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Hallintorakenteen tarkastelu ja seutuyhteistyön selvitys 
Ohjausryhmä 
 
Kokous 
ma 8.6.2020 klo 12 – 14.44 
sähköinen kokous 
 
Jäsenet 
x Aaltonen Satu 
x Arvidsson Teija 
x Kallioinen Juha 
x Kaloinen Vesa 
x Lehkonen Helena 
x Leinikka Antti 
x Myllykangas Sari, liittyi kokoukseen klo 13.26 
Oinonen Ritva 
x Raitaranta Airi 
x Ranjith Kumar Prabhakaran 
x Ranne Lulu, poistui klo 13.26 
x Rautio Sari 
x Suoranta Kirsti 
x Tuomi Juha 
x Viitanen Timo 
x henkilöstö- ja hallintojohtaja Iijalainen Anne (esittelijä) 
x hallintopäällikkö Kuusela Niina (siht.) 
 
Muut 
x kaupunginjohtaja Timo Kenakkala 
x apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo 
 
 
Asialista 
 
1. Loppuraportin läpikäynti  
 
Liitteenä FCG:n tekemä loppuraportti hallintorakenteen selvityksestä ja laskelma Hämeenlinnan 
kaupungin luottamushenkilöiden palkkioiden kehityksestä v. 2011-2019. 
 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee loppuraportin tiedoksi ja käy keskustelun saaduista tuloksista. 
Palkkioiden osalta on käynnissä puolueiden välinen keskustelu ja uusi palkkiosääntö tulee voimaan 
1.6.2021 alkaen. 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen ja kävi keskustelun asiasta. 
 
 



 
2. Viranhaltijaorganisaatiossa tehdyt selvitykset 
 
Liitteenä seuraavat yhteenvedot tämän hetken tilanteesta: 
- sihy-sote-yhteistyö 
- Lastensuojelu 
- Työllisyys 
- Kauran johtamisjärjestelmä 
 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi saadut selvitykset ja toteaa, että selvitystyö jatkuu 
osana talouden tasapainottamisohjelmaa. 
 
Tauko klo 13.38-13.45. 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen. 
 
 
3. Seutuyhteistyö 
 
Kaupunginhallitus on saanut seutuyhteistyöselvityksestä erillisen raportin 25.5.2020 ja päättänyt 
seuraavasti:  
1. hyväksyi tehdyn seutuselvityksen 
2. hyväksyi seudun kuntien edunvalvonnan yhteiset kärjet 
3. esitti seuraavien selvitysten käynnistämisestä 
- seudullinen kotisairaala 
- kaupunkirakenteen viranomaisyhteistyö 
4. totesi, että työllisyyden hoidon kokonaisuudessa jatketaan 
- ketterimmät työllisyysohjelmaa 
- työllisyyden kuntakokeilun valmistelua niin, että siirtymä voidaan tehdä vuoden 2021 alusta 
lukien  
 
Ehdotus: Ohjausryhmä merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen ja käy keskustelun 
jatkotoimista. 
 
Päätös: Ohjausryhmä hyväksyi ehdotuksen ja totesi, että Hämeenlinnan kaupunki on valmis 
tekemään seudullista  yhteistyötä myös muiden kuin nyt esillä olevien palveluiden osalta. 
 
4. Yhteenveto 
 
Ehdotus: Ohjausryhmä käy keskustelun ohjausryhmän työn tuloksista ja päättää työn tulosten 
raportoinnista ja viestinnästä. 
 
Päätös: Ohjausryhmä totesi, että 
 
1. merkittäviä rakenteellisia uudistuksia ei tarvita, hallintorakenne tehokas ja toimiva 
vertailukuntiin verrattuna. Kokonaisuuden johtaminen ja yhteistyön kehittäminen on edelleen 
tarpeellista läpi organisaation. 



 
2. luottamuksen lisääminen on tärkeää esimerkiksi yhteisen poliittisen sopimuksen avulla. 
 
3. ohjausryhmä viestii työn tuloksista erikseen. 
 
5. Ohjausryhmän muut asiat 
 
- 
 


