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Luottamushenkilöorganisaation 
uudistaminen vuonna 2017 

• Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen 
uudistaminen seuraavan valtuustokauden alusta 
1.6.2017 

• Valmistelun lähtökohtana 
– selvittää mahdollisuudet siirtyä uuden kuntalain mahdollistamaan 

valiokunta- ja puheenjohtajamalliin 
– tarkastella muutoinkin toimielinrakennetta (jaostot, toimikunnat) 
– tarkastella aiemmin tehtyjen palkkiopäätösten soveltuvuus 

mahdolliseen uuteen rakenteeseen 
– ennakoida maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksia 

toimielinrakenteeseen 

          



Kaupunginvaltuusto 
• Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. 
• Jyväskylän kaupunginvaltuuston jäsenten 

vähimmäismäärä asukasluvun perusteella on 59 jäsentä. 
• Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta 

lukumäärästä tai aiemman päätöksen muuttamisesta 
ilmoitettava oikeusministeriölle 31.12.2016 mennessä. 

• Kj:n esitys: valtuutettujen määrä pidetään ennallaan 67 
jäsenessä, mikäli siirrytään malliin, jossa kh:n ja 
lautakuntien jäsenet valitaan varsinaisista tai 
varavaltuutetuista.  
 

          



Toimielinten jäsenet valtuutettuja/ 
varavaltuutettuja 

• Itsehallinnollisen kunnan päätöksenteko perustuu 
edustukselliseen demokratiaan. Valtuutetuilla ja 
varavaltuutetuilla on äänestäjien valtakirja 

• Valtuutetut sitoutuvat hyväksymäänsä strategiaan ja 
vuosittaiseen talousarvioon, jotka ohjaavat näin paremmin 
myös toimielinten työskentelyä 

• Valtuuston asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa 
tietämys valmistelusta on valtuuston ”sisällä”, kun 
valtuuston jäsenet ovat olleet mukana toimielimissä.  

• Toimielinten jäsenet valittaisiin 134 valtuutetun ja 
varavaltuutetun joukosta 



Kaupunginhallitus 

• Kj:n esitys: 
– kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuutetuista tai 

varavaltuutetuista 
– päälautakuntien puheenjohtajat ovat myös kaupunginhallituksen 

jäseniä 
– kaupunginhallituksen jäsenmäärä 13 (nyk. 13) 

• ml. kolme päälautakuntien (kaupunkirakenne, perusturva, sivistys) 
puheenjohtajaa 

– konsernijaosto 

          



Puheenjohtajamalli 
• Lautakuntien ja kaupunginhallituksen yhteydenpito 

tiivistyy,  
• Edistää lautakuntien tahtotilan välittymistä 

kaupunginhallitukseen ja päinvastoin. 
• Ehkäisee erityisesti ta-prosessissa syntyvää lautakuntien 

ja kh:n välistä vastakkainasettelua 
• Vahvistaa poliittisten päätöksentekijöiden asemaa 

suhteessa virkamiesvalmisteluun 



Konsernijaosto 
• kaupunginhallituksen alainen jaosto 
• muodostuu kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistä 
• 5 jäsentä 
• puheenjohtaja kaupunginhallituksen pj, esittelijä kj 
• tehtävät  

– konserniohjauksen toteuttaminen ja kehittäminen 
kaupunginvaltuuston ja –hallituksen päätösten mukaisesti 

– toimii myös Tilapalvelun johtokuntana  
• jaoston perustaminen mahdollistaa yhtiöiden poliittisen 

omistajaohjauksen jaoston kautta -> vahvistetaan 
liiketoiminnan asiantuntemusta yhtiöiden hallituksissa 

          



Lautakunnat 
• Kj:n esitys: 

– lautakuntien jäsenet valitaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista 
– kolme päälautakuntaa toimialajaon mukaisesti: kaupunkirakenne, 

perusturva ja sivistys; kussakin 9 jäsentä (nyk. 13) 
– tarkastuslautakunta, 9 jäsentä (13) ja keskusvaalilautakunta, 5 jäsentä (5) 
– jätelautakunta, seudullinen 
– kulttuuri- ja liikuntalautakunta muutetaan sivistyslautakunnan alaiseksi 

kulttuuri- ja liikuntajaostoksi 
– rakennus- ja ympäristölautakunta muutetaan kaupunkirakennelautakunnan 

alaiseksi rakennus- ja ympäristöjaostoksi (vrt. Tampere, Helsinki); huom. 
otto-oikeus ei ole mahdollinen, jos kyse on lain tai asetuksen mukaisesta 
lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevasta asiasta 
(kuntalaki 92 §); jäsenet todennäköisesti muita kuin 
kaupunkirakennelautakunnan jäseniä jääviysnäkökulman eliminoimiseksi 
 

 
          



 
Lautakuntien alaiset jaostot 

• sivistyslautakunta 
– kulttuuri- ja liikuntajaosto (7 jäsentä) 

• kaupunkirakennelautakunta 
– rakennus- ja ympäristöjaosto (7 jäsentä) 
– ympäristöterveysjaosto, seudullinen (nyk. 7+7 jäsentä) -> 

poistuu kaupunkiorganisaatiosta maakuntauudistuksessa 
– joukkoliikennejaosto, seudullinen (nyk. 4+2+1 jäsentä) 
– tiejaosto (3 jäsentä) 

• Perusturvalautakunta -> ltk ja jaostot poistuvat 
kaupunkiorganisaatiosta maakuntauudistuksessa* 
– terveydenhuollon jaosto, seudullinen (5+1+1+1 jäsentä) 
– yksilöasiainjaosto (8 jäsentä) 

          
*Yksilöasiainjaoston sivistyksen asiat sivistyslautakuntaan 



Neuvostot ja toimikunnat 

• Kaupunginhallituksen alaiset, lakisääteiset neuvostot: 
– Vanhusneuvosto 
– Vammaisneuvosto 

• Toimikunnat 
– Kaupunkikuvatoimikunta 

• Nuorisovaltuusto 
 
 

 

          



K-S 
Pelastuslaitos 
JOHTOKUNTA 

Talouskeskus 
JOHTOKUNTA 

Kylän Kattaus 
JOHTOKUNTA 

POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ 1.6.2017-  

Konserniyhteisöt 

KAUPUNGINVALTUUSTO 

KAUPUNGINHALLITUS 
Konsernijaosto 

KONSERNIHALLINTO 

 
SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

SIVISTYS 

 
Kulttuuri- ja 

liikuntajaosto 
 

Toiminta-
sääntö 

Toiminta-
sääntö 

Konserni-
ohje 

Hallinto-
sääntö 

KAUPUNKIRAKENNE 

KAUPUNKIRAKENNE- 
LAUTAKUNTA 

 
Rakennus- ja 

ympäristöjaosto 
 

 
Joukkoliikennejaosto 

  
Tiejaosto 

 

Toiminta-
sääntö 

Toiminta-
sääntö 

PERUSTURVA 

PERUSTURVA- 
LAUTAKUNTA 

Johto-
sääntö 

Huom.  
-Tilapalvelu n johtokuntana toimii konsernijaosto 
-Altek Aluetekniikan toiminnot osaksi Kaupunkirakennetta  mahdollisesti 1.1.2018 alkaen, ei päätöksiä, vasta selvitettävänä  

 
Terveydenhuollon 

jaosto 
  

Yksilöasianjaosto 
 

 
Ympäristöterveys-

jaosto 
 

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Vammaisneuvosto 

Vanhusneuvosto 

Nuorisovaltuusto 

Johto-
sääntö 

Johto-
sääntö 

Kaupunkikuvatmk 

 
JÄTELAUTAKUNTA 

 

Työterveys Aalto 
JOHTOKUNTA 

Johto-
sääntö 



POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ 1.1.2019-  

Konserniyhteisöt 

KAUPUNGINVALTUUSTO 

KAUPUNGINHALLITUS 
Konsernijaosto 

KONSERNIHALLINTO 

 
SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

SIVISTYS 

Toiminta-
sääntö 

Toiminta-
sääntö 

Konserni-
ohje 

Hallinto-
sääntö 

KAUPUNKIRAKENNE 

KAUPUNKIRAKENNE- 
LAUTAKUNTA 

 
Rakennus- ja 

ympäristöjaosto 
 

 
Joukkoliikennejaosto 

  
Tiejaosto 

 

Toiminta-
sääntö 

Huom.  
-Talouskeskuksen ja Kylän Kattauksen roolit tarkasteltava sote- ja maakuntauudistukseen liittyen  

TARKASTUSLAUTAKUNTA 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 

Vammaisneuvosto 

Vanhusneuvosto 

Nuorisovaltuusto 

Kaupunkikuvatmk 

 
Kulttuuri- ja 

liikuntajaosto 
 

Talouskeskus 
JOHTOKUNTA 

Kylän Kattaus 
JOHTOKUNTA 

Johto-
sääntö 

Johto-
sääntö 

Työterveys Aalto 
JOHTOKUNTA 

Johto-
sääntö 

 
JÄTELAUTAKUNTA 

 



Muutokset luottamushenkilöpaikoissa 

          

LUOTTAMUSHENKILÖPAIKAT (poliittisin mandaatein jaetut)
Tällä 

hetkellä
1.6.2017 

alkaen Muutos
Kaupunginvaltuusto 67 67 0
Kaupunginhallitus 13 13 0
Kaupunkirakennelautakunta 13 9 -4
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 13 0 -13
Perusturvalautakunta 13 9 -4
Rakennus- ja ympäristölautakunta 11 0 -11
Sivistyslautakunta 13 9 -4
Tarkastuslautakunta 13 9 -4
Keskusvaalilautakunta 5 5 0
Joukkoliikennejaosto, seudullinen 7 7 0
Terveydenhuollon jaosto, seudullinen 9 9 0
Tiejaosto 3 3 0
Yksilöasiainjaosto 8 8 0
Ympäristöterveysjaosto, seudullinen 14 14 0
Kaupunkikuvatoimikunta 5 5 0
Vammaisneuvosto 6 6 0
Vanhusneuvosto 14 14 0
Nuorisovaltuusto 31 31 0
Altek Aluetekniikka, johtokunta 8 8 0
K-S Pelastuslaitos, johtokunta 15 15 0
Kylän Kattaus, johtokunta 9 9 0
Talouskeskus, johtokunta 8 8 0
Tilapalvelu, johtokunta 8 0 -8
Työterveys Aalto, johtokunta 8 8 0
UUDET:
Konsernijaosto 0 5 5
Kulttuuri- ja liikuntajaosto 0 7 7
Rakennus- ja ympäristöjaosto 0 7 7

YHTEENSÄ 314 285 -29

Huom1. Seudullisissa toimielimissä 
ilmoitettu jaoston/johtokunnan 
jäsenmäärä kokonaisuudessaan 
Huom2. Laskelmassa valtuuston koko 67 

Alustava laskelma 



Luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä 1/2 

          

• Luottamushenkilöiden palkkiosääntö päätöksentekoon, kun 
linjapäätös johtamisjärjestelmän rakenteesta tehty valtuustossa 

• Palkkiosäännön päivittämiseen vaikuttavat merkittävimmät seikat: 
– kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden hoitamisen mahdollistaminen 

vähintään osa-aikaisesti 
– mahdollinen siirtyminen puheenjohtajamalliin lisää olennaisesti kolmen 

päälautakunnan puheenjohtajiksi valittavien kaupunginhallituksen 
jäsenten työmäärää -> huomioitava palkkiossa, mahdollisuus osa-
aikaisuuteen 

• Huom. kaupunginvaltuuston 15.12.2014/123 tekemä päätös, jonka 
mukaan muutoksia uuden valtuustokauden alusta alkaen 

  



Luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä 2/2 

          

• KV 15.12.2014/123 päättänyt seuraavaa:  
Seuraavan valtuustokauden alusta voimaan astuvat seuraavat muutokset vuosipalkkioihin sekä osa-
aikaisuuden ajankäytön ja palkan enimmäismääriin: 
 
Vuosipalkkiot: 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja  9 000 €/v 
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat 3 500 €/v 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  7 500 €/v 
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtajat 3 500 €/v 
Lautakuntien puheenjohtajat    3 500 €/v 
 
Osa-aikaisuuden ajankäytön ja palkan enimmäismäärät: 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja enintään 50 prosenttia, enintään 1 800 euroa /kk 
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat enintään 20 prosenttia, enintään 720 euroa /kk 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja enintään 40 prosenttia, enintään 1 440 euroa /kk 
 
Muut esittelytekstissä esitetyt muutokset, jotka koskivat vuosipalkkioita sekä osa-aikaisia 
luottamushenkilöitä tulevat myös voimaan seuraavan valtuustokauden alusta. 
 
Lisäksi muiden luottamushenkilöiden osalta luottamushenkilöiden palkkiosääntö tarkistetaan ennen 
seuraavan valtuustokauden alkua ja siinä mahdollisesti tehtävät muutokset tulevat voimaan seuraavan 
valtuustokauden alussa. 

 
 



Valmistelun ja päätöksenteon aikataulu 
• Virkamiesvalmistelu käynnistyi vuoden 2016 alusta 
• Kaupunki mukana kuntaliiton USO-hankkeessa, johon sisältyviä 

FCG:n konsulttipäiviä käytettiin luottamushenkilöorganisaatio-
uudistuksen valmisteluun: 18.2. kaupungin joryn seminaari,14.3. klo 8.15- 
kaupunginhallituksen seminaari, 23.5. klo 17-  kaupunginvaltuuston seminaari 

• Erilaisten vaihtoehtojen esittely sekä vertailukaupunkien mallien 
läpikäynti valtuustoseminaarissa 

• Kysely valtuutetuille kesä-elokuu, tulokset pjstolle 22.8., ryhmille 
samalla vkolla 34 

• Mahdolliset kierrokset ryhmissä, kj:n ehdotus ryhmille diamuodossa  
• Päätöksentekoaikataulu syksylle 

– Ensimmäisessä vaiheessa linjapäätös luottamushenkilöorganisaatiosta ja päätös 
valtuuston koosta 

– Valtuustossa 3.10. kaupunginjohtajan tiedonantotilaisuus 
– 10.10. KH-käsittely, ylim. kokous seminaarin yhteydessä (24.10. varapv) 
– 31.10. KV-päätös 

• Ed. olevien päätösten jälkeen hallintosääntö ja palkkiosääntö 
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