseminaari 23.5.2016 

kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi 

 



Ohjelma 

Valtuustoseminaari 23.5.2016 kello 17.00 kaupungintalon juhlasali 

 

17.00-17.05 Valtuustoseminaarin avaus 

Valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen 

 

17.05-18.05 Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien 
organisaatiouudistuksiin 

Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen ja johtava konsultti Anni Antila (FGC) 

 

18.05-18.50 Jyväskylälle sopiva johtamisjärjestelmä 

> työskentelymuotona ryhmäpohdinnat 

 

18.50-19.10 Kahvi 

 

19.10-19.55 Ryhmien näkemykset & yhteenveto ja eteneminen 

 

19.55-20.30 Uuden sairaalan tilannekatsaus 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja toimialajohtaja Kati 
Kallimo 

 

20.30-20.55 Talousarviokehyksen 2017 valmistelutilanne 

Kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja talousjohtaja Ari Hirvensalo 

 

20.55-21.00 Valtuustoseminaarin päätös 

Valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen 
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Menojen lisäksi poistuu yli 
puolet verotuloista ja maksuista,  
valtionosuuksista 2/3 





Positiivinen riippuvuus 

ELINVOIMA  

HYVINVOINTI 



Maakunta on tulossa ja sote 
menossa 



Insert Firstname Lastname via > 
Home > FCG > Header/Footer > 
Footer 



Kunnan ja itsehallintoalueen tärkeät  
rajapinnat 

Kunta Itsehallintoalue 

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

2. Työllisyystoimenpiteet 

3. Liikunta- ja nuorisotyö 

4. Koulutus ja varhaiskasvatus 

5. Kulttuuri ja kirjastot 

6. Maankäyttö ja asuminen 

8. Joukkoliikenne ja kuljetukset 

10. Ympäristöterveydenhuolto 

11. Sosiaali- ja terveystoimi 
Itsehallinto-

alueen 
vastuulla, 

tarve 
yhteistyöhön 

Kunnan  
vastuulla, 
tarve  
yhteistyöhön 

Sekä kunnan että  
itsehallintoalueen 
vastuulla, tarve  
yhteistyöhön 

12. Palo- ja pelastustoimi   

9. Tukipalvelut ml. hankinnat 

7. Elinkeinopolitiikka 



Itsehallintoalueet ja tulevaisuuden kunnat 

VALTIO 
Ohjaus  

Järjestämispäätös 
Resurssit 

 

Ohjaus ja resurssit 

Vuoro- 
vaikutus 

ITSEHALLINTO- 
ALUEET 

KUNNAT Rajapintakysymykset ja palvelut: esim. hyte, tukipalvelut, 

oppilashuolto, työllisyys, , kaavoitus, rakentaminen, joukkoliikenne, kotouttaminen, elinvoima,, 
asuminen, järjestöyhteistyö , osallisuus jne. 

Vuorovaikutus ja neuvottelumenettely 
Johtamisen välineet (SHVK ja kehittämisyhteistyön johtaminen 

salkunhallinnan toimintamallilla) 





Luottamushenkilöorganisaation 
vaihtoehtoiset mallit 



Oulun kaupungin organisaatio 



Oulun johtamisjärjestelmän  kehittämistavoitteet 
(väliarviointi 16.11.2015) 
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Tampereen kaupungin organisaatio 
1.6.2017 

Sara Hildenin 
taidemuseo 

Tampereen Infra 
Liikelaitos 

Treen kaupunkiliikenne 
Liikelaitos 

Tampereen Vesi 
Liikelaitos 

Tampereen Voimia 
Liikelaitos 

Tampereen Tilakeskus 
Liikelaitos 

 

 

HYVINVOINNIN PALVELUALUE 

Pirkanmaan 
pelastuslaitos 

Asunto- ja 
kiinteistölautakunta 

APO 

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta 

Sivistys- ja 
kulttuurilautakunta 

Elinvoima- ja  
osaamislautakunta 

Yhdyskunta- 
lautakunta 

PORMESTARI 

Konserniohjaus 

HALLINTO (sis. konsernipalveluyksikkö)  – HENKILÖSTÖ - KEHITTÄMINEN - STRATEGIA – TALOUS - OMISTAJAOHJAUS 

Kaupunginhallitus 

Konsernijohtaja 

Kaupunginhallituksen  

konsernijaosto 

Kaupunginvaltuusto 

TYTÄRYHTIÖT 

JA -YHTEISÖT 

Johtokunta 

Neuvottelu- 
kunta 

Keskusvaalilautakunta 

Tarkastuslautakunta 

Tarkastustoimikunta 

Sisäinen tarkastus 

Johtokunta 

Johtokunta 

Johtokunta 

Johtokunta 

Kaupunkiseudun 
joukkoliikennelautakunta 

Hyvinvointijohtaja 

 

 

ELINVOIMAN JA KILPAILUKYVYN PALVELUALUE 

Elinvoimajohtaja 

 

 

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE 

Kaupunkiympäristöjohtaja 

APO 

APO Johtokunta 



Tampereen palvelualueiden palvelukokonaisuudet 

 Lautakunnat vastaavat uudessa toimintamallissa palveluiden 
järjestämisestä ja palvelutoiminnan poliittisesta johtamisesta. 

 Hyvinvoinnin palvelualue 

 terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 

 ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 

 lasten ja nuorten kasvun tukeminen 

 sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen. 

 Elinvoiman ja kilpailukyvyn 

 elinkeino-, innovaatio- ja työllisyyspolitiikka 

 toisen asteen koulutus, korkeakouluyhteistyö 

 kansainväliset asiat, kaupunkimarkkinointi ja yhteiskuntasuhteet 

 maa- ja asuntopolitiikka 

 kilpailukyvyn kehittämiseen painottuvat ohjelmat  

 Kaupunkiympäristön palvelualue 

 kaupunkisuunnittelu 

 maankäytön kehittämiseen painottuvat aluekehitysohjelmat 

 yleisten alueiden suunnittelu, rakennuttaminen ja kunnossapito 

 liikennesuunnittelu, joukkoliikenne 

 viranomaispalvelut 

 ympäristöpolitiikka. 



Uuden Lahden organisaatio 

 



Helsingin organisaatio 



Helsingin organisaatiouudistus 

 Kaupunginvaltuuston koko on 85 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston 
roolia vahvistetaan ja kuntavaalien tuloksen heijastumista kaupungin 
johtoon lisätään valitsemalla kaupunginhallitus kaupunginvaltuutetuista 
ja varavaltuutetuista. 

 Kaupunginhallituksen ja muiden toimielinten koosta päätetään 
jatkovalmistelussa. 

 Kaupunginhallituksen vakituisia jaostoja ovat konsernijaosto ja 
elinkeinojaosto. 

 Erotetaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko selkeästi 
toisistaan ottamalla käyttöön pormestarimalli. 

 Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja 
apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä 
kaupunginhallituksen jäseninä. 

 Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä. 

 Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen esittelijänä. 

 Lautakuntarakennemallia uudistetaan siirtymällä 
toimialalautakuntiin.  

 Palvelukokonaisuudet yhdistävä ja ohjattavia yksiköitä vähentävä 
toimialamalli 

 



Poliittisen johtamisen kehittäminen 



Tavoitteita ja muutoksia 

Mistä motivaatio muutokseen? 

 Lautakuntalähtöisyys ja suuret osallistujamäärät pysyneet perinteisinä 
yli 40 vuotta:  toimielinten määrä vähentynyt – isot valtuustot – 
puolueiden tulonmuodostus kokouspalkkioriippuvainen – lautakuntien 
tekijä- ja asiantuntijaperuste – kuntalaisläheisyysvaade  – 
kontrollitarve  

 Poliittisen johtamisen vaativuuden kasvu toimintaympäristön 
monimutkaistumisen ja nopeiden muutosten myötä – edustuksellisen 
demokratian laatu ja vastuun keskittäminen sekä  tilaa vapaalle 
kuntalaistoiminnalle – sotemaakunta  

 

Muutosaihioita 

  Uudet toiminta- ja organisointitavat: valiokunta, prosessi, 
elämänvaihe jne.  

  Viranhaltijaorganisaation toimialan/palvelualueen malli on 
vaikuttanut vähän poliittiseen organisaatioon 

  Apulaiskaupunginjohtajista toimialajohtajiin 

  Tilaaja-tuottaja malleista ”perinteisiin” organisaatioihin 
(maakuntasote poikkeus) 



Valtuutettujen lukumäärä (Kuntalaki 16 §) 

Jollei valtuusto tee päätöstä valtuutettujen lukumäärästä, valtuutettuja 
valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä (59). 

Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä tai aiemman 
päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän 
vuoden loppuun mennessä (31.12.2016).  

Jyväskylän 
valtuuston 

vähimmäiskoko 59 
valtuutettua 

 
Nykyinen valtuuston 
koko 67 valtuutettua 



Poliittisen johtamisen organisointimallit 
(kuntalaki) 

• Perinteinen lautakuntamalli on kunnan 
hallinnon järjestämisen perusmalli 

• Kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat 
pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten 
(oma päätösvalta) 

• Lautakuntien lukumäärä ja jäsenmäärä on 
valtuuston harkittava 

  

• Valiokuntamallissa kunnanhallitukseen ja 
muihin toimielimiin valitaan vain valtuutettuja 
ja varavaltuutettuja  

• Lain mukaan valiokunnat voivat olla puhtaasti 
valmistelevia toimielimiä tai toimielimiä joilla 
myös omaa päätösvaltaa 

• Valiokuntamalli korostaa vaaleilla valittujen 
luottamushenkilöiden asemaa kunnan 
päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa sekä 
poliittisen vastuun toteutumista 

• Erityisesti valtuuston asema suhteessa 
kunnanhallitukseen vahvistuu 

 Puheenjohtajamallissa (eli 
ministerimallissa) 
kunnanhallituksen jäsenistä 
valittaisiin lautakuntien tai 
valiokuntien puheenjohtajat 

 Korostaa kunnanhallituksen jäsenten 
vastuuta kunnan hallinnosta ja 
kokonaisuudesta 

 

 Pormestarimallissa 
esittelyoikeuden omaava 
kunnanhallituksen puheenjohtaja, 
jonka valtuusto valitsee.   

 Hoitaa perinteisesti kaupunginjohtajalle 
kuuluvia tehtäviä 

 Korostaa poliittista näkemystä jo 
valmisteluvaiheessa  

 ”Kasvottaa” poliittista johtamista 

 



Puheenjohtajajärjestelmän vaihtoehtoja  

Pormestarimalli 

 Tampere (1+5) 

 Pirkkala 

 

Päätoiminen hallituksen 
puheenjohtaja 

 Turku 

 Oulu 

  Lahti 

 

Osa-aikainen hallituksen 
puheenjohtaja 

 Hämeenlinna 

 Rovaniemi 

 Espoo (khn puheenjohtajat) 

 Lahti (khn varapuheenjohtajat) 

 

Osa-aikainen valtuuston 
puheenjohtaja 

 Hämeenlinna 

 Oulu 

 

Osa-aikaiset lautakunnan 
puheenjohtajat 

 Oulu (3 kpl) 

 Lahti (3 kpl) 

 

Valiokuntamalli 

 Kempele 

 Sipoo 

 Pudasjärvi 

 

Ministerimalli 




