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Hallintorakenteen tarkastelu ja seutuyhteistyön selvitys 
Ohjausryhmä 
 
Kokous 
ma 20.4.2020 klo 12.00 – 14.59 
sähköinen kokous 
 
Jäsenet 
Aaltonen Satu, liittyi kokoukseen klo 12.25 
Arvidsson Teija 
Kallioinen Juha 
Kaloinen Vesa 
Lehkonen Helena 
Leinikka Antti 
Myllykangas Sari 
Oinonen Ritva 
Raitaranta Airi 
Ranjith Kumar Prabhakaran 
Ranne Lulu, poistui kokouksesta klo 14.55 
Rautio Sari 
Suoranta Kirsti 
Tuomi Juha 
Viitanen Timo 
henkilöstö- ja hallintojohtaja Iijalainen Anne (esittelijä) 
hallintopäällikkö Kuusela Niina (siht.) 
 
Muut 
kaupunginjohtaja Timo Kenakkala 
apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo 
johtava konsultti Markku Pyykkölä FCG, poistui klo 14.03 
johtava konsultti Anni Antila FCG 
 
Muistio 
 
1. Yhteenveto ohjausryhmän edellisestä kokouksesta / johtava konsultti Markku Pyykkölä / FCG 
Konsultointi Oy 
 
FCG:n johtava konsultti Markku Pyykkölä esitteli asian ja siitä keskusteltiin. 
 
2. Hallituksen itsearvioinnin tulokset rakennekysymysten osalta / johtava konsultti Markku 
Pyykkölä / FCG Konsultointi Oy 
 
FCG:n johtava konsultti Markku Pyykkölä esitteli asian ja siitä keskusteltiin. 
 
Tauko klo 13.34-13.46 



 
 
3. Havaintoja toimialarakenteen ja johtamisjärjestelmän osalta / johtava konsultti Anni Antila / 
FCG Konsultointi Oy 
 
FCG:n johtava konsultti Anni Antila esitteli asian ja siitä keskusteltiin. 
 
4. Ohjausryhmän työn jatkaminen 
 
Ohjausryhmän seuraava kokous 8.6.2020 klo 12-15. 
 
5. Kuntalaisaloite 
 
Hämeenlinnan keskikaupungin asukasyhdistys ry. on 16.12.2019 tehnyt kuntalaisaloitteen, jossa 
he esittävät, että Hämeenlinnan kaupungin kaupunginvaltuusto päättää viivytyksettä ja 
mahdollisimman nopeasti perustaa vaikuttavuusarviointilautakunnan. Lautakunnan tehtävänä olisi 
laatia vaikuttavuusarviointi ja –lausunto ennen muuta kaupungin erilaisten asukkaiden ja 
yritystoiminnan näkökulmasta kaikista kaupungin ja sen konserniyhtiöitten merkittävistä 
maankäytön, kaavoituksen ja koko palvelutoiminnan hankkeista jo silloin, kun hankkeet ovat vielä 
sellaisessa suunnitteluvaiheessa, että niitä voidaan tarvittaessa ilman merkittäviä lisäkustannuksia 
muuttaa. 
 
Tällä hetkellä päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnissa (EVA) arvioidaan jo etukäteen 
valmistelussa olevan päätöksen vaikutuksia. Näkökulmina voivat olla mm. ihmisiin kohdistuvat 
vaikutukset, lapsi-, sukupuoli-, terveys-, yhdenvertaisuus-, yritys-, talous-, ympäristövaikutukset, 
sosiaalisten vaikutusten ja kielellisten vaikutusten arviointi. Yleensä ennakkoarvioinnissa 
yhdistetään useita eri vaikutusnäkökulmia.  
 
Koska organisaation toimielinten päätöksenteossa yleensä on kyse laajoista ja monisyisistä 
asioista, erillisen vaikuttavuuslautakunnan toiminnan sisällyttäminen valmisteluprosesseihin sekä 
lisäisi merkittävästi byrokratiaa että pidentäisi huomattavasti asioiden valmisteluaikaa. 
 
Ehdotus: Ohjausryhmä toteaa edellä annetun selostuksen perusteella vastauksena 
kuntalaisaloitteeseen, että hallintorakenteen selvityksen yhteydessä on arvioitu, ettei erillistä 
vaikuttavuuslautakuntaa tarvita. 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen. 
 
 
6. Ohjausryhmän muut asiat 
 
Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän työtä jatketaan kesäkuuhun asti. Lisäksi edellä mainittujen 
selvitysten pohjalta ohjausryhmä totesi yksimielisesti, ettei pormestarimallin selvittäminen ole 
ajankohtaista eikä tarpeellista. 


