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Muistio
1. Puheenjohtajan valinta
Esittelijän ehdotus: ohjausryhmä valitsee keskuudestaan ohjausryhmälle puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Päätös: Johtoryhmä valitsi puheenjohtajaksi Sari Raution ja varapuheenjohtajaksi Sari
Myllykankaan.
2. Ohjausryhmän muistioiden julkisuus
Esittelijän ehdotus: Ohjausryhmä päättää muistioiden julkisuudesta ja mahdollisesta
julkaisemisesta kaupungin kotisivuilla.
Päätös: Ohjausryhmä päätti, että muistiot ovat julkisia ja ne julkaistaan kaupungin kotisivuilla.
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3. Kaupunginhallituksen päätös 16.12.2019 § 514
Kaupunginhallitus
1. päätti, että hallintorakenteen tarkastelussa tulee ensisijaisesti huomioida taloudellinen,
demokraattinen ja toiminnallinen näkökulma.
2. totesi, että hallintorakenteen tarkastelun ja seutuyhteistyön selvityksen tulokset käsitellään
kaupunginhallituksessa toukokuussa 2020.
3. päätti, että hallintorakenteen tarkastelu käynnistetään vertailemalla Hämeenlinnan kaupungin
poliittista ja toiminnallista organisaatiorakennetta verrokkikaupunkeihin. Vertailu tilataan
ulkopuoliselta asiantuntijalta. Tarkemmasta toimeksiannosta päätetään ohjausryhmän
ensimmäisessä kokouksessa. Ohjausryhmällä on lisäksi tarvittaessa oikeus hankkia muita
ulkopuolisia asiantuntijapalveluita.
4. nimesi hallintorakenteen tarkastelun ja seutuyhteistyön selvityksen ohjausryhmäksi
kaupunginhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajiston.
5. nimesi ohjausryhmän esittelijäksi henkilöstö- ja hallintojohtajan ja sihteeriksi hallintopäällikön.
6. päätti, että selvityksen ollessa käynnissä kaikkien johto- ja päällikkötason avoimien vakanssien
täyttämisessä tulee käyttää erityistä harkintaa.
Esittelijän ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi kaupunginhallituksen päätöksen tiedoksi.
4. Seudullinen selvitys
Seudun hallitukset kokoontuvat pe 17.1.2020 käsittelemään asia yhteiseen kokoukseen.
Seudullisen selvityksen asioihin palataan ohjausryhmän seuraavissa kokouksissa.
Esittelijän ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Ohjausryhmä merkitsi asian tiedoksi.
5. Hallintorakenteen tarkastelu / Luottamushenkilöorganisaatio
Kaupunginhallitus päätti, että hallintorakenteen tarkastelu käynnistetään vertailemalla
Hämeenlinnan kaupungin poliittista ja toiminnallista organisaatiorakennetta
verrokkikaupunkeihin. Vertailu tilataan ulkopuoliselta asiantuntijalta.
Esittelijän ehdotus: Ohjausryhmä
1. päättää, että luottamushenkilöorganisaation tarkastelu aloitetaan valtuutetuille tehtävällä
kyselyllä nykyisen toimintamallin toimivuudesta.
2. määrittelee, mitä luottamushenkilöorganisaation tarkastelulla tavoitellaan ja mitä asioita
vertaillaan.
3. keskustelee verrokkikaupunkien valinnasta.
Päätös: Ohjausryhmä
1. päätti, että luottamushenkilöorganisaation tarkastelu aloitetaan valtuutetuille tehtävällä
kyselyllä nykyisen toimintamallin toimivuudesta.

2. määritteli, että luottamushenkilöorganisaation tarkastelulla tavoitellaan nykyisen mallin
arviointia ja vaihtoehtojen punnitsemista. Vertailussa vertaillaan kyselyssä esiin nousevia asioita.
3. keskusteli verrokkikaupunkien valinnasta.
6. Hallintorakenteen tarkastelu / Henkilöstöorganisaatio
Johtoryhmälle on tehty kysely v. 2017 toteutetun organisaatiomuutoksen valmisteluprosessista ja
uuden organisaation toiminnasta. (Asialistan liitteenä)
Esittelijän ehdotus: Ohjausryhmä määrittelee, mitä henkilöstöorganisaation tarkastelulla
tavoitellaan ja miten se toteutetaan.
Lisäksi ohjausryhmä keskustelee muiden mahdollisten selvitysten tekemisestä.
Päätös: Ohjausryhmä määritteli, että tarkastelun tavoitteena on tarkastella v. 2017 tehdyn
organisaatiomallin toimivuutta ja keskittyä niihin prosesseihin, joissa on eniten kehitettävää.
7. Ohjausryhmän kokoukset
ma 27.1.2020 klo 12-15
ma 9.3.2020 klo 12-15
ma 20.4.2020 klo 12-15
8. Ohjausryhmän muut asiat
-

