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Raportti koostuu neljästä osiosta:
• 1. vaihtoehtojen tunnistaminen sisältää
luottamushenkilörakenteiden kuntalain
mukaiset vaihtoehdot sekä arvioita eri mallien
mahdollisuuksista ja uhkista
• 2. Hämeenlinnan oma kysely
luottamushenkilöille liittyen kokemuksiin
nykyisen mallin toimivuudesta
• 3. Hämeenlinnan luottamushenkilöjärjestelmän
vertailu 7-8 muun kaupungin kanssa
• 4. Hämeenlinnan kaupunginhallituksen
itsearviointi huhtikuussa 2020
(luottamushenkilöjärjestelmää käsittelevä osuus
kyselystä)

Ohjausryhmän keskustelusta poimittua vertailuihin
perustuen
• Suoria säästöjä ei ole saatavilla poliittisen järjestelmän rukkaamisella
(pienentämisellä) – välillisesti ohjausvaikutuksen parantamisella ehkä
• Isoja paineita muuttaa järjestelmää muistakaan syistä ei näytä olevan (esim.
pormestarimalli)
• Eri toimijoiden välisen keskinäisen luottamuksen ja vuorovaikutuksen
toimivuuden saralla syytä edetä
• Jokin uusi toimielin ehkä mahdollinen
• Päätöksentekotasojen vertailu (delegointiaste) vaikeaa – yleisluonteiset
hallintosäännöt ja niiden tulkinta tilanne ja tapauskohtaista, ei valmista kansallista
analyysia kuntien delegointiasteesta (toimielinten pykälämääriä vertailemalla
suuntaa-antavasti)

1.
Vaihtoehtojen
tunnistaminen
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Plussat

Miinukset

Lautakuntamalli

-

- tukee siiloutumista, kokonaisjohtaminen vaikeutuu,
lautakunta elää omaa elämäänsä
- jäykkä malli, sopii hitaaseen muutokseen
- ei valittuja, tilannekuva, onko lisäarvoa, pol.vastuu?

Valiokuntamalli

- korostaa vaaleilla valittujen asemaa ja valtuuston roolia (40% ei
ehdokkaana)
- poliittinen vastuu keskittyy ja kasvottuu
- luottamushenkilöt varhemmin mukaan valmisteluun
- tiedolliset edellytykset, kokonaisnäkemys

- päätöksenteko keskittyneempää, vähemmän osallistujia,
vähentää lh-paikkoja (puoluevero, ehdokashankinta)
- ajankäyttöongelmia, rekrytointiongelmia
- kasvun paikka poistuu

Puheenjohtajamalli

- Integraatio toimielinten välillä
- Korostaa KHn vastuuta, vahvistaa yhteistyötä

- vallan keskitys korostuu
- ajankäytön ja osaamisvaatimusten kannalta vaativaa

Päätoimiset ja –osa-aikaiset
luottamushenkilöt

- vahvistaa poliittista johtajuutta
- politiikka vastaa paremmin valtuuston voimasuhteita
- valitut voivat panostaa politiikkaan

- kahden kerroksen poliitikkoja, vallan keskittyminen
- lisäkustannuksia
- työnjaon epäselvyydet vh/lh

Pormestarimalli

-

-

Kunnanjohtajamalli

- vakaa ja pitkäjänteinen, vaalien tulos ei heilauttele, tukee pienten
valtuustoryhmien osallistumista, korostaa asiantuntemusta kunnan
tehtävistä kielitaitoon

valta jaettu KHn ja lautakuntien kesken
tukee laajaa osallistumista
”oppikouluja” vaativampiin tehtäviin
paljon kokemusta

poliittinen johtajuus korostuu
antaa kasvot politiikalle
vaalien tulos heijastuu politiikkaan
vahvan johtajan malli yhdistää poliittisen ja ammatillisen
johtajuuden

voi synnyttää hallitus-oppositio –asetelman
yksilöjohtajuus korostuu, valta keskittyy
valitun asiantuntemus
kansliapäällikkö tms. oltava joka tapauksessa

- Jos KHn pj. heikko, korostaa vh valtaa
- Jos poliittisesti valittu, vääristää kaksoisjohtamisen
työnjakoa
- Lh vaikeus päästä valmisteluun aikaisin

Isot kysymykset – valinta aina etujen ja haittojen
yhdistelmä
• Suoran ja edustuksellisen demokratian suhde
• Edustuksellisen idea: kaikille avoin, laajasti osallistava (kansalaisvelvollisuus,
ulkoisvaikutukset) vai tiukempi nippu, ammattimaisempi (vrt. yleinen
asevelvollisuus vs. ammattiarmeija)
• Valta-asetelma: hajauttaminen vs. keskittäminen
• Kaksoisjohtamisen tasapaino: hallinto (viranhaltijat) vs. politiikka
(luottamushenkilöt), valtuusto vs. hallitus
• Luottamushenkilön rooli: pitäytyminen päätöksentekijän rooliin vs. päätettävän
raivaaminen ja strategiseen valmisteluun kytkeytyminen
• Tuotannon mukaan organisoituminen vai poikkihallinnollinen, ilmiöiden ja
haasteiden pohjalta organisoituminen

Mistä näkökulmasta rakennetta uudistetaan – spekulointia
”Kaikkia esiin nousevia vaihtoehtoja tulee punnita taloudellisten säästöjen kannalta” (KH 16.12.2019)

• Jos talous keskeisin huolenaihe, ratkaisut jotka keskittävät valtaa viranhaltijoille (hierarkkinen
ohjausmahdollisuus) ja/tai kaupunginhallitukselle (valmisteleva valiokuntamalli, ministerimalli,
hallituksen jaostot vaihtoehtona lautakunnille, delegointiratkaisut, organisoitumisen idea
ilmiöpohjainen sektorilogiikan sijasta) palvelevat tarkoitusta, ehkä myös toimielimen tehtäväalueen
laajuus (synergiaedut myös taloudessa laajemman toimialueen sisäisillä järjestelyillä)
• Lautakunnat lähellä asiakkaita, erityislainsäädännön velvoitteita ja ulkoista valvontaa sekä henkilöstön
intressejä, olematta suoraan vastuussa kaupungin kokonaistaloudesta
• Talouden kannalta kokonaisohjauksen voimakkuudella, päätöksentekoprosessien sujuvuudella (mm.
nopea päätöksentekokyky sekä viranhaltijoiden valmisteluun käytetty työmäärä) ja syntyvällä
kulttuurilla suurempi merkitys kuin esim. luottamushenkilöiden määrällä, kokouspalkkioilla tai
päätoimisten luottamushenkilöiden määrällä
• Mikä voisi olla pormestarimallin tai päätoimisen KHn puheenjohtajan merkitys talouden ohjakselle?
Uudelleenvalinnassa enemmän pelissä ja siksi varovaisuus ikävien päätösten äärellä vai luoko parempi
kokonaisnäkemys kaupungin tilanteesta ja mahdollisuus poliittisen prosessin aktiiviseen johtamiseen
edellytykset poliittisen järjestelmän sitouttamiselle talousraamien mukaiseen päätöksentekoon ja
toisaalta viranhaltijaorganisaation toimintakäytäntöjen ravisteluun?
• Demokraattinen ja toiminnallinen näkökulma?

Poliittisen johtajuuden toteutumiseen vaikuttavat
tekijät – rakenne ei ratkaise kaikkea
Rakenteelliset
tekijät
- vallan ja tehtävien jako
- ohjausjärjestelmät
(budjetti, säännöt,
seurantajärjestelmä)

Miten päättäjät pystyvät
käyttämään henkisiä
resurssejaan?
Miten saada sellaiset
kuntalaiset osallistumaan,
joilla on inhimillisiä
resursseja?

Jokainen ratkaisu on
yhdistelmä etuja ja
haittoja. Virallisen
rakenteen lisäksi
huomioitava epävirallinen
organisaatio.

Inhimilliset
tekijät

Yhteisölliset
tekijät

- voimavarat (tiedot,
taidot, motivaatio,
elämäntilanne,
henkilökohtaiset
ominaisuudet)

- yhteistyö,
vuorovaikutus
- kulttuuri
- epävirallinen
organisaatio

Miten uudet mallit sopivat
perinteiseen kulttuuriin
pohjoismaissa –
konsensushakuisuus,
yhteistyö,
yksilökeskeisyyttä
vierastava toimintamalli

2. Hallintorakennekysely luottamushenkilöille
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HALLINTORAKENNEUUDISTUS, KYSELY
LUOTTAMUSHENKILÖILLE
• Vastausprosentti 38 %
• Noin puolet sitä mieltä, että päätösvallan jakautuminen hyvä,
luottamustoimielimien määrä sopiva, päätöksenteko vie strategiaa eteenpäin ja
strategian toteutumisessa onnistuttu kohtuullisesti tai hyvin, toinen puoli
jakaantuu mielipidekirjon vastakkaisiin päihin

3. Vertailu
muihin
kaupunkeihin
(rakennevertailu)
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3 Katsaus kaupunkien viranhaltijaorganisaatioihin ja vertailu Hämeenlinnan kaupunkiin

1.1 Tausta ja lähtökohdat
Hämeenlinnan kaupunki on osana talouden tasapainottamisohjelmaa päättänyt käynnistää kokonaisvaltaisen
kaupungin hallintorakenteen ja seutuyhteistyön selvityksen. Selvitys on tehtävä kesäkuun 2020 loppuun mennessä.
Lisäksi valmistellaan erillinen poliittisen ja hallinnollisen johtamisen kehittämisohjelma, jossa tulee huomioida sosiaalija terveysalan valtakunnallinen / maakunnallinen / seudullinen kehittäminen ja seutuyhteistyö. Kehittämisohjelmalle
tulee määritellä tavoitteet. Kaupunginhallitus päätti, että hallintorakenteen tarkastelu käynnistetään vertailemalla
Hämeenlinnan kaupungin poliittista ja toiminnallista organisaatiorakennetta verrokkikaupunkeihin. Tässä raportissa on
vertailutietoa etenkin kaupunkien poliittisten organisaatiorakenteiden sekä johtamismallien osalta.
Vertailuun on valikoitu 5-8 vertailukaupunkia, jotka pääosassa vertailuja ovat Joensuu, Kokkola, Kouvola, Kuopio,
Lappeenranta, Mikkeli ja Seinäjoki. Kaupungeilla on Hämeenlinnan kaupungin tavoin kuntaliitostausta. Useissa
kaupungeissa sosiaali- ja terveyspalvelut on alueellisen kuntayhtymän järjestämisvastuulla. Tämän johdosta useissa
vertailukaupungeissa ei ole omaa sosiaali- ja terveyslautakuntaa eikä sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Esimerkiksi
Kouvolassa oli ennen muutosta hyvinvointipalvelut (sis. Sivistys-, kulttuuri- ja sotepalvelut) sekä asukasperustaiset
lautakunnat (lasten ja nuorten lautakunta, aikuisväestön lautakunta, ikäihmisten lautakunta). Sen sijaan Lahdessa oli
ennen muutosta sosiaali- ja terveystoimiala sekä sosiaali- ja terveyslautakunta.
Seudullisesti on käynnissä vapaaehtoinen maakunnallinen sote-kuntayhtymäselvitys. Sen tarkoituksena on selvittää
sote-palveluiden vapaaehtoista yhteistyötä tehdyn valtakunnallisen maakuntauudistuksen pohjalle. Vuosien 20172019 aikana Hämeenlinnan kaupungissa tehtiin erillinen konsernirakenneselvitys, jonka pohjalta toteutettiin
konsernirakenteen uudistukset. Vertailu ei sisällä konsernirakenteiden vertailua.

1.2 Yhteenveto
• Perusratkaisut linjassa muiden kanssa (perinteinen malli, toimielinrakenne, toimielinten koko, palkkiot
kilpailukykyiset), mutta pieniä painotuseroja löytyy:
• Hämeenlinnan kaupungin luottamushenkilörakenne on suhteellisen tiivis verrokkikaupunkeihin
verrattuna
• Lautakunnissa hallintosäännön velvoittamana enemmistö valtuutettuja ja varavaltuutettuja –
Hämeenlinnan lautakuntamalli lähellä päättävän valiokunnan mallia
• Hämeenlinnalla ei ole kaupunginhallituksen alaisia jaostoja
• Hämeenlinnassa sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalla on
yksilöjaostot
• Useissa vertailukaupungeissa sosiaali- ja terveyspalvelut on alueellisen kuntayhtymän
järjestämisvastuulla, lautakunta lakkautettu
• Kokonaisuudessaan toimialarakenteidenkin (1 ja 2 taso) osalta Hämeenlinnan ammatillinen
organisaatio vaikuttaa erittäin tiiviiltä. Erityisiä poikkeamia ei löydy suhteessa kaikkiin muihin
verrokkikaupunkeihin ja myös kaupunkien tavoissa organisoida toimintoja on enemmän hajontaa.
• Valtuuston eri puolueiden suhteellinen edustus kaupunginhallituksessa samalla tasolla kuin
vertailukaupungeissa

2 Katsaus kaupunkien poliittisiin johtamisjärjestelmiin
ja organisaatioihin sekä vertailu Hämeenlinnan
kaupunkiin

2.1 Lähtökohdat
Kunnat ovat ottaneet käyttöön uusia johtamismalleja varsin varovasti. Vuoden 2017 alusta lautakuntamalli oli selvästi
yleisin käytössä oleva malli kunnissa, valiokuntamalli oli käytössä 17 kunnassa (hallintosääntöön kirjattuna:
työryhmänä 6:lla, päätösvaltaisena 11:lla) ja puheenjohtajamalli 5 kunnassa. Pormestarimalli on käytössä 6 kunnassa
(Helsingissä, Kärkölässä, Pirkkalassa, Puolangalla, Tampereella ja Tuusulassa). Päätökset siirtymisestä on tehty Turun ja
Lahden kaupungeissa. Etenkin suurissa kausissa nykyisen valtuustokauden aikana on kuitenkin selvitetty ja keskusteltu
mahdollisesta pormestarimalliin siirtymisestä.
Toimielimien ja luottamushenkilöpaikkojen väheneminen kunnissa jatkuu edelleen. Vuosien 1989-2017 aikana
luottamushenkilöpaikkojen määrä on vähentynyt alle puoleen. Tässä on vaikuttanut mm. kuntien yhdistyminen ja sitä
kautta
toimielinmäärän
merkittävä
supistuminen.
Kuitenkin
myös
edellisestä
valtuustokaudesta
luottamushenkilöpaikat ovat vähentyneet 12 prosentilla. Suhteellisesti eniten ovat vähentyneet lautakuntapaikat, 18
prosenttia ja lautakunnat 25% edellisestä valtuustokaudesta. Valtuustopaikat vähenivät 7 prosentilla ja hallituspaikat 4
prosentilla. Kunnissa on tällä hetkellä keskimäärin kolme omaa lautakuntaa.
Rakenteiden tiivistyminen on johtanut monialaisiin lautakuntiin. Kuntien tehtävien uudelleenpohdinta mahdollisen
soten irtautumisen jälkeen sekä pyrkimys yhteisösuuntautumiseen on myös osaltaan kirjavoittanut
lautakuntanimikkeitä.
Kuntaliitosten suurissa aalloissa perustettiin erilaisia alueellisia toimielimiä. Näistä on useissa kaupungeissa luovuttu.
Uudessa kuntalaissa otettiin säännökset vaikuttamistoimielimistä, joka on jossain määrin näkynyt poliittisen
organisaation rakenteissa. Lisäksi muita suoria osallistumisen muotoja on lisätty. Luottamushenkilöiden määristä
ulkoisen kuntakonsernin toimielimissä (erityisesti tytär- ja osakkuusyhteisöt) ei ole tiedossa.

2.2 Valtuuston koko
Kuntalaissa valtuustojen jäsenmäärälle on määritelty asukasmäärään pohjautuva vähimmäiskoko. Hämeenlinnassa tämä
vähimmäismäärä on 51 valtuutettua. Edellisen valtuustokauden vaihtuessa noin 30 prosenttia kunnista muutti tai säilytti
valtuuston koon kuntalain mukaisessa vähimmäismäärässä. Valtuustokokoa arvioidessa huomiota tulee myös kiinnittää
huomiota luottamushenkilöorganisaation rakenteisiin. Esimerkiksi silloin, jos toimielinten jäsenet valitaan varsinaisista
valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Valtuuston koolla voi olla vaikutusta valtuutettujen poliittisen vastuun
konkretisoitumiseen, päätöksentekokyvyn paranemiseen ja luottamustointen houkuttelevuuteen. Pienemmän valtuuston
vastuu voi konkretisoitua asukkaisiin päin paremmin kuin suuremman valtuuston. Toisaalta riskinä saatetaan nähdä
edustavuuden heikkeneminen.
Hämeenlinnan kaupungin valtuuston koko on tällä valtuustokaudella ollut kuntalain mukainen vähimmäismäärä, kuten
suurimmassa osassa vertailukaupungeista. Vertailukaupungeista ainoastaan Kouvolan ja Joensuun kaupungeissa
valtuuston koko on suurempi kuin vähimmäismäärä (kts. taulukko).
Valtuutettujen
vähimmäismäärä

Valtuutettujen lkm 2017
alk.

Muutos

Väestö 12/2019*

Asukkaita 2019
/valtuutettu

Hämeenlinna

51

51

-8

67 662

1 327

Kouvola

51

59

0

82 177

1 393

59

59

-13

119 375

2 023 *

Joensuu

51

59

0

76 842

1 302

Kokkola

43

43

-8

47 703

1 109

Lappeenranta

51

51

-8

72 681

1 425

Mikkeli

51

51

-8

53 152

1 042 *

Seinäjoki

51

51

0

63 806

1 251

Kuopio

Vaihtoehdot
Valtuustokoon
säilyttäminen
nykyisellään (51)
Valtuustokoon
suurentaminen

2.3 Valiokuntamalli
Uuden kuntalain myötä valiokuntamallista on puhuttu kahdessa eri merkityksessä. Valmistelevana valiokuntamallina, jossa kyseessä on
merkittävä valtuuston työskentelytavan muutos sekä ns. kuntalain valiokuntamallina, jossa keskeinen muutos liittyy toimielinten
kokoonpanoon. Kaupunkien johtamisjärjestelmäpohdinnoissa esiin on noussut myös erilaiset sekamallit, joissa esimerkiksi lautakunnat
säilytetään, mutta rinnalla toimii esimerkiksi kaupungin strategisiin teemoihin liittyviä valiokuntia.
Valmistelevassa valiokuntamallissa päätösvaltaisina toimieliminä ovat valtuusto ja kunnanhallitus sekä tarkastuslautakunta ja
keskusvaalilautakunta. Lisäksi kunnan pitää perustaa monijäseninen toimielin niitä viranomaistehtäviä varten, joista ei lakien mukaan voi
päättää hallitus, eikä niitä voida myöskään delegoida viranhaltijoille. Valiokuntien roolina on osallistua asioiden merkittävien poliittiseen
valmisteluun ja laittaa kehittämisasioita oma-aloitteisesti vireille. Toimintatapa keskittää valtaa ja vastuuta valtuustolle ja hallitukselle sekä
arvostaa kuntalaisten vaaleilla valitsemia edustajia ja lisää heidän vaikutusmahdollisuuksia. Valtuustokeskeisyyden korostaminen näkyy
siinä, että valtuuston jäsenet valiokuntien avulla seuraa strategisten asioiden toimeenpanoa ja ohjaa niiden valmistelua. Arviointien kautta
esiin nousseissa hyödyissä on mainittu mm. vaaleilla valittujen pääseminen mukaan poliittiseen johtamiseen, päätöksentekoprosessien
tehostuminen sekä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välisen yhteistyön kehittyminen. Kun valtuutetut ovat mukana strategisten
asioiden valmistelussa, niin jo valmisteluvaiheessa saadaan päätöksentekijöiden osaaminen hyödynnettynä ja odotukset kartoitettua.
Heikkouksina on nähty mm. uuden toimintakulttuurin vakiinnuttamisen vaikeus ja sen myötä odotukset yksittäisten päätösten tekemisestä,
päätösvallan keskittyminen hallitukselle ja hallituksella olevien pientien päätösasioiden määrä. Esimerkiksi Kempeleessä malli on jalostunut
useiden valtuustokausien uudistusten seurauksena ja vahvasti poliittisten johtajien toimesta johdettuna. Valmistelevien valiokuntien malli
ei ole laajalti kuntien käytössä. Siirtyminen valmisteleviin valiokuntiin nähdään yleensä radikaalina muutoksena, koska perinteinen
luottamushenkilöorganisaatio perustuu useisiin lautakuntiin ja siten vielä lukuisempiin luottamushenkilömääriin.
Sen sijaan ns. kuntalain mukainen valiokuntamalli, jossa toimielinten jäsenet valitaan valtuutetuista ja varavaltuutetuista on jossain määrin
levinnyt. Tämän valiokuntamallin vaikutuksia, eli valtuutettujen roolin vahvistumista ja vaalituloksen parempaa heijastumista
luottamushenkilöjärjestelmässä, on myös tavoiteltu hallintosäännön linjauksilla toimielinten kokoonpanosta. Haasteena on voitu nähdä,
että luottamushenkilötyö kasaantuu liikaa vaaleissa valtuutetuille luottamushenkilöille eikä vaaleissa oleilla eikä potentiaalisille
tulevaisuuden valtuutetuille (esim. vaaleissa ehdolla olleet) tarjoudu mahdollisuuksia osallistua ja oppia luottamushenkilötyöskentelyä.
Hämeenlinna on muista vertailukaupungeista poiketen linjannut hallintosäännössä, että lautakuntien jäsenten enemmistö on
valtuutettuja tai varavaltuutettuja keskusvaalilautakuntaa lukuun ottamatta (ja puheenjohtajat ja vpj:t valtuutettuja).

Vaihtoehdot
Valmistelevien valiokuntien
käyttöönotto
Sekamalli (valiokuntia ja
lautakuntia)
Kuntalain mukainen
valiokuntamalli
Lautakuntien kokoonpanon
määrittely (esim.
enemmistö varsinaisia
valtuutettuja)

2.4 Hallitus ja jaostot sekä niiden poliittinen koostumus
Kaupunkien talouden ja toiminnan tehostaminen nostaa vaateita entistä
vaikuttavammalle kaupunkikonsernin kokonaisohjaukselle. Tässä korostuu
kaupunginhallituksen rooli. Uuden kuntalain myötä kaupungit ovat tarkastelleet
ja
organisoineet
kaupunginhallituksen
tehtävien
osalta
etenkin
omistajaohjausta ja –valvontaa. Tämä on näkynyt mm. perustettuina
omistajaohjaus/-konsernijaostoina, mutta myös yleisesti tehtävien jaon ja
vastuiden muutoksina ja selkeytyksinä.
Jaostorakenne
Useimmilla kaupungeilla (pl. Hämeenlinna, Lappeenranta ja Seinäjoki) on
jaosto, jolle on määritelty omistajaohjaukseen liittyviä tehtäviä. Seinäjoella ja
Joensuulla on henkilöstöjaosto (Joensuu: henkilöstö- ja työllisyysjaosto), kun
taas esimerkiksi Kouvolassa henkilöstöjaosto on lakkautettu.
Lahdessa ja Kuopiossa on jaosto, jolla on hyvinvoinnin edistämiseen ja
osallisuuden edistämiseen keskittyvä tehtävä. Kouvolassa on tulevaisuusjaosto,
joka mm. osallistuu kaupunkistrategian valmisteluun, toimii hyvinvoinnin ja
elinvoiman kasvuohjelmien seuranta- ja ohjausryhmänä sekä vastaa
Palvelumalli 2030:n ohjaamisesta, seurannasta ja kehittämisestä.
Vertailukaupungeissa kaupunginhallitusten koot vaihtelevat 11-13 jäsenen
välillä. Hämeenlinnan kaupungin lisäksi vain Lappeenrannalla ei ole
kaupunginhallituksen alaisia jaostoja.

Hallituksen jaostot

Kunta

KV

KH

Hämeenlinna

51

11

Kouvola

59

13

Konsernijaosto (7)
Tulevaisuusjaosto (9)

Kuopio

59

11

Omistajaohjausjaosto (5)
Lähidemokratiajaosto (5)

Joensuu

59

11

Omistajaohjausjaosto (5)
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto ( 5)

Kokkola

43

12 konserni- ja kaupunkikehitysjaosto (12)

59

Konserni- ja tilajaosto (5)
11 Elinvoima- ja työllisyysjaosto (5)
Osallisuuden ja Hyvinvoinnin jaosto (6)

Lahti

Ei jaostoja

Lappeenranta 51

11 Ei jaostoja

Mikkeli

51

11 Konserni- ja elinvoimajaosto (9)

Seinäjoki

51

13 Henkilöjaosto (5)

2.4 Hallitus ja jaostot sekä niiden poliittinen koostumus
Taulukko: Kaupunginhallituksen poliittinen koostumus ja eri ryhmien edustaminen – edustuksellisuus, suhteellisuus
Kaupunginvaltuustossa edustetut
poliittiset ryhmät (punaisella ryhmät,
joilla ei edustusta hallituksessa)

Kaupunginhallitus

KHn jaosto

(hallituksen koko: puolueet
hallituksessa/puolueet valtuustossa)

(jaoston jäsenmäärä: puolueet jaostossa/puolueet
valtuustossa)

Hämeenlinna (11)

Sdp, kok, vihr, kesk, ps, vas, kd

11: 5/7

-------

Kouvola (13)

Sdp, kok, kesk, vihr, ps, kd, vas, sit, s-ks,
sin

13: 6/10

-

Konserni (7: 5/10)
Tulevaisuus (9: 9/10)

Kuopio (11)

Kok, kesk, sdp, vihr, vas, ps, kd, sin

11: 6/8

-

Omistajaohjaus (5: 5/8)
Lähidemokratia (5: 5/8)

Joensuu (11)

Kesk, sdp, kok, vihr, ps, vas, kd

11: 6/7

-

Omistajaohjaus (5: 5/7)
Henkilöstö- ja työllisyys (5: 5/7)

Kokkola (12)

Sdp, kesk, kok, rkp, kd, vihr, ps, vas

12: 7/8

-

konserni- ja kaupunkikehitys (12: 7/8)

Lahti (11)

Sdp, kok, vihr, ps, kd, kesk, vas, Pro Lahti,
Asukkaiden Lahti, Lahti ensin

11: 6/10

-

Elinvoima- ja työllisyys (5: 4/10)
Konserni- ja tila (5: 4/10)
Osallisuus ja hyvinvointi (6: 3/10)

Lappeenranta (11)

Sdp, kok, kesk, ps, vihr, kd

11: 5/6

-------

Mikkeli (11)

Kesk, kok, sdp, kd, vihr, ps

11: 5/6

-

Konserni- ja elinvoima (9: 5/6)

Seinäjoki (13)

Kok, kesk, sdp, ps, sit, vihr, kd, vas, sin

13: 7/9

-

Henkilöstö (5: 4/9)

2.5 Toimielinrakenteet: Lautakunnat ja niiden jaostot
Useissa vertailukaupungeista sosiaali- ja terveyslautakunta on lakkautettu alueellisten sote-ratkaisujen myötä. Muutoin
kaupunkien toimielinrakenteet ovat pääpiirteissään samankaltaisia. Hämeenlinnan poliittinen organisaatio on
toimielinrakenteeltaan tiivis. Kaupungilla ei ole esimerkiksi erillistä liikunta- ja kulttuurilautakuntaa ja
kaupunkirakennetoimialalla on ainoastaan yksi lautakunta.
Hämeenlinnassa sivistys- ja hyvinvointilautakunnalla sekä sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksilöjaostot - tässä
kaupunki poikkeaa muista vertailukaupungeista.
Vertailukaupungeista eniten poikkeaa Seinäjoen kaupunki, jossa on elinvoimalautakunta, jonka tehtävänä on mm. edistää
kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaisuutta, vastata kansainvälisen toiminnan kehittämisestä, vastata kaupunkistrategian
valmistelusta ja toteuttaa sen arviointia ja seurantaa. Yleisimmin näitä tehtäviä kuuluu kunnanhallitukselle tai sen alaiselle
jaostolle.
Lautakuntien jäsenmäärät vaihtelevat 10-13 jäsenen välillä. Hämeenlinnassa lautakunnat ovat 11 jäsenisiä.
Vertailukaupungeissa tarkastuslautakuntien jäsenmäärät vaihtelevat 7-12 jäsenen välillä. Suurin jäsenmäärä on Lahdessa
(12) ja Hämeenlinnassa (11).

Taulukko: Lautakunnat ja niiden alaiset jaostot
Hämeenlinna (5/3)

Kouvola (6/5)

Sivistys- ja
hyvinvointipalvelut

Kasvatus ja opetus;
Liikunta- ja
kulttuuripalvelut

Kuopio (7)

Hyvinvoinnin
edistäminen;
Kasvu ja oppiminen;
Sosiaali- ja
Perusturva;
terveyspalvelut
Terveydenhuolto
Sosiaali- ja terveysltk (11)* Kasvatus- ja opetusltk (13) Hyvinvoinnin
edistämisen ltk (11)
Sivistys- ja hyvinvointiltk Liikunta- ja kulttuuriltk
Kasvun ja oppimisen ltk
(11)**
(13)
(11)
Perusturva- ja
terveysltk (11)*

Joensuu (5/4)

Kokkola (5/3)

Lahti (6/4)

Lappeenranta (5/4)

Mikkeli (5/3)

Seinäjoki (6/6)

Hyvinvointi

Sivistystoimi

Sivistys

Hyvinvointi- ja
sivistyspalvelut

Sivistys ja hyvinvointi

Sivistys ja hyvinvointi;
Sosiaali- ja terveystoimi

Sivistysltk (12)

Lasten ja nuorten ltk (11) Kasvatus- ja opetusltk
(11)*
Kulttuuri- ja
liikuntalautakunta (11) Hyvinvoinnin ja
osallisuuden ltk (11)**

Kasvatus- ja koulutusltk Sivistysltk (10)
(11)

Yksilöjaosto (5)*
Yksilöjaosto (5)**

Yksilöjaosto (5)*

Kaupunkirakennepalvelut Asuminen ja ympäristö

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö

Kaupunkirakenneltk (11)

Kaupunkirakenneltk
(11)*
Ympäristö- ja
rakennusltk (7)

Kaupunkirakenneltk
(11)*;
Rakennus- ja
ympäristöltk (11)**

Tiejaosto (3)*

Seudullinen
joukkoliikennejaosto
(3/5)*
Tiejaosto (3)**
Teknisten palvelujen
johtokunta (11)

Tekninen ltk (13)
Rakennus- ja ympäristöltk
(9)
Maaseutultk (9)

Joukkoliikennejaosto (3/5)

Liikunta- ja kulttuuriltk
(12)

Kulttuuri- ja liikuntaltk
(11)

Kasvatus- ja opetusltk
(13)

Hyvinvointiltk (13)

Sosiaali- ja terveysltk
(13)*
opetuspalvelujen
Otavan johtokunta (8)* Ympäristöth:n
Wellamo opiston
suomenkielinen jaosto (8) ja
Aluejohtokunnat (7*5)** yhteistoimintajaosto
johtokunta (9)
ruotsinkielinen jaosto (8)
(11)*
Kaupunkiympäristö
Kaupunkiympäristö
Elinvoima ja
Asumisen ja
Kaupunkiympäristö
kaupunkikehitys
toimintaympäristö
Rakennus- ja ympäristöltk
Tekninen ja ympäristöltk Kaupunkikehitysltk (11); Kaupunkiympäristöltk
Kaupunkiympäristöltk
(10)
(12);
Lupaltk (11)*
(13)
(13);
rakennus- ja
Lupa-asiainltk (13)
Kaupunkikrakenneltk (10) ympäristölupaltk (11)
Rakennuslupajaosto (7)* lupa- ja valvontajaosto
(5)

Keski-Pohjanmaan
ympäristöterveysltk (4/12)

liikennejaosto (3) ja
yksityistiejaosto (5)

Vesiliikelaitoksen
johtokunta

LL Kokkolan Veden
johtokunta (7)

Elinvoima ja kilpailukyky
Elinvoimalautakunta (13)
Pelastuslautakunta (11)
Jätelautakunta (14)

Kymen jätehuoltoltk
(4/13)*

Kuopion
kaupunkiseudun
joukkoliikenneltk (7)
Savo-Pielisen
jätelautakunta (11)

Alueellinen
jätelautakunta 5/9)

Keski-Pohjanmaan ja
Pietarsaaren seudun
pelastusltk (4/15)

Päijät-Hämeen jäteltk
(13)*
Lahden seudun
joukkoliikenne-ltk (14) *

Etelä-Karjalan pelastusltk Mikkelin seudun
(8)
ympäristöltk (5/9)
Etelä-Savon pelastusltk
(11)

E-P pelastuslaitoksen
johtokunta (12)

2.6 Päätoimiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt
Kunnissa koko- ja osa-aikaiset luottamushenkilöt ovat yleistyneet, mutta lähinnä suurimmissa kaupungeissa. Erityisesti hallituksen
puheenjohtajuuksia hoidetaan kokoaikaisesti luottamushenkilöjohtajan saadessa kunnalta kiinteää vuosipalkkiota. Koko- ja osaaikaisessa luottamushenkilömallissa on perinteinen kunnanjohtaja-puheenjohtaja -asetelma, mutta luottamushenkilöjohdolle on
vastuutettu erityisesti tärkeissä asioissa tapahtuvaa poliittista yhteydenpitoa ja valmistelua. Tammikuussa 2018 päätoimisesti- tai
osa-aikaisesti kunnallista luottamustehtävää hoiti 38 henkilöä 19 kunnassa. Valtuuston, hallituksen ja lautakunnan päätoimisena
puheenjohtajana toimi 6 henkilöä ja osa-aikaisena 20. (Lähde: Kuntaliitto)
Siirtymisen taustalla vaikuttaa mm. luottamushenkilöinä toimivien ajallisten ja sisällöllisten edellytysten riittävyys
johtamistehtäviin. Kuntajohtajien työhyvinvointia selvittäneen tutkimuksen mukaan strategisempaa hallituksen toimintatapaa
luottamushenkilöiltä odottavat myös kuntajohtajat. Kokoaikaiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt mahdollistavat aktiivisemman
vuorovaikutuksen päättäjien ja kuntalaisten välillä. Kuntasektorilla monille osa- tai kokoaikaluottamushenkilöille on määritelty
myös kunnan edustamiseen liittyviä tehtäviä.
Panostuksilla tavoitellaan poliittisen johtamisen vahvistamista ja vastuun kasvottamista. Päätoimisen tai osa-aikaisen päättäjän on
helpompi perehtyä riittävästi käsiteltäviin asioihin voidakseen toimia viranhaltijajohdon vastavoimana ja sparraajana.
Riskinä on pidetty sitä, että poliittisen ja ammatillisen johtamisen työnjakoon liittyvät epäselvyydet lisääntyisivät. Lisäksi on epäilty,
että päätoimisuus tai osa-aikaisuus rajoittaa mahdollisuuksia asettua näihin luottamustehtäviin sekä keskittää valtaa. Toisaalta
resurssointi voi lisätä kiinnostusta asettua ehdolle ja tehtävän hoitamiseen.

2.6 Päätoimiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt
Useissa kaupungeissa on hallintosäännössä todettu mahdollisuus
kaupunginhallituksen puheenjohtajan osa-aikaiseen tai päätoimiseen
hoitamiseen.
Kouvolassa
hallintosäännössä
kaupunginhallituksen
puheenjohtaja voi hoitaa tehtäväänsä osa-aikaisesti, mikä kestää koko
kaupunginhallituksen toimikauden. Osa-aikaisen kaupunginhallituksen
puheenjohtajan työaika on enintään 50 % täydestä säännöllisestä
toimistotyöajasta. Työajan ollessa 50 % täydestä säännöllisestä
toimistotyöajasta on palkkio 3400 euroa kuukaudessa.
Esimerkiksi Oulussa on poikkeuksellisesti kolmessa suuressa lautakunnassa
osa-aikaiset puheenjohtajat. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on
päätoiminen luottamushenkilö, joka voi valita työstä maksettavan korvauksen
kahden tyyppisen kuukausipalkkion välillä. Hallituksen puheenjohtaja toimii
samalla myös kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtajana.
Oulussa duaalimallia on laajennettu koskemaan myös lautakuntien
puheenjohtajia. Hyvinvointilautakunnassa, sivistys- ja kulttuurilautakunnassa
sekä
yhdyskuntalautakunnassa
puheenjohtajan
tehtävä
on
palkkioperusteinen. Lautakunnan puheenjohtaja voi valita palkkion kahden
tyyppisestä kuukausipalkkiosta.

Hämeenlinnan malli:
•

Hämeenlinnalla on käytössä tällä
hetkellä ns. duaalimalli eli
työsuhteinen kaupunginhallituksen
puheenjohtaja

•

Kuukausipalkka on puolet
kaupunginjohtajan kuukausipalkasta.
Osa-aikaisena palkkio lasketaan
mainitulla perusteella toteutettavan
osa-aikaisuuden suhteessa.

•

Palkkio kattaa vuosipalkkiot,
kokouspalkkiot sekä työpaikan ja
kodin väliset matkakulut eikä
ansionmenetyskorvauksia makseta.

2.6 Päätoimiset ja osa-aikaiset luottamushenkilöt

Lähde: Kuntaliitto, Sirkka-Liisa Piipponen: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3515
Valtuuston ja kunnanhallitusten palkkiot on esitetty liitteessä 1.

2.7 Puheenjohtajamalli
Kuntalaki on tarjonnut yhdeksi poliittisen johtamisen tehostamismahdollisuudeksi ns. puheenjohtajamallin (ministerimalli), jota ei juurikaan
kunnissa ole otettu käyttöön. Puheenjohtajamalli on tullut käyttöön lähinnä pormestarimallin kautta, jossa apulaispormestarit ovat
lautakuntien puheenjohtajia ja kaupunginhallituksen jäseniä.
Puheenjohtajamallissa lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajat valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä tai toisin päin; hallitus kootaan
lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajista. Malli korostaa hallituksen jäsenten poliittista vastuuta ja asemaa päätöksenteossa sekä
mahdollistaa lautakuntien yhdensuuntaisemman ohjauksen, hallituksen ja lautakuntien välisen kuilun kaventamisen. Mallissa korostuu
organisaation kokonaisnäkemys ja resurssilähtöinen tarkastelu päätöksenteossa. Lisäksi se mahdollistaa poliittisen vallan ja vastuun
selkiyttämisen ja antaa sille kasvot.
Puheenjohtajamallin käyttöönotto voi olla perusteltua, kun kokonaisuuden johtamisen ja hallinnan sekä konsernijohtamisen ja
omistajaohjauksen merkityksen korostuu. Tämä edellyttää hallituksen vastuun ja koordinoinnin korostumista. Tähän tarvetta voi lisätä
esimerkiksi taloudelliset paineet ja talouden hallinta.
Riskinä voi olla myös se, että lautakuntien puheenjohtajat toimivat hallituksessa ”lautakuntien edunajajina”, jolloin hallituksen sisäiset
ristiriidat voivat kasvaa ja kokonaisohjauksen edellytykset heikkenevät. Puheenjohtajamallin käyttöönoton vähäisyyttä on voinut myös selittää
se, että osa näkee vastuiden keskittyvän liiaksi yksittäisille luottamushenkilöille.
Malli lisää yksittäisten luottamushenkilöiden
luottamushenkilötyön ajankäytönvaateita ja tehtäväkokonaisuuden hoitaminen vähintään osa-aikaisesti voi olla perusteltua.
Puheenjohtajamallia arvioitaessa on perusteltua pohtia valinnan vaikutusta poliittiseen kulttuuriin ylipäänsä sekä puheenjohtajien ja johtavien
viranhaltijoiden kaksoisjohtamiseen liittyviä pelisääntöjä ja toimintatapoja. Yhtenä vaihtoehtona on ollut myös se, että lautakuntien
puheenjohtajilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginhallituksen kokouksissa.

2.8 Pormestarimalli
Suurista kaupungeista pormestarimalli on käytössä Helsingissä ja
Tampereella. Myös Lahti ja Turku ovat tehneet linjaukset siirtymisestä
pormestarimalliin vuonna 2021. Useissa kaupungeissa on kuitenkin
käsitelty pormestarimallia, mutta ei ole päätetty siirtyä
pormestarimalliin. Apulaispormestarien määrä vaihtelee kaupungeissa 2
– 4 apulaispormestarin välillä ja vuosien aikana esimerkiksi Tampereella
apulaispormestarien roolia ja tehtäviä on tarkistettu uudelleen.
Pormestarimallin yleisinä mahdollisuuksina on nähty poliittisen
johtamisen kasvottaminen kuntalaisiin päin sekä poliittisen johdon
vallan ja vastuun lisääntyminen jo asioiden valmisteluvaiheessa. Riskinä
ja heikkouksina mallissa on nähty edustuksellisen demokratian
näkökulmasta valta keskittyisi liikaa yhdelle henkilölle/henkilöille.
Taloudellisesta näkökulmasta pormestarimallilla ei ole nähty olevan
selkeää hallintoa keventäviä vaikutuksia. Kuntien ammatilliseen
hallintoon
edellytetään
edelleen
viranhaltijajohtoa
kuten
kansliapäällikköä tai konsernijohtajaa. Kustannukset palkkioiden osalta
riippuvat myös pormestarien määrästä ja mahdollisista avustajista.
Tampereella on arvioitu johtamisjärjestelmää kahdesti pormestarimallin
aikana. Kaupunki on mm. vähentänyt apulaispormestarien määrää ja
purkanut
tilaaja-tuottajamallin
tänä
aikana.
Tampereen
pormestarimallissa on pormestari sekä kolme apulaispormestaria.
Kullakin apulaispormestarilla on 2 – 3 lautakuntaa, joiden
puheenjohtajina he toimivat. Apulaispormestarit eivät ole Helsingin tai

Lahden
valmistelussa
olevan
pormestarimallin
tavoin
kaupunginhallituksen jäseniä. He kuitenkin ovat kaupunginhallituksen
kokouksissa läsnä- ja puheoikeudella. Valtuusto ohjaa pormestarin
toimintaa vahvasti mm. pormestariohjelman kautta. Valtuustokauden
pormestariohjelma antaa pohjan kaupungin strategialle ja suuntaviivat
valtuustokauden painotuksille. Pormestariohjelma annetaan yleensä
kaupunginvaltuustolle tiedoksi pormestarivalinnan yhteydessä ja tällä
valtuustokaudella siihen ovat osallistuneet ja sitoutuneet kaikki
valtuustoryhmät (pl. Vaihtoehto Tampere). Pormestari päättää
kaupungin johtoryhmästä ja sen tehtävistä. Valtuuston valitsema
konsernijohtaja johtaa kaupunkiorganisaatiota pormestarin alaisuudessa
ja toimii kaupunginhallituksen esittelijänä, ellei asiaa ole määrätty
pormestarin esiteltäväksi. Konsernijohtaja toimii pormestarin
varahenkilönä
pormestarin
suoria
alaisia
koskevissa
palvelussuhdeasioissa. Pormestari esittelee toimikautensa seutu- ja
kaupunkistrategian, vuosittaisen talousarvion ja -suunnitelman,
sisäiseen valvontaan liittyvät asiat sekä kuntademokratiaan liittyvät
asiat. Konsernijohtaja esittelee muut asiat; pormestari voi ottaa asian
esiteltäväkseen.

2.8 Pormestarimalli
Helsinki siirtyi pormestarimalliin kesäkuussa 2017, joten
pormestarimallista on vasta vähäiseltä ajalta kokemuksia. Helsingissä
pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana sekä
kaupunginhallituksen elinkeinojaoston puheenjohtajana. Kaupungissa
on neljä apulaispormestaria, jotka toimivat toimialalautakuntien
puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Pormestari ja
apulaispormestarit voidaan valita myös varavaltuutetuista. Pormestari
ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.
Kaupunginvaltuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit
valtuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta toimikaudekseen, ja
pormestarin toimikausi jatkuu siihen saakka, kunnes uusi pormestari
on valittu. Pormestari toimii hallituksen ja elinkeinojaoston
puheenjohtajana. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajana
toimii
koulutuksen
toimialan
apulaispormestari.
Kaupunkiympäristölautakunnan
puheenjohtajana
on
kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari. Kulttuuri- ja vapaaajan lautakunnan puheenjohtajana on kulttuurin ja vapaa-ajan
toimialan apulaispormestari. Sosiaali- ja terveyslautakunnan
puheenjohtajana on sosiaali- ja terveystoimialan apulaispormestari.
Lahden kaupunginvaltuusto päätti, että Lahden kaupungin poliittinen
johtamisjärjestelmä muutetaan pormestarijärjestelmäksi seuraavan
vaalikauden alusta 1.6.2021. Kaupunginjohtajan virka muutetaan

samasta ajankohdasta kansliapäälliköksi. Pormestarimalli muodostuisi
Lahdessa pormestarista ja kahdesta apulaispormestarista, jotka
toimisivat
lautakuntien
puheenjohtajina.
Helsingin
tavoin
apulaispormestarit olisivat myös kaupunginhallituksen jäseniä ja
toinen apulaispormestari kaupunginhallituksen alaisen jaoston
puheenjohtaja. Jälkimmäinen poikkeaa edellisistä malleista.
Apulaispormestarien rooli korostuu myös hallintosäännön pohjalta
esimerkiksi siinä, että apulaispormestareilla on oikeus ottaa asia
kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi, mikä poikkeaa Tampereesta ja
Helsingistä. Pormestarilla läsnäolo-oikeus mm. kaupunkiorganisaation
sisäisissä kokouksissa sekä tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa
Poikkeuksellisesti pormestarien kausi on kaksi vuotta. Pormestarin ja
apulaispormestarien
valmistelusta
valtuusto
hyväksyy
pormestariohjelman, jota pormestaristo toteuttaa yhdessä muun
organisaation kanssa.

3 Katsaus kaupunkien viranhaltijaorganisaatioihin ja
vertailu Hämeenlinnan kaupunkiin

3. Viranhaltijaorganisaatio ja toimialarakenteet
Toimialarakenteiden vertailussa on tarkasteltu organisoinnin kahta ylintä tasoa (toimialat ja yksiköt). Kuntien nimitykset tasoista
vaihtelevat – tässä vertailussa puhutaan pääasiassa toimialoista (1. taso) ja yksiköistä (2. taso). Rakennevertailu tuo esiin sen,
miten eri kaupungeissa johtamista on jäsennetty ja organisoitu. Tarkastelu ei ota huomioon erilaisia resurssointeja tai
henkilötyömääriä. Lähteenä on käytetty kaupunkien hallintosääntöjä. Vertailutaulukot (3-7) on esitetty liiteosassa.
Vertailukaupungeista Hämeenlinnalla, Kuopiolla ja Kouvolalla on käytössä apulaiskaupunginjohtajat (1 kpl). Tehtävät kuitenkin
poikkeavat toisistaan. Kuopiossa apulaiskaupunginjohtajat (3) toimivat toimialojen johtajina, kun taas Kouvolassa
apulaiskaupunginjohtaja toimii konsernipalveluiden johtajana. Apulaiskaupunginjohtajien virkanimikkeen käyttö kaupungeissa on
jossain määrin vähentynyt.
Toimielinrakenteiden kaltaisesti myös viranhaltijaorganisaatioissa trendi on ollut entistä tiivimpi rakenne, jossa on pyritty
yhdistelyjen myötä tuomaan toimintoja yhden johdon alaisuuteen ja saavuttamaan synergiahyötyjä. Toisaalta on ollut nähtävissä
myös päinvastaista kehitystä, jossa sosiaali- ja terveyspalveluja on irroitettu omaksi yksikökseen. Vertailukaupungeissa on pääosin
kaksi sektoritoimialaa (kaupunkirakenne ja sivistys/hyvinvointi) ja konsernihallinto/konsernipalvelut.
Muista poiketen
Hämeenlinnassa, Kuopiossa ja Seinäjoella on oma sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala. Kolmesta kunnasta Kuopio eroaa sotepalvelujen organisoinnin osalta, jossa on yhden sijaan kaksi palveluetta (perusturva ja terveydenhuolto).

3. Viranhaltijaorganisaatio ja toimialarakenteet
Kuopiossa ja Kouvolassa sivistys- ja hyvinvointipalveluita on organisoitu kahdelle palvelualueelle siten, että liikunta- ja
kulttuuripalvelut ovat erillisenä palvelualueena. Erikseen on vielä hyvinvoinnin edistämisen palvelualue, jossa on kolme
vastuualuetta: 1) Omatoimisen hyvinvoinnin palvelut (kirjastopalvelut, museokeskus, liikuntapaikkapalvelut) 2) Ohjatun
hyvinvoinnin ja omaehtoisen oppimisen palvelut (kansalaistoiminnan palvelut ja kansalaisopisto) sekä 3) Taidepalvelut
(kaupunginteatteri ja musiikkikeskus). Sivistyspalveluissa Lahdessa varhaiskasvatus, perusopetus ja nuorisopalvelut muodostaa
lasten ja nuorten kasvun vastuualueen. Lukio, kirjasto- ja tietopalvelut sekä Wellamo muodostavat osaamisen ja tiedon
vastuualueen. Liikunnan ja kulttuurin palvelut on koottu kolmanneksi vastuualueeksi.
Viime vuosina useissa kaupungeissa hallinto- ja tukipalveluita on pyritty keskittämään konsernihallintoon. Tämä oli myös mukana
Hämeenlinnan edellisen organisaatiouudistuksen tavoitteissa. Hyvinvointikuntayhtymien perustamisen myötä konsernipalveluissa
on organisoitu hyvinvoinnin edistämiseen ja edunvalvontaan liittyviä tehtäviä. Konsernipalveluissa Hämeenlinnalla ja Lahdella ei
erikseen henkilöstöpalvelut yksikköä. Samoin Hämeenlinnalla strategia- ja kehittämispalvelut yksikkö, johon on koottu myös
tietohallinnon ja työllisyyden tehtäviä. Joissakin kaupungeissa tietohallinnon tehtäviä on organisoitu talouspalveluiden yhteyteen.
Lahdessa konsernihallinnon Elinvoima- ja kilpailukykypalveluihin on koottu ulkoiseen kehittämiseen liittyvät tehtävät liittyen
esimerkiksi strategiaan, työllisyyteen, ympäristökehitykseen ja hankkeisiin kun taas sisäiset kehitystehtävät ovat konsernihallinnon
vastuualueen sisäisiä tehtäviä. Tilapalveluita kaupungit ovat organisoineet sekä konsernipalveluihin että kaupunkirakenteen
toimialalle.
Kokonaisuudessaan toimialarakenteidenkin (1 ja 2 taso) osalta Hämeenlinnan organisaatio vaikuttaa erittäin tiiviiltä. Erityisiä
poikkeamia ei löydy suhteessa kaikkiin muihin verrokkikaupunkeihin ja myös kaupunkien tavoissa organisoida toimintoja on
enemmän hajontaa.

Liitteet
• Taulukko 1: Valtuustojen ja kunnanhallitusten palkkiot (Lähde: Kuntaliitto, SirkkaLiisa Piipponen: http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3515)
•
•
•
•
•
•

Taulukko 2: Kaupunkien arviointeja pormestarimallin käyttöönotosta
Taulukko 3: Kaupunkiorganisaation rakenne. Vertailu.
Taulukko 4: Sivistys ja hyvinvointipalvelut. Vertailu.
Taulukko 5: Kaupunkiympäristö ja asuminen. Vertailu.
Taulukko 6: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Vertailu.
Taulukko 7. Konsernihallinto ja konsernipalvelut. Vertailu.

KV:
Hämeenlinnan pj.
• 240 €
• 5400 €

KH:
Hämeenlinnan pj.
• kokonaispalkkio

KV:
Hämeenlinnan
jäsen
• 160 €

KH:
Hämeenlinnan
jäsen
• 160 €
• 2700 €

Taulukko 2: Kaupunkien arviointeja pormestarimallin käyttöönotosta
Tampere (2015)
(Acta 257, Tampereen yliopisto Rannisto (toim.))

Helsinki (2019)
(Helsingin kaupunginvaltuuston seminaari 13-14.6.19 KPMG)

+ Kasvojen tuominen päätöksentekoon sekä erilaisten osallistumisen
kanavien avaamista kaupunkilaisten ja hallinnon väliin.
+ Kaupungin johdon ja pormestarikunnan työnjaon selkeys yhteydessä
kaupunkilaisiin.
+ Poliittista ohjaus selkeytyminen t ja pormestarikunnan vaikutusvalta
vahva.
+ Politiikka on tullut osaksi valmistelu ja sen myötä valmisteluprosessiin
käytettävä aika on lisääntynyt.
+ Konsernitason päätöksentekokuluttuuri on tehokas, mutta
henkilösidonnainen.

+ Pormestari on kaupungin selkeästi kaupunkikonsernin johtaja ja kaupungin
kasvot.
+ Pormestari ja apulaispormestarit ovat lähempänä muita poliittisia päättäjiä.
+ Apulaispormestarien toimesta yhteys viranhaltijoiden ja
luottamushenkilöiden välillä on parantunut.
+ Pormestarin ja apulaispormestarien kyky ajaa kaupungin etua ja ottaa
kantaa tärkeisiin asioihin on onnistunut.
+ Pormestarit ovat saaneet aiempaa enemmän julkisuutta kannanotoilleen ja
kaupungin näkyvyys valtakunnallisesti ja kaupungin edunvalvonta on
vahvistunut.

- Puolet ylimmästä johdosta uskoo pormestarin mahdollisuuksiin johtaa
koko konsernia, mutta työntekijätasolla vain alle 20 %.
- Valmistelun poliittisten näkökulmien vuoksi valmistelevien
viranhaltijoiden puolueettomuus ja tiedolla johtaminen ovat
vaikeutuneet ja roolit jossain määrin sekoittuneet.
- Apulaispormestarien rooliin kaivataan selkeyttä, esim.
kaupunginhallituksen jäsenyys

- Asioiden valmistelua ohjataan ja päätöksentekoon osallistutaan
pormestarikunnan toimesta, tieto ja valta keskittyvät pormestaripuolueille.
- Lautakunnissa laajat asiakokonaisuudet ja siten päätettävien asioiden määrä
suuri, lisäksi jaostojen heikko hyödyntäminen.
- Toimialojen yhteistoiminta heikkoa, erityisesti muiden toimialojen yhteistyö
Kaupunkiympäristötoimialan kanssa, jolla vastuu kaupungin kiinteistöistä

Taulukko 3 Kaupunkiorganisaation rakenne. Vertailu
Hämeenlinna

Kouvola

SIVISTYS JA
KASVATUS JA OPETUS
HYVINVOINTIPALVELUT
kasvatus- ja
sivistys- ja
opetusjohtaja
hyvinvointijohtaja

Joensuu

HYVINVOINTI
hyvinvointijohtaja

SOSIAALI- JA
TERVEYSPALVELUT
sosiaali- ja terveysjohtaja

KONSERNIPALVELUT
kaupunginjohtaja

SIVISTYSTOIMI
sivistysjohtaja

Kuopio

Lappeenranta

KASVUN JA OPPIMISEN
HYVINVOINTI- JA
PALVELUALUE
SIVISTYSPALVELUT
apulaiskaupunginjohtaja 1 toimialajohtaja

Mikkeli

Seinäjoki

SIVISTYS JA HYVINVOINTI
SIVISTYS JA HYVINVOINTI
sivistys- ja
sivistysjohtaja
hyvinvointijohtaja

Lahti

SIVISTYS
sivistysjohtaja

HYVINVOINNIN
EDISTÄMISEN
PALVELUALUE
apulaiskaupunginjohtaja 1

LIIKUNTA JA KULTTUURI
liikunta- ja
kulttuurijohtaja

KAUPUNKIRAKENNEASUMINEN JA
PALVELUT
YMPÄRISTÖ
kaupunkirakennejohtaja tekninen johtaja

Kokkola

PERUSTURVAN
PALVELUALUE
apulaiskaupunginjohtaja 2

SOSIAALI- JA TERVEYS
henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja
terveysjohtaja

TERVEYDENHUOLLON
PALVELUALUE
apulaiskaupunginjohtaja2

ELINVOIMA JA
KILPAILUKYKYKY
elinvoimajohtaja

KAUPUNKIKAUPUNKIYMPÄRISTÖ
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ELINVOIMA JA
YMPÄRISTÖ
kaupunkiympäristöjohtaj
PALVELUALUE
KAUPUNKIKEHITYS
Kaupunkiympäristöa
apulaiskaupunginjohtaja3 toimialajohtaja
johtaja

KONSERNIPALVELUT
KONSERNIPALVELUT
apulaiskaupunginjohtaja kaupunginjohtaja

ELINVOIMA- JA
KONSERNIHALLINTO KONSERNIPALVELUJEN
JA PALVELUT
PALVELUALUE
kaupunginjohtaja

KONSERNIHALLINTO
kaupunginjohtaja

ASUMINEN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖN
PALVELUALUE
tekninen johtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
kaupunkiympäristöjohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
N PALVELUALUE
kaupunkikehitysjohtaja

KONSERNI- JA
ELINVOIMAPALVELUT
kaupunginjohtaja

KONSERNIPALVELUT
kaupunginjohtaja

KONSERNIHALLINTO
kaupunginjohtaja

Taulukko 4: Sivistys ja hyvinvointipalvelut. Vertailu.
Hämeenlinna

Kouvola

SIVISTYS JA
HYVINVOINTIPALVELUT KASVATUS JA OPETUS
sivistys- ja
kasvatus- ja opetusjohtaja
hyvinvointijohtaja

Joensuu
HYVINVOINTI
hyvinvointijohtaja

SIVISTYSTOIMI
sivistysjohtaja

Varhaiskasvatus
Perusopetus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusp.

Esi- ja perusopetus
Opetuspalvelut
(sivistysjohtaja)

Opetus-, nuoriso ja
lasten kulttuuripalvelut

Kuopio
KASVU JA OPPIMINEN
(AKJ1)

Lappeenranta

Mikkeli

Seinäjoki

Lahti

HYVINVOINTI- JA
SIVISTYSPALVELUT
(toimialajohtaja)

SIVISTYS JA
HYVINVOINTI
(sivistysjohtaja)

SIVISTYS JA HYVINVOINTI
(sivistys- ja
hyvinvointijohtaja)

SIVISTYS
(sivistysjohtaja)

Sivistyskeskuksen
hallintopalvelut

Palveluohjausyksikkö
Varhaiskasvatuspalv.

Kokkola

lukio

Lukiokoulutus

Kasvun tuki

Lasten aamu- ja
iltapäivätoiminta

Kouvolan seudun
ammattiopisto
Kansalaisopisto

LIIKUNTA JA KULTTUURI
(liikunta- ja
kulttuurijohtaja)
Liikuntapalvelut
Kulttuuripalvelut

Varhaiskasvatus
Perusopetus
(opetustoimenjohtaja)

Lukiokoulutus
Lukiokoulutus ja toisen
(opetustoimen johtaja)
asteen yhteistyön palvelut

Kasvun ja oppimisen tuen
palvelut

Nuorisotoimi

Kulttuuripalvelut
Konservatorion ja
kansalaisopiston
toiminnan järjestäminen
Kulttuuri-, liikunta- ja
nuorisopalvelut

Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut

Nuorisopalvelut

Varhaiskasvatuspalv.
Perusopetus- ja
nuorisopalvelut

Varhaiskasvatus ja
perusopetus
Lukiokoulutus, toisen
asteen ja
korkeakouluyhteistyö
Elinikäinen oppiminen ja
osallisuus
(kansalaisopisto ja
kirjasto)
Liikelaitos Otavia

Kirjastopalvelut

Museopalvelut

Liikuntapalvelut

Hallinto
(sivistys- ja
hyvinvointijohtaja)
varhaiskasvatus
perusopetus

Lasten ja nuorten kasv
un vastuualue

Lukiokoulutus
(sivistys- ja
hyvinvointijohtaja)

Osaamisen ja tiedon
vastuualue

erityispalvelut

Kirjastopalvelut
Kansalaisopisto

HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN (akj 1)

Kulttuuritoimi

Omatoimisen hyvinvoinnin
palvelut

Liikuntatoimi

Ohjatun hyvinvoinnin ja
omaehtoisen oppimisen
palvelut
Taidepalvelut

Taide, kulttuuri ja
tapahtumat

Liikunta ja nuoriso

Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut

Museopalvelut

Liikunnan ja kulttuurin
vastuualue

Taulukko 5: Kaupunkiympäristö ja asuminen. Vertailu.
Hämeenlinna

Kouvola

KAUPUNKIRAKENNE
PALVELUT
kaupunkirakennejoht
aja

ASUMINEN JA
YMPÄRISTÖ
tekninen johtaja

Kaupunkisuunnittelu
Maankäytön
suunnittelu

Joensuu

Kokkola

Kaupunkirakennepalvelut
(kaupunkiympäristöj.)

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkialueet

Rakennusvalvonta
Lupa- ja
viranomaistoiminnot

Kaupunkiluvitus

ympäristöpalvelut
Infra

yhdyskuntatekniikka

Tilapalvelut

Kiinteistöpalvelut

Lappeenranta

ELINVOIMA JA
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
KAUPUNKIKEHITYS
kaupunkiympäristöjohtaja (kaupunkiympäristöjohtaja) apulaiskaupunginjohtaj
toimialajohtaja
a3
Hallintopalvelut
Johdon tukipalvelut +
hankejohtaja

Maaomaisuus ja
paikkatieto

Viranomaispalvelut

Kuopio

Kaupunkirakentaminen
Tilakeskus (taseyksikkö)

Kaupunkisuunnittelupa
Kaupunkisuunnittelu
lvelut

Maaomaisuuden
hallintapalvelut

Maaomaisuuden
hallinta

Ympäristö- ja
rakennusvalvontapalve
lut

Rakennusvalvonta

Rakentamisen ja
kunnossapidon
palvelut

Lappeenrannan
seudun
ympäristötoimi
Kadut ja ympäristö

Kaupunkitoimitilat

Mikkeli

Seinäjoki

Lahti

ASUMISEN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖ
tekninen johtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
kaupunkiympäristöjohtaja

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
kaupunkikehitysjohtaja

Hallinto
(kaupunkiympäristöj.)

Kaupunkikehitys
(tekninen johtaja)

Rakennusvalvonta

kaupunkisuunnittelu ja
kaavoitus

Kunnallistekniikka

kiinteistö- ja
paikkatietopalvelut

Maankäyttö- ja
aluehankkeet

rakennusvalvonta
Rakennus- ja
ympäristövalvonta
Ympäristönsuojelu

Kaupunkiympäristön
elinkaaripalvelut

Yhdyskuntatekniikka
Toimitilat

Yrityspalvelut
Maaseutupalvelut

Maaseututoimi

Joensuun Vesi liikelaitos

Maaseutu- ja
lomituspalvelut
Vesiliikelaitos

Etelä-Pohjanmaan
pelastuslaitos

Taulukko 6: Sosiaali- ja terveyspalvelut. Vertailu.
Hämeenlinna

Kuopio

Seinäjoki

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
sosiaali- ja terveysjohtaja

PERUSTURVAN PALVELUALUE
apulaiskaupunginjohtaja 2

SOSIAALI- JA TERVEYS
henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja

Asiakasohjaus- ja hankinnat

Vanhus- ja vammaispalvelut

Hallinto

Sosiaali- ja perhepalvelut

Lapsiperhepalvelut

Sosiaalityö

Aikuissosiaalityön palvelut
Ikäihmisten palvelut

Terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelut
Ympäristöterveydenhuolto
TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUE
akj2
Avohoidon palvelut

Sairaalapalvelut
Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Terveydenhuolto

Taulukko 7. Konsernihallinto ja konsernipalvelut. Vertailu.
Hämeenlinna

Kouvola

Joensuu

Kokkola

Kuopio
ELINVOIMA- JA
KONSERNIPALVELUT
kaupunginjohtaja

KONSERNIHALLINTO
kaupunginjohtaja

KONSERNI- JA
KONSERNIPALVELUT
ELINVOIMAPALVELUT Kaupunginjohtaja
kaupunginjohtaja

KONSERNIHALLINTO
kaupunginjohtaja

Asiakirjahallinto,
assistenttipalvelut,
hankinnat ja
kilpailuttaminen
(kaupunginsihteeri)*

Hallinto- ja
Hallintopalvelut
elinvoimapalvelut
(hallintojohtaja)
(Kaupunginjohtaja/halli
ntojohtaja)**

Konsernipalvelut
(konsernipalvelujohtaja)

KONSERNIPALVELUT
kaupunginjohtaja

KONSERNIPALVELUT
KONSERNIPALVELUT
apulaiskaupunginjohtaja kaupunginjohtaja

KONSERNIHALLINTO
JA PALVELUT
kaupunginjohtaja

Henkilöstö- ja
hallintopalvelut
(henkilöstö- ja
hallintojohtaja)

Hallinto, hankinnat ja
Hallintopalvelut
viestintä (hallintojohtaja) (kansliapäällikkö)

Kaupunginkanslia

Kaupunginkanslia
(hallintojohtaja)

henkilöstö
(henkilöstöjohtaja)

Henkilöstöpalvelut
(henkilöstöjohtaja)

Henkilöstöpalvelut

Työnantajapalvelu
(henkilöstöjohtaja)

talous ja tietohallinto
(talousjohtaja)

Talouspalvelut
(talousjohtaja)

Talous- ja
tietohallintopalvelut

Talouspalvelut
(talousjohtaja)

Strategia- ja
kehittämispalvelut
(strategiajohtaja)

hyvinvointi ja elinvoima
(hyvinvointijohtaja)

tilapalvelut
(toimitilajohtaja)

Elinkeinot ja
kaupunkikehitys –
palvelut

Lisäksi konsernipalveluissa
kehitysjohtaja (ei erillistä
yksikköä)

Lappeenranta

Mikkeli

Seinäjoki

Lahti

Henkilöstöpalvelut
(henkilöstöjohtaja)

Talous- ja omistajaohjaus Talous ja rahoitus,
(talousjohtaja)
tietohallinto
(rahoitusjohtaja)*

Mikkelin seudun
Talouspalvelut
ympäristöpalvelut
(rahoitusjohtaja)
(ympäristöpalveluiden
johtaja)
Markkinointi ja viestintä
Viestintä ja markkinointi, Pelastuslaitos
(markkinointijohtaja)
matkailu ja tapahtumat, (pelastusjohtaja)
kansainväliset asiat ja
asiakaspalvelu (2.
kaupunginsihteeri)*
Strategia ja kehittäminen Strategiatyö ja
Hallinto- ja
(strategiajohtaja)
kehittäminen, työllisyys, elinvoimapalvelut
hyvinvointi ja terveyden sisältävät
edistäminen
hallintopalvelut,
(strategiajohtaja)*
henkilöstöpalvelut,
ruoka ja
Hallintosäännössä
Yrityspalvelu
puhtauspalvelut sekä
tehtäviä vastuutettu
(elinkeinojohtaja)
talous ja
viranhaltijoille.
Tietohallinto
elinvoimapalvelut.
(tietohallintojohtaja)
Työllisyyspalvelu
(työllisyyspalvelu)
Tilakeskus (toimitilajohtaja)
Lomituspalvelu
(lomituspalvelujohtaja)

Elinvoima- ja
kilpailukykypalvelut
(yhteysjohtaja)

Osallisuus ja
hyvinvointipalvelut
(hyvinvointijohtaja)

Tilakeskus taseyksikkö
Konsernipalvelut sisältää
omistajaohjauspalvelut,
hallintopalvelut,
henkilöstöpalvelut,
kehityspalvelut,
lakipalvelut,
talouspalvelut,
viestintäpalvelut

4. Kaupunginhallituksen
itsearviointi

Kaupunginhallituksen itsearvioinnin oleelliset
• Tulokset erittäin positiiviset – parannusta edelliseen (2016) ja suhteessa
vertailukaupunkeihin
• Oma rooli rakentava, mutta ”passiivinen” (3,82)
• Talouden hallinnan vaikeus nousee esille, tiedottamiseen (positiivistenkin) voisi
panostaa
• Omistajaohjausarviot OK
• Epävirallisen organisaation rooli jää pimentoon
• Suurta intoa vaihtoehtoisten poliittisen johtamisen mallien tarkastelulle ei ole
• Sote-lautakunnan pilkkominen?
• Ohjelmatyön roolin vahvistamiselle vihreää valoa

Miten arvioit hallituksen työskentelyn onnistuneen?

N=11

Hyvänä pitävien osuuden mukaan lajiteltuna.
Erittäin/melko hyvä

Neutraali

Erittäin/melko huono

Keskiarvo
Hämeenlinna
7 kuntaa
2020

2016 Muutos 2014-2019

Ero

91 %

9 %0 %

3,9

3,9

0,0

3,4

0,5

Onnistuminen oman palvelutuotannon ohjauksessa

91 %

9 %0 %

4,0

3,0

1,0

3,2

0,8

Koko hallituksen vaikuttamismahdollisuudet

73 %

27 %

0%

4,0

3,4

0,6

3,8

0,2

Onnistuminen edunvalvonnassa

73 %

27 %

0%

3,9

2,9

1,0

3,3

0,6

Onnistuminen palveluiden kehittämisessä

73 %

27 %

0%

3,7

3,3

0,4

3,3

0,5

Onnistuminen yhteisen tahtotilan määrittelyssä

64 %

0%

3,6

3,1

0,5

3,3

0,3

Onnistuminen tiedottamisvelvollisuudessa
kuntalaisia kohtaan

55 %

36 %

3,6

3,1

0,5

3,3

0,4

Onnistuminen avoimen ja läpinäkyvän
toimintakulttuurin luomisessa

55 %

45 %

3,9

3,6

0,4

3,1

0,8

Onnistuminen elinkeinojen kehittämisessä

45 %

3,4

3,0

0,4

3,1

0,2

3,1

3,3

-0,2

3,5

-0,4

0,2
-0,2

Muutos tai ero

.

Onnistuminen sopimussuhteiden hoidossa

Onnistuminen talouden hoidossa

9 %91 %

36 %

45 %

9%

0%

9%

0%

>
<

Luottamushenkilöjärjestelmän
kehittäminen
Yleisin selvitettäväksi katsottu:
Uusi pysyväisluoteinen lautakunta

33% (ei koettua tarvetta 44%)

Mitä asioita olisi selvitettävä Hämeenlinnan
luottamushenkilöjärjestelmän kehittämiseksi valtuustokauden 2021
Tarpeen mukaan lajiteltuna.
Tarve selvittää

Uusi pysyväisluoteinen lautakunta

Neutraali

33 %

Valmisteleva valiokuntamalli

22 %

27 %

18 %

Puheenjohtajamalli (ministerimalli)

18 %

44 %

45 %

36 %

27 %

45 %

.

Päättävä valiokuntamalli

Ei tarvetta

Kaupunginhallituksen jaostot

9%

Pormestarimalli 0 %

27 %

55 %

27 %

64 %

100 %

N=11

