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Teemat
• Uudistuksen eteneminen: jo tehdyt päätökset ja loppusyksyn aikataulu
• Palveluiden sijoittuminen palvelualueille
• Poliittisen johtamisen kehittäminen

– Kaupunginhallituksen jaostovaihtoehdot
– Lautakuntavaihtoehdot
– Pormestarimalli
– Hyvinvointipalvelujen johtokunnat
– Alueellinen osallistuminen
– Kaupunginvaltuuston koko
– Linjausehdotukset poliittisen johtamisen kehittämisestä

• Konsernihallinnon uudistaminen 
• Uusi johtamismalli 
• Kuntalaisten ja henkilöstön osallistuminen
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Tampere 2017 -projektin aikataulu ja vaiheistus

Vaihe 1
1.3. – 15.6.2015

Vaihe 2
16.6. – 31.12.2015

Vaihe 3
1.1.2016 – 1.6.2017

Tavoitevaihe
• Mitkä ovat keskeisimmät 

haasteet joiden vuoksi 
toimintamallia pitää 
uudistaa?

• Millaista toimintamallia 
tavoittelemme 
uudistuksella?

• Mitkä ovat keskeiset 
uudistuslinjaukset?

Täsmennysvaihe
• Miten linjauksia 

konkretisoidaan?
• Miten varmistetaan, että 

tehdyt linjaukset ovat 
käytännössä 
toteutettavissa ja 
siirtyminen uuteen malliin 
olisi mahdollista 1.1.2017 
ja uusien poliittisten 
toimielinten osalta 
viimeistään 1.6.2017? 

Toimeenpanovaihe
• Miten varmistetaan muutoksen 

hallittu toteutus? 

Kyse toimintamallin
muutoksesta: 

toimintatapojen 
uudistaminen keskiössä –

rakenteet tukiroolissa
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Kaupunginvaltuuston päätös toimintamallin 
uudistamisesta 15.6.2015

• toimintamallin uudistuksen keskeisiä tavoitteita ovat asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja 
vaikuttamismahdollisuuksien ja kumppanuusajattelun vahvistaminen, johtamisen 
selkeyttäminen ja kehittäminen, sekä toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja 
vaikuttavuuden lisääminen,

• poliittista johtamista vahvistetaan pormestarimallia kehittämällä,
• kaupungin sisäisessä toiminnassa luovutaan nykyisestä tilaajan ja tuottajan erottelusta ja 

tilalle kehitetään uusi nykyisen mallin hyviä puolia hyödyntävä johtamisjärjestelmä,
• kaupungin uudistetun toimintamallin lähtökohtana ovat kaupungin perustehtävät eli 

hyvinvoinnin ja elinvoiman vahvistaminen sekä kaupunkirakenteen ja -ympäristön 
kehittäminen,

• toimintamallin uudistuksen toteuttaminen käynnistetään konsernihallinnon uudistamisella,
• konsernihallinnon uusi rakenne valmistellaan siten, että se on voimassa 1.1.2016 alkaen ja
• että pormestarin tehtävistä ja valintatavasta, apulaispormestarien määrästä ja tehtävistä, 

kaupunginhallituksen ja lautakuntien, ja niiden jaostojen ja johtokuntien rooleista ja 
määristä sekä uudesta johtamis- ja ohjausjärjestelmästä tehdään päätöksiä vuoden 2015 
lopussa.
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Toimintamallin uudistuksen tavoitteet 

• Asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen
– palvelujen kehittäminen asiakkaan näkökulmasta ja yhteistyössä asiakkaiden 

kanssa, asiakaslähtöisen toimintakulttuurin vahvistaminen
– päätöksenteon avoimuuden  ja asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen

• Kumppanuuden vahvistaminen
– kumppanuuden vahvistaminen kaupungin omien toimijoiden kesken
– kumppanuuden vahvistaminen ulkopuolisten palvelutuottajien, järjestöjen, 

yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa 
• Johtamisen selkiyttäminen ja kehittäminen

– poliittisen ja virkamiesjohdon työnjaon selkiyttäminen
– omistajaohjauksen vahvistaminen
– johtamisjärjestelmän ja tuotannon johtamisen selkeyttäminen ja 

muuntautumiskykyisen organisaation rakentaminen
• Toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen

– digitalisaation hyödyntäminen.
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Tampere 2017-projektin syksyn aikataulu

elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu

khsuko
10.8.

kv-seminaari 
5.10.

khsuko
9.11.

kh
23.11.

kv
14.12.

Valmistelutyö, osallistuminen

khsuko
28.9.

1. Onko valmisteltu oikeita asioita? 2. Mitä linjataan?

Valtuustoryhmien keskustelut linjauksista
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Toimintamallin uudistamisen valmistelutilanne

Valtuustoseminaarissa 5.10. esiteltiin toimintamallin uudistamisen 
valmistelutilannetta kaikkien neljän kokonaisuuden osalta.

1. Poliittisen johtamisen kehittäminen

– valtuustoseminaarin jälkeen on valmisteltu vaihtoehtoja 
kaupunginhallituksen jaostoiksi ja lautakuntarakenteeksi; käsittelyssä 
suunnittelukokouksessa 9.11.

2. Konsernihallinnon ja tuotannon rakenteiden kehittäminen

3. Uuden johtamismallin kehittäminen

4. Kuntalaisten ja henkilöstön osallistuminen

Näihin kytkeytyen on valmisteltu myös palveluiden sijoittumista kolmelle 
palvelualueelle.
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- terveyden ja toimintakyvyn 
edistäminen

- ikäihmisten hyvinvoinnin 
ylläpitäminen

- lasten ja nuorten kasvun 
tukeminen

- sivistyksen ja elämänlaadun 
edistäminen

Tampere)

- elinkeino- ja 
työllisyyspolitiikka

- korkeakouluyhteistyö, toisen 
asteen koulutus

- kansainväliset asiat, 
kaupunkimarkkinointi ja 
yhteiskuntasuhteet

- maa- ja asuntopolitiikka
- kilpailukyvyn kehittämiseen 

painottuvat ohjelmat (esim. 
keskustan kehittäminen 
(hankejohto), Avoin 
Tampere)

- kaupunkisuunnittelu
- maankäytön kehittämiseen 

painottuvat 
aluekehitysohjelmat

- yleisten alueiden 
suunnittelu, 
rakennuttaminen ja 
kunnossapito

- liikennesuunnittelu, 
joukkoliikenne

- viranomaispalvelut
- ympäristöpolitiikka

Hyvinvoinnin 
palvelualue

Kaupunkiympäristön
palvelualue

Elinvoiman ja kilpai-
lukyvyn palvelualue

Palveluiden sijoittuminen palvelualueille, ehdotus

5.10. valtuustoseminaarissa esitetyssä aineistossa oli esillä erilaisia vaihtoehtoja 
toisen asteen koulutuksen sijoittumisesta sekä kaupunkiympäristön ja elinvoiman 
ja kilpailukyvyn palvelualueiden rajapinnasta. Ehdotuksessa on haluttua selkiyttää 
elinvoiman ja kilpailukyvyn ja kaupunkiympäristön palvelualueiden rooleja.
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Kaupunginhallituksen 
jaostovaihtoehdot
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Valmistelun suuntaviivat

• Valtuustoseminaarissa 5.10. keskusteltiin alustavasti poliittisesta 
johtamisjärjestelmästä

• Vaihtoehtoisista, poliittista johtamista kokonaisuutena tarkastelevista 
malleista kannatusta saivat lautakuntamalli ja yhdistelmämalli. Kannatusta ei 
saanut kaupunginhallituksen jaostoihin perustuva malli, jossa 
kaupunginhallituksen jaostot vastaisivat myös palvelujen järjestämisestä 
kaikkien kolmen palvelualueen osalta.

• Lautakunta- ja yhdistelmämallien pohjalta on valmisteltu vaihtoehtoja 
kaupunginhallituksen jaostoiksi ja lautakuntarakenteeksi.
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Kaupunginhallituksen tehtävät ja kunnan muuttuva 
rooli jaostopohdinnan perustana

• Kaupunginhallitus on kaupungin ylin valmistelusta ja toimeenpanosta vastaava elin. 
Tampereen kaupungin toimintamallissa kaupunginhallituksen rooli korostuu, kun 
pormestari toimii sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajana että kaupunginjohtajana.

• Kaupunginhallituksen roolissa korostuu koko kaupunkikonsernin toiminnan yhteen 
sovittaminen, omistajaohjauksesta vastaaminen ja strategisen tason asioiden valmistelu 
ja toimeenpano. 

• Kaupunginhallituksen tehtävät ovat laaja-alaisia. Osa tehtävistä vaatii syvällistä 
perehtymistä, jolloin on syytä harkita erillisten jaostojen tarvetta. Esimerkiksi:
– Liiketoiminnan omistajaohjaus on laaja ja erityistä perehtymistä vaativa 

tehtäväkokonaisuus 
– Elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen on merkitykseltään kasvava, kaupunkien 

tulevaisuuden kannalta erityisen merkittävä tehtäväkokonaisuus  
– Kaupunki on iso työnantaja, jonka tärkein resurssi on osaava henkilöstö. 

Henkilöstöpoliittisten linjausten tekeminen tarvitsee poliittista johtamista.
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Kaupunginhallituksen jaostovaihtoehdot

• Ve 1 Nykytila: Liiketoimintajaosto ja henkilöstöjaosto

• Ve 2 Liiketoimintajaosto, mutta ei henkilöstöjaostoa

– Strategiseen henkilöstöohjaukseen liittyvät asiat käsitellään 
kaupunginhallituksessa

• Ve3 Elinvoima- ja kilpailukykyjaosto sekä konsernijaosto

– Konsernijaosto sisältää liiketoiminnan omistajaohjauksen ja strategisen 
henkilöstöohjauksen TAI pelkästään liiketoiminnan omistajaohjauksen 
(tällöin nimi muuttuu suhteessa nykyiseen liiketoimintajaostoon)

• Lisäksi kaupunginhallituksella on laajoja, strategisesti merkittäviä 
kokonaisuuksia varten erillinen työtapa: joko nykyisen kaltainen 
suunnittelukokous tai vapaamuotoisempi iltakoulukäytäntö
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Kaupunginhallituksen jaostot, ve 1: Nykytila

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista päättää 
kaupunginhallituksen kokous. Jaostot käyttävät kaupunginhallituksen toimivaltaa erikseen johtosäännössä osoitettujen tehtäväkokonaisuuksien 

osalta.

Kaupunginhallituksen kokous

Päättää niistä kaupunginhallituksen toimivaltaan 
kuuluvista asioista, joita ei ole osoitettu jaostoille

Liiketoimintajaosto Henkilöstöjaosto

Päättää liiketoiminnan
omistajaohjaukseen liittyvistä 

asioista

Päättää strategiseen 
henkilöstöohjaukseen liittyvistä 

asioista

Kaupunginhallituksen 
suunnittelukokous

Kaupunginhallituksen kokous, joka painottuu 
strategiseen ohjaukseen. 
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Kaupunginhallituksen jaostot, ve 2: 
Liiketoimintajaosto, ei henkilöstöjaostoa

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista päättää 
kaupunginhallituksen kokous. Jaostot käyttävät kaupunginhallituksen toimivaltaa erikseen johtosäännössä osoitettujen tehtäväkokonaisuuksien 

osalta.

Kaupunginhallituksen kokous

Päättää niistä kaupunginhallituksen toimivaltaan 
kuuluvista asioista, joita ei ole osoitettu jaostoille

Liiketoimintajaosto

Päättää liiketoiminnan 
omistajaohjaukseen liittyvistä 

asioista

Kaupunginhallituksen 
suunnittelukokous

Kaupunginhallituksen kokous, joka painottuu 
strategiseen ohjaukseen
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Kaupunginhallituksen jaostot, ve 3: Elinvoima- ja 
kilpailukykyjaosto sekä konsernijaosto 

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista päättää 
kaupunginhallituksen kokous. Jaostot käyttävät kaupunginhallituksen toimivaltaa erikseen johtosäännössä osoitettujen tehtäväkokonaisuuksien 

osalta.

Kaupunginhallituksen kokous

Päättää niistä kaupunginhallituksen toimivaltaan 
kuuluvista asioista, joita ei ole osoitettu jaostoille

Elinvoima- ja 
kilpailukykyjaosto

Konsernijaosto 
(nyk. lija TAI 

nyk. lija + osa hejan
tehtävistä)

Konsernijaosto 
(nyk. lija TAI 

nyk. lija + osa hejan
tehtävistä)

Päättää elinvoiman ja 
kilpailukyvyn palvelualueen 
asioista (pl. toisen asteen 
koulutus)

Päättää liiketoiminnan 
omistajaohjaukseen liittyvistä 
asioista TAI myös strategiseen 

henkilöstöohjaukseen liittyvistä 
asioista

Kaupunginhallituksen 
iltakoulu

Kaupunginhallituksen työtapa, jonka avulla 
kaupunginhallitus voi järjestää aikaa perehtyä ja 
keskustella strategisesti merkittävistä, 
kaupunginhallituksen päätettäväksi tulevista 
asioista.
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Henkilöstöasioiden käsittely kaupunginhallituksen 
tasolla (vaihtoehdot)

• Kaupunginhallituksella on erillinen henkilöstöjaosto (ve1)

– tehtävät nykyisen kaltaiset

– esittelijänä konsernijohtaja tai hänen määräämänsä (henkilöstöjohtaja)

• Ei henkilöstöjaostoa, henkilöstöpolitiikan periaatteet käsitellään kaupunginhallituksessa 
(ve2)

– periaatteelliset linjaukset tehdään kaupunginhallituksessa, osa henkilöstöjaoston 
nykyisistä tehtävistä on delegoitu viranhaltijoille

– kaupunginhallituksessa asiat esittelee konsernijohtaja tai hänen määräämänsä

• Kaupunginhallituksella on konsernijaosto, joka sisältää henkilöstöasiat (ve3) 

– konsernijaostoon on yhdistetty liiketoiminnan omistajaohjaus ja strateginen 
henkilöstöohjaus 

– esittelijänä konsernijohtaja tai hänen määräämänsä
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Erillinen henkilöstöjaosto Henkilöstöpolitiikan periaatteet käsitellään 
kaupunginhallituksessa (ei jaostoa)

Henkilöstöasiat osana konsernijaostoa 

+ Selkeä ja vakiintunut rooli ja tehtävät + Suuri osa hejan nykyisistä tehtävistä on 
periaatelinjauksia, joita ei tarvitse 
päivittää vuosittain  –
tarkoituksenmukaisempaa käsitellä 
osana laajempaa asiakokonaisuutta

+ Suuri osa hejan nykyisistä tehtävistä on 
periaatelinjauksia,  joita ei tarvitse 
päivittää vuosittain  –
tarkoituksenmukaisempaa käsitellä 
osana laajempaa asiakokonaisuutta

+ Keskittyminen yhteen 
asiakokonaisuuteen mahdollistaa
jäsenten perehtymisen ja osaamisen 
kehittymisen

+ Tärkeä rooli viranhaltijoiden työtä
tukevana yhteistyöfoorumina; tarjoaa
poliittista tukea ja kumppanuutta
erilaisten periaatteiden ja linjausten
tekemisessä sekä uusien toimintatapojen
käyttöön otossa

+ Asioita delegoidaan nykyistä enemmän 
viranhaltijoille (matkat, ansiomitalit yms.) 
– lisää päätöksenteon joustavuutta ja 
nopeutta, sujuvoittaa hallintoa.

+ Pakottaa kokouskäytäntöjen 
tehostamiseen, koska käsiteltävien 
asioiden piiri on laaja.

+ Lisää henkilöstöasioiden painoarvoa 
johtamisessa ja päätöksenteossa.

+ Edesauttaa  asioiden 
kokonaistarkastelua jo asioiden 
valmisteluvaiheessa.

+ Erillinen organisaation toimintakykyyn 
erikoistunut jaosto mahdollistaa 
paremmin jäsenten perehtymisen 
käsiteltäviin asiakokonaisuuksiin (vrt. 
käsittely kh:ssa)

+ Konsernijaoston lisäarvo 
henkilöstöasioille: jaostossa käsitellään 
konsernia kokonaisuutena, jossa 
henkilöstöasiat ovat kiinteä osa.

- Suuri osa hejan nykyisistä tehtävistä on 
periaatelinjauksia, joita ei tarvitse 
päivittää vuosittain – keskimäärin 
kokouksissa vain vähän asioita, joista osa 
melko operatiivisia. Toisaalta: esim. 
ulkopuolisella rahoituksella tehtävistä 
opintomatkoista ja seminaareista 
päättäminen hejan tasolla katsotaan 
tärkeäksi päätöksenteon läpinäkyvyyden 
kannalta

- Periaatelinjaukset tuodaan myös tässä 
vaihtoehdossa poliittiseen käsittelyyn 
(kaupunginhallitus). Kh:n kuorma kasvaa, 
jolloin mahdollisuudet henkilöstöasioihin 
perehtymiseen heikkenevät. 

- Henkilöstöasiat hukkuvat asioiden 
paljouteen, ellei operatiivisia asioita ole 
delegoitu viranhaltijoille.

+ Pakottaa kokouskäytäntöjen 
tehostamiseen, koska käsiteltävien 
asioiden piiri on laaja.

+ Lisää henkilöstöasioiden painoarvoa 
johtamisessa ja päätöksenteossa.

+ Edesauttaa  asioiden kokonaistarkastelua 
jo asioiden valmisteluvaiheessa.

- Henkilöstöasioiden laajuus ja 
merkittävyys: heja tarvitsee usein kh:n
vahvistuksen päätöksilleen

- Henkilöstöasioita käsitellään 
toimintaympäristöstä irrallisina 
kokonaisuuksina.

- Henkilöstöasiat hukkuvat asioiden 
paljouteen, ellei niitä ole delegoitu 
viranhaltijoille.
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Henkilöstöasioiden kh-tasoinen käsittely muissa 
suurissa kaupungeissa

• Helsinki: ei henkilöstöjaostoa (kh käsittelee)

• Espoo: ei henkilöstöjaostoa (kh käsittelee)

• Vantaa: ei henkilöstöjaostoa (kh käsittelee)

• Turku: ei henkilöstöjaostoa (kh käsittelee)

• Oulu: kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston toiminta on päättynyt vuoden 
2014 lopussa asiat (kh käsittelee)
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Liiketoiminnan omistajaohjaus

• Nykyisen liiketoimintajaoston toimintaan ollaan pääosin tyytyväisiä

• Liiketoiminnan omistajaohjaus on ehdotettu kaupunginhallituksen jaoston 
tehtäväksi kaikissa vaihtoehtoisissa malleissa

• Ratkaistavat kysymykset: 

– Säilytetäänkö nykyinen rakenne, jossa liiketoiminnan 
omistajaohjaukseen liittyvät asiat käsitellään yksin omassa jaostossaan?

– Onko tarvetta/mahdollista yhdistää strateginen henkilöstöohjaus tai 
muita asiakokonaisuuksia liiketoiminnan omistajaohjauksen kanssa 
samaan jaostoon?

– Onko tarvetta muuttaa liiketoimintajaoston nimeä (esim. 
omistajaohjausjaosto tai konsernijaosto)?
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Liiketoimintajaostoa vastaavat jaostot muissa 
suurissa kaupungeissa

• Helsinki: konsernijaosto (tehtävät lijan kaltaiset)

• Espoo: konsernijaosto (tehtävät lijan kaltaiset, lisäksi seutuyhteistyö ja 
seudullinen omistajaohjaus)

• Vantaa: yleisjaosto (tehtävät lijan kaltaiset, lisäksi mm. hankinnat ja 
kilpailutus, avustukset)

• Turku: konsernijaosto (tehtävät lijan kaltaiset, lisäksi palvelukeskusten 
ohjaus)

• Oulu: konsernijaosto (tehtävät lijan kaltaiset)
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Elinvoima- ja kilpailukykyjaosto 

• Elinvoima- ja kilpailukykyjaoston tehtävät, esim.

– elinkeinopolitiikka

– kilpailukykyohjelmat

– kaupunkimarkkinointi

• Jaosto voisi käsitellä myös muilta palvelualueilta tulevia asioita, joilla on yhteys 
elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamiseen (esim. aluekehitysohjelmat)

• Mikäli toisen asteen koulutus tulee osaksi elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta, 
tulee jaoston rinnalla olla seudullinen osaamislautakunta 

– Osaamislautakunnan tehtävät, esim.
• ammatillinen koulutus
• lukiokoulutus
• korkeakoulupolitiikka
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Elinvoima- ja kilpailukykyjaosto – vaikutuksia 1/2

• Korostaa elinvoiman ja kilpailukyvyn kokonaisuuden strategisuutta ja pormestarin roolia 
kokonaisuuden ohjaamisessa

• Mahdollistaa ketterän ja nopean reagoinnin

• Pormestarin roolin osalta vaarana muiden asioiden ja kaupunginhallituksen yhteen 
sovittavan roolin jääminen vähemmälle huomiolle

• Keskeistä jaoston mielekäs tehtäväkokonaisuus

– Mille asioille kh-tason käsittely tuo lisäarvoa?

– Missä asioissa kh on valmis luovuttamaan päätösvallan jaostolle?

– Konsernitasoiset (kv-suhteet, edunvalvonta) vs. palvelutyyppiset 
asiakokonaisuudet?

• Palvelualueiden erismitallisuus suhteessa kaupunginhallitukseen

– Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen asiat käsitellään jaostossa (pl. toisen 
asteen koulutus), muiden palvelualueiden strategisen tason asiat käsitellään 
kaupunginhallituksessa
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Elinvoima- ja kilpailukykyjaosto – vaikutuksia 2/2

• Jos toisen asteen koulutus tulee osaksi elinvoiman ja kilpailukyvyn 
palvelualuetta

– Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen asioiden käsittely jakaantuu 
kahdelle toimielimelle; kuinka varmistetaan palvelualueen organisoinnista 
saavutettavat synergiaedut myös poliittisessa ohjauksessa? 

– Elinvoima-ja kilpailukykyjaoston tehtävät ovat budjettimielessä pieniä 
verrattuna osaamislautakunnan tehtäviin.
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Kaupunginhallituksen työtavat

• Kaupunginhallitus voi päättää oman työnsä järjestämisestä erilaisten 
työtapojen avulla

• Kaupunginhallitus tarvitsee strategisesti merkittävien asiakokonaisuuksien 
käsittelyyn työtavan, joka mahdollistaa aiheeseen perehtymisen ja 
perusteellisemman keskustelun

– Ve1: Suunnittelukokous

– Ve2: Iltakoulu

• Molemmissa vaihtoehdoissa kaupunginhallitus kokoontuu varsinaisessa 
kokoonpanossaan (mahdollisesti täydennettynä). Iltakouluvaihtoehdon ero 
nykyiseen suunnittelukokoukseen on, että sovitaan menettelytavasta, jossa 
kaupunginhallituksen kokous on päätöksiä tekevä kokous ja iltakoulu on 
kaupunginhallituksen toimintatapa, jossa käydään keskustelua strategisista 
asioista. 
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Lautakuntavaihtoehdot
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Lautakuntarakenteen lähtökohdat

• Lähtökohtana tulisi olla palvelualueiden sisällöt ja niiden poliittisen johtamisen tarve

– Lautakuntarakenne edellyttää, että palveluiden sijoittumisesta palvelualueille on  
linjattu

– Esim. toisen asteen koulutus sijoittuu vaihtoehtokuvissa elinvoiman ja 
kilpailukyvyn palvelualueelle lukuun ottamatta vaihtoehtoa 3

– Sisäisen tilaaja-tuottajamallin purkautuessa lautakunnille tulee palvelujen 
järjestämistehtävän lisäksi myös tuotannon poliittiseen johtamiseen liittyviä 
tehtäviä (tehtävien laajuus määrittyy vuoden 2016 aikana hallintosääntötyössä)

• Lautakuntarakenne kytkeytyy myös kaupunginhallituksen tehtäviin ja sen 
jaostorakenteeseen. 

• Esitetyissä vaihtoehdoissa lautakuntien jäsenet ja varajäsenet voisivat olla joko 
valtuutettuja tai varavaltuutettuja tai esim. enemmistö jäsenistä valtuutettuja tai 
varavaltuutettuja. Lautakuntien jaostoissa voisi olla jäseninä myös muita kuin 
valtuutettuja tai varavaltuutettuja, pois lukien jaoston puheenjohtaja, joka on 
lautakunnan varsinainen jäsen. Lautakuntien jäsenten määräytymistä tarkasteltaisiin 
hallintosääntötyössä.

26



Lautakuntarakenteen vaihtoehtoja

• Ve1 Laaja-alaiset lautakunnat 

• Ve2 Laaja-alaiset ja teemoittaiset lautakunnat

– Laaja-alaiset lautakunnat + jaostot hyvinvoinnin ja 
kaupunkiympäristön palvelualueilla; elinvoiman ja kilpailukyvyn 
palvelualueella kaksi teemoittaista lautakuntaa

• Ve3 Yhdistelmä: Laaja-alaiset lautakunnat sekä 
kaupunginhallituksen elinvoima- ja kilpailukykyjaosto

• Ve4 Elämänkaarilautakunnat ja osaamislautakunta 

• Ve5 Sektorilautakunnat ja osaamislautakunta
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Lautakuntien ja kaupunginhallituksen työnjako
• Hallintosäännöllä siirretään kaupunginhallitukselle palvelualueiden strategista linjausta 

vaativia tehtäviä. Jatkovalmistelussa on varmistettava, että myös lautakuntien tehtävät 
muodostavat riittävän eheän kokonaisuuden. 

• Kaupunginhallitukselle siirrettäviä tehtäviä voivat olla valittavasta 
lautakuntarakennevaihtoehdosta riippuen esim. 

– strategiset kehittämisohjelmat
– kilpailukyvyn kehittämislinjaukset
– työllisyyspolitiikan linjaukset
– korkeakoulupolitiikan isot strategiset linjaukset
– yleiskaavojen linjaukset
– edunvalvonta
– hankintalinjausten yhteensovittaminen
– palvelutoiminnan organisoinnin muutokset
– palvelumalli
– muuta?
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Kaupunginhallitus

Pormestari

Kaupunginvaltuusto

Hyvinvoinnin 
palvelualue

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
palvelualue

Kaupunkiympäristön 
palvelualue

Elinvoima- ja 
osaamislautakunta

Joukkoliikennelautakunta

Ve1 Laaja-alaiset lautakunnat

Palvelualueiden strategisen tason 
tehtävät käsitellään kh:ssa; 
erityisesti elinvoimaan ja 
kilpailukykyyn liittyviä asioita

Apo 1 Apo 3Apo 2

Laaja-alaiset 
lautakunnat 
edellyttävät 
tuekseen jaostoja 
(esim. ks. dia 43)  

Tarkastus-
lautakunta

Keskusvaali-
lautakunta

Konserni-
jaosto

Hyvinvointi-
lautakunta
Jaosto/jaostot

Yhdyskunta-
lautakunta
Jaosto/jaostot

29

Ve1 Laaja-alaiset lautakunnat, vaikutuksia

• Hyvinvointi- ja yhdyskuntalautakuntien tehtävät ovat laajat; jaostot ovat edellytys 
mallin toimivuudelle.

• Mahdollistaa lautakunnalle kokonaisnäkemyksen palvelualueen asioista (tukee mm. 
palvelumalliratkaisuja).

• Mahdollistaa tuotannon erilaiset organisointitavat; koko palvelualueelle yhteinen 
lautakunta ei lukitse tuotannon organisaatiota.

• Sote-kokonaisuus on suhteellisen helposti irrotettavissa hyvinvointilautakunnasta; 
lautakunta voi jatkaa karsitulla, mutta edelleen mielekkäällä tehtäväkokonaisuudella.

• Palvelualueiden asioiden käsittely kh-tasolla on yhteneväistä; kaikkien palvelualueiden 
strategisen tason tehtävät käsitellään kaupunginhallituksessa.

• Elinvoiman ja kilpailukyvyn painoarvo kasvanee tukevaisuudessa ja tähän 
kokonaisuuteen liittyviä tehtäviä noussee erityisen paljon kaupunginhallituksen 
käsittelyyn; kaventaa lautakunnan ja sitä johtavan apulaispormestarin roolia.

• Luottamushenkilöpaikkojen määrä on riippuvainen lautakuntien jäsenmäärästä sekä 
jaostojen määrästä ja koosta.
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Kaupunginhallitus

Pormestari

Kaupunginvaltuusto

Hyvinvoinnin 
palvelualue

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
palvelualueKaupunkiympäristön 

palvelualue

Elinvoima- ja 
osaamislautakunta

Joukkoliikennelautakunta

Ve2 Laaja-alaiset ja teemoittaiset lautakunnat

Palvelualueiden strategisen 
tason tehtävät käsitellään 
kh:ssa; erityisesti 
elinvoimaan ja kilpailukykyyn 
liittyviä asioita

Apo 1 Apo 3Apo 2

Laaja-alaiset 
lautakunnat 
edellyttävät 
tuekseen jaostoja 
(esim. ks. dia 40)  

Tarkastus-
lautakunta

Keskusvaali-
lautakunta

Konserni-
jaosto

Hyvinvointi-
lautakunta
Jaosto/jaostot

Yhdyskunta-
lautakunta
Jaosto/jaostot
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Asunto- ja 
kiinteistölautakunta

Ve2 Laaja-alaiset ja teemoittaiset lautakunnat, 
vaikutuksia

• Hyvinvoinnin ja kaupunkiympäristön palvelualueiden osalta ks. vaihtoehdon 1 
vaikutukset 

• Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen osalta
– Rakenne mahdollistaa elinkeinopolitiikan ja osaamisen tarkastelun yhdessä 

lautakunnassa, mutta elinkeino- ja kiinteistöpolitiikan päätöksenteko hajaantuu 
kahdelle toimielimelle

– Kaupunginhallituksella on nykyisin päätettävänään paljon asunto- ja 
kiinteistöpalveluihin liittyviä asioita; oma lautakunta keventäisi 
kaupunginhallituksen kuormaa ja varmistaisi asunto-ja kiinteistöpolitiikan asioiden 
poliittisen johtamisen terävöittämisen.
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Kaupunginhallitus

Pormestari

Kaupunginvaltuusto

Konserni-
jaosto

Hyvinvoinnin 
palvelualue

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
palvelualue

Kaupunkiympäristön 
palvelualue

Hyvinvointi-
lautakunta

Yhdyskunta-
lautakunta

Joukkoliikennelautakunta

Ve 3 Yhdistelmä

Apo 1 Apo 2

Jaosto/jaostot Jaosto/jaostot

Elinvoima- ja 
kilpailukyky-

jaosto

Tarkastus-
lautakunta

Keskusvaali-
lautakunta

Hyvinvoinnin ja 
kaupunkiympäristön 
palvelualueiden strategisen 
tason asiat käsitellään 
kaupunginhallituksessa

Kh:n jaosto ohjaamassa elinvoiman ja kilpailukyvyn 
palvelualuetta edellyttäisi muutoksia edellä kuvattuun 
palveluiden jakaantumiseen palvelualueille (esim. 
toisen asteen koulutus osaksi hyvinvoinnin 
palvelualuetta tai ammatillisen koulutuksen 
yhtiöittäminen ja lukiokoulutus osaksi hyvinvoinnin 
palvelualuetta)
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Laaja-alaiset 
lautakunnat 
edellyttävät 
tuekseen jaostoja 
(esim. ks. dia 40)  

Ve3 Yhdistelmä, vaikutuksia 

• Ks. vaihtoehdon 1 vaikutukset, pois lukien tässä mallissa varioiva 
elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualue; ks. lisäksi elinvoima- ja 
kilpailukykyjaostoa koskevat vaikutukset dioilla 22-23

• Eri palvelualueita koskevien asioiden käsittely kh-tasolla ei ole 
yhteneväistä

– Elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen asiat käsitellään jaostossa, 
muiden palvelualueiden strategisen tason asiat käsitellään 
kaupunginhallituksessa; kaupunginhallituksen ja pormestarin yhteen 
sovittava rooli?

• Malli korostaa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen roolin 
erilaisuutta suhteessa kahteen muuhun palvelualueeseen: sisältää muita 
selkeämmin konsernitasoisia tehtäviä.
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Kaupunginhallitus

Pormestari

Kaupunginvaltuusto

Hyvinvoinnin 
palvelualue

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
palvelualue

Kaupunkiympäristön 
palvelualue

Osaamislautakunta

Ve 4 Elämänkaari ja osaaminen

Apo 1 Apo 3

Joukkoliikennelautakunta

Sivistys- ja 
elämänlaatu-
palvelut on jaettu 
muille 
lautakunnille, 
ml. osaamis-
lautakunta

Konserni-
jaosto

Tarkastus-
lautakunta

Keskusvaali-
lautakunta

Yhdyskunta-
lautakunta

Jaosto/jaostot

Palvelualueiden strategisen 
tason asiat käsitellään 
kaupunginhallituksessa: 
elinvoiman ja kilpailukyvyn 
osalta kaikki asiat (pl. 
osaaminen)
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Apo 2 johtaa sekä 
osaamislautakuntaa että 
lasten ja nuorten 
lautakuntaa

Hyvinvoinnin 
palvelualueen 
lautakunnat:

Lasten ja nuorten ltk

Työikäisten ltk
Ikäihmisten ltk

Apo 2

Ve4 Elämänkaari ja osaaminen, vaikutuksia

• Asiakaslähtöinen malli; säilyttää nykyisessä toimintamallissa hyvänä pidetyn 
elämänkaariajattelun.

• Sote-kokonaisuuden irrottaminen rikkoo hyvinvoinnin palvelualueen 
lautakuntarakenteen; toimivuus siirtymävaiheen rakenteena?

• Toisaalta: rakenne mahdollistaa peruskunnille jäävien, hyvinvoinnin 
kokonaistarkasteluun liittyvien tehtävien hoitamisen sote-kokonaisuuden irrottamisen 
jälkeenkin. 

• Millään toimielimellä ei ole kokonaisnäkemystä hyvinvoinnin palvelualueesta (pl. 
kaupunginhallitus). 

• Mallissa toisen asteen koulutus ja korkeakoulupolitiikka sijoittuvat elinvoiman ja 
kilpailukyvyn palvelualueelle kokonaisuutena. Ammatillisen koulutuksen 
yhteistoimintaratkaisun edellyttämänä yhteisenä toimielimenä toimisi 
osaamislautakunta.

• Mallissa yhdellä apulaispormestarilla olisi johdettavanaan kaksi lautakuntaa kahdelta eri 
palvelualueelta.
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Kaupunginhallitus

Pormestari

Kaupunginvaltuusto

Hyvinvoinnin 
palvelualue

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
palvelualue

Kaupunkiympäristön 
palvelualue

Osaamislautakunta

Ve 5 Sektori ja osaaminen

Apo 1 Apo 3

Joukkoliikennelautakunta

Konserni-
jaosto

Tarkastus-
lautakunta

Keskusvaali-
lautakunta

Yhdyskunta-
lautakunta

Jaosto/jaostot

Palvelualueiden strategisen 
tason asiat käsitellään 
kaupunginhallituksessa: 
elinvoiman ja kilpailukyvyn 
osalta kaikki asiat (pl. 
osaaminen)
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Apo 2 johtaa sekä 
osaamislautakuntaa että sivistys-
ja vapaa-aikalautakuntaa

Apo 2

Sosiaali- ja 
terveyslautakunta

Sivistys- ja vapaa-
aikalautakunta

Ve5 Sektori ja osaaminen, vaikutuksia

• Hyvinvoinnin palvelualueen lautakuntarakenne sopii yhteen nykyisen 
tuotannon rakenteen kanssa (vrt. tuotannon poliittinen johtamistehtävä).

• Helposti ymmärrettävät/viestittävät asiakokonaisuudet hyvinvoinnin 
palvelualueen lautakuntarakenteen pohjana.

• Sote-kokonaisuus on helposti irrotettavissa rikkomatta koko 
lautakuntarakennetta.

• Sektoriajattelu ei tue asiakaslähtöisyyttä; elämänkaariajattelun on toivottu 
säilyvän myös uudessa toimintamallissa. 

• Mallissa yhdellä apulaispormestarilla olisi johdettavanaan kaksi lautakuntaa 
kahdelta eri palvelualueelta.
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Lautakuntarakenteessa huomioitavaa

• Lautakuntarakenteessa tulee huomioida muiden kuntien kanssa tehdyt 
yhteistoimintasopimukset. Niissä on määritelty yleensä toimielimen nimi, 
kokoonpano ja tehtävät. Sopimusten muuttaminen edellyttää yleensä kuntien 
valtuustojen yhteistä päätöstä.

• Lautakunnat, joita yhteistoimintasopimukset koskevat:

• Lanula (Orivesi)

• Tetola (Orivesi + ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue)

• Sivela (kansalaisopistotoiminnan yhteistoiminta-alue)

• Osela (ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alue)

• Yla (jätehuollon yhteistoiminta-alue)

• Jolila (joukkoliikenteen yhteistoiminta-alue)
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Lautakuntien jaostot

• Jaostojen tarvetta ja sisältöjä voidaan tarkastella, kun päälinjaukset 
lautakuntarakenteesta on tehty

• Viranomaistehtäviin liittyvät nykyiset jaostot

• Yla/ympäristö- ja rakennusjaosto

• Yla/jätehuoltojaosto

• Tetolan jaosto

• Hyvinvoinnin palvelualueella jaostoja voidaan muodostaa myös esim. 
elämänkaarimallilla tai sektorijaottelun pohjalta (esim. sote, sivistys, kulttuuri)
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Esimerkki lautakuntien jaostoista 
vaihtoehdossa 1 (laaja-alaiset lautakunnat)
• Kaupunginvaltuuston periaatepäätöksessä tulisi linjata minkä lautakuntavaihtoehdon 

osalta valmistelua jatketaan.
• Lautakuntien tehtävien tarkennukset sekä lautakuntien jaostojen määrä ja rooli 

täsmentyvät vuoden 2016 aikana.
• Hyvinvointilautakunta

– Asiakkuus-/elämänkaarijaostot (lapset ja nuoret, työikäiset, ikäihmiset)
– Yksilöasioiden jaosto
– Ympäristöterveydenhuollon jaosto

• Yhdyskuntalautakunta
– Jätehuoltojaosto
– Ympäristö- ja rakennusjaosto
– Tekninen jaosto + kaavoitusjaosto?

• Elinvoima- ja osaamislautakunta
– Asuntojaosto
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Lautakuntien jäsenmäärät muissa suurissa 
kaupungeissa

• Helsinki: 16 lautakuntaa, jäsenmäärä 9-11 

• Espoo: 11 lautakuntaa, jäsenmäärä 13

• Vantaa: 8 lautakuntaa, jäsenmäärä 14-17

• Turku: 9 lautakuntaa, jäsenmäärä 13

• Oulu: 6 lautakuntaa, jäsenmäärä 11-13

Huom. Jäsenmäärissä on huomioitu vain peruskaupunkien substanssilautakunnat. Joissain kaupungeissa 

tarkastuslautakunta ja/tai keskusvaalilautakunta voi olla em. pienempi ja vastaavasti seudulliset 

lautakunnat suurempia.
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Alueelliset toimielimet, linjausehdotus

• Kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen on yksi uuden toimintamallin tavoitteista. 

• Kuntalaisten osallistumisessa painotetaan sekä osallistumista päätöksentekoon että 
erityisesti osallistumista palveluiden kehittämiseen. 

• Kuntalaisten osallistumista palveluiden kehittämiseen tuetaan suoran demokratian 
keinoin. Palveluja kehitetään yhdessä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

• Kuntalaisten osallistumisessa korostetaan alueellista osallistumista. 

• Alueellinen osallistuminen toteutetaan uudessa toimintamallissa suoran demokratian 
keinoin ja osana palvelumalliajattelua, jolloin se yhdistyy sekä hyvinvointikeskusten että 
lähitorien toimintaan. 

• Tampereen kaupungissa edustuksellinen demokratia nähdään koko kaupungin 
toimintaan kuuluvana. Edustuksellinen demokratia saa uusia piirteitä 
itsehallintoalueiden myötä.
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Pormestarimalli
Hyvinvointipalvelujen johtokunnat

Alueellinen osallistuminen
Kaupunginvaltuuston koko

Linjausehdotukset poliittisen johtamisen kehittämisestä

44



Valmistelu: Pormestarin tehtävät ja valintatapa

• Pormestarin tehtäviä ja valintapaa käsittelevä valmistelumateriaali 
(valtuustoseminaari 5.10.) on esityslistan liitteenä

• Pormestarin tehtäviin liittyen keskustelua on käyty kahdesta vaihtoehdosta: 
strategisen ja operatiivisen johtamisen yhdistävästä mallista sekä strategista 
johtamista painottavasta mallista
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Perustelut ja linjausehdotus: Pormestarin tehtävät 
ja valintatapa

Perustelut:

• Pormestarin kuntalain mukaisiin tehtäviin kuuluu toimiminen sekä kaupunginhallituksen 
puheenjohtajana että kaupunginjohtajana. Tästä lähtökohdasta on perusteltua, että 
pormestarin roolissa yhdistyy sekä strategisten linjausten tekeminen että operatiivinen 
johtaminen (sis. kaupunkiorganisaation johtaminen). Valmistelumateriaalissa 
kaupunginhallitukselle kaavaillut palvelualueiden strategisen tason tehtävät vahvistavat 
osaltaan pormestarin roolia strategisten linjausten tekemisessä.

• Pormestarin valintatavan osalta on ollut esillä sekä valtuuston valitsema pormestari että 
suoralla vaalilla valittu pormestari. 

Linjausehdotus:

• Pormestarin valintatapa: linjausehdotuksesta käydään keskustelu 
suunnittelukokouksessa.

• Pormestarin roolia sekä strategisena että operatiivisena johtajana selvennetään 
hallintosääntötyössä.
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Valmistelu ja linjausehdotus: Apulaispormestarit

• Apulaispormestarien roolia ja tehtäviä koskeva valmistelumateriaali 
(valtuustoseminaari 5.10.) on esityslistan liitteenä

• Käydyn keskustelun pohjalta on jatkovalmisteluun otettu malli, jossa 
apulaispormestarit toimivat jatkossakin lautakuntien puheenjohtajina.

Linjausehdotus

• XX apulaispormestaria toimii lautakuntien puheenjohtajina. 
Lautakuntien tehtävänä on vastata palvelujen järjestämisestä sekä 
poliittisesti johtaa oman palvelualueensa palvelutoimintaa. Poliittinen 
johtaminen järjestetään siten, että se mahdollistaa palvelutoiminalle 
liikkumatilan asetettujen vaikuttavuus- ja tulostavoitteiden 
toteuttamisessa. 
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Valmistelu: Hyvinvointipalvelujen johtokunnat

• Hyvinvointipalvelujen johtokuntia koskeva valmistelumateriaali (valtuustoseminaari 5.10.) on 

esityslistan liitteenä.

• Hyvinvointipalvelujen johtokuntien lakkauttaminen on perusteltua uuden toimintamallin myötä. 

• Lakkauttaminen ei koske Sara Hildénin taidemuseon johtokuntaa, joka perustuu erilliseen, 

Tampereen kaupungin ja Sara Hildénin säätiön väliseen sopimukseen.

• Johtokuntien lakkaamisen ajankohdasta on erilaisia vaihtoehtoja

– 1.9.2016 
• palvelualueiden johtajille annetaan mahdollisuus ottaa palvelutoiminta mahdollisimman 

pian johtoonsa ja tehdä siellä tarvittavia muutoksia
• johtokuntien tehtäviä on mahdollista siirtää siirtymävaiheessa kh:lle ja/tai 

palvelualueiden johtajille

– 1.1.2017 
• yhteneväinen aikataulu palvelutoiminnan organisaation kanssa

– 1.6.2017
• yhteneväinen aikataulu muun poliittisen toimielinrakenteen kanssa
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Linjausehdotus: Hyvinvointipalvelujen johtokunnat

• Seuraavista hyvinvointipalvelujen johtokunnista luovutaan uudessa toimintamallissa 
1.1.2017 alkaen:  Avopalvelujen johtokunta, Kotihoidon ja asumispalvelujen 
johtokunta, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen johtokunta, Sairaala- ja 
kuntoutuspalvelujen johtokunta, Toisen asteen koulutuksen johtokunta, 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen johtokunta

• Johtokuntien tehtävät siirtyvät hallintosäännössä määriteltävällä tavalla 
kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijajohdolle.
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Valmistelu: Kaupunginvaltuuston koko

• Uudessa kuntalaissa säädetään Tampereen kokoisen kunnan valtuutettujen 
vähimmäismääräksi 59.

• Kuntalaissa todetaan, että mikäli valtuusto ei tee päätöstä valtuutettujen 
lukumäärästä, valtuutettuja valitaan laissa säädetty vähimmäismäärä.

• Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta lukumäärästä on ilmoitettava 
oikeusministeriölle vaalivuotta edeltävän vuoden (2016) loppuun mennessä.

• Tampereen kaupunki voi tarvittaessa päättää valtuutettujen suuremmasta 
lukumäärästä esim. toimintamallin uudistusta koskevan periaatepäätöksen 
yhteydessä.
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Perustelut ja linjausehdotus: Kaupunginvaltuuston 
koko

Perustelut:

• Toimintamallin muutos ja sote-itsehallintoalueen valmistelu ja toimeenpano 
edellyttävät vahvaa poliittista johtamista erityisesti kaupungin ylimmän 
päättävän toimielimen osalta. 

Linjausehdotus 

• Valtuutettujen lukumäärä kaudella 2017-2021 on 67. 
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Linjausehdotukset poliittisen johtamisen kehittämisestä
• Uudistuksessa korostetaan kaupunginvaltuuston roolia kunnan ylimpänä toimielimenä ja 

valtuuston roolia strategisessa johtamisessa. Valtuustokaudella 2017 – 2021 Tampereen 
kaupunginvaltuustossa on 67 valtuutettua.

• Kaupunginhallituksen roolissa korostuu strategisen linjausten valmistelu ja toimeenpano, 
kaupunkikonsernin toiminnan yhteen sovittaminen ja omistajaohjauksesta vastaaminen. 
Kaupunginhallituksella on 1.6.2017 alkaen liiketoiminnan omistajaohjaukseen keskittyvä 
konsernijaosto. Henkilöstöjaosto lakkautetaan 1.6.2017 mennessä ja henkilöstöjaoston nykyiset 
tehtävät jaetaan kaupunginhallitukselle ja viranhaltijoille. 

• Pormestarin roolia sekä strategisena että operatiivisena johtajana tarkennetaan 
hallintosääntötyössä. Pormestarin valintatapaa koskeva ehdotus…

• Kaupungin palvelut organisoidaan kolmelle palvelualueelle esitetyn mukaisesti.
• Lautakuntien tehtävänä on vastata sekä palvelujen järjestämisestä että palvelutoiminnan 

poliittisesta johtamisesta. Palvelutoiminnan poliittinen johtaminen määritellään siten, että se 
jättää palvelutoiminnalle liikkumavaraa asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa. Erikseen 
määriteltävät palvelualueiden strategisen tason tehtävät käsitellään kaupunginhallituksessa. 
Lautakuntien tehtävien ja mahdollisten lautakuntien jaostojen valmistelua jatketaan vaihtoehdon 
xx pohjalta.

• Hyvinvointipalvelujen johtokunnista luovutaan 1.1.2017 alkaen. Niiden tehtävät siirtyvät 
hallintosäännössä määriteltävällä tavalla kaupunginhallitukselle, lautakunnille ja viranhaltijoille.

• Lautakuntia johtaa xxx päätoimista apulaispormestaria.
• Kuntalaisten osallistumisessa painotetaan alueellista osallistumista ja sitä toteutetaan suoran 

demokratian keinoin.  
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Konsernihallinnon uudistaminen
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Pormestari

Konsernijohtaja

Hyvinvoinnin 
palvelualueen 

johto

Elinvoiman ja 
kilpailukyvyn 
palvelualueen 

johto

Kaupunki-
ympäristön 

palvelualueen 
johto

• Pormestari johtaa kaupungin johtoryhmää. 
• Konsernijohtaja toimii palvelualueiden johtajien ja konserniohjausprosessien vetäjien esimiehenä.
• Konserniohjausprosessit varmistavat konsernin kokonaisetua ja linjaavat toiminnan sisältöjä yhdessä 

palvelualueiden kanssa. Konsernipalvelut osallistuvat konserniohjaukseen prosessien sujuvuuden 
näkökulmasta ja tukevat johtamista ja toimintaa. Konsernipalvelut toimivat konserniohjaukseen 
kuuluvan hallintojohtajan alaisuudessa.

Konserniohjaus
- hallinto
- henkilöstö
- kehittäminen
- omistajaohjaus
- strategia
- talous

Konsernipalvelut
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Konsernihallinnon uudistamista koskeva 
linjausesitys

• Konsernihallinnon rakenteen keskiössä on kolme palvelualuetta, joiden johto sijoittuu 
konsernihallintoon. Palvelualueiden toimintaa tuetaan konserniohjausprosesseilla ja 
konsernipalveluilla.

• Konsernihallinnon ja koko toimintamallin uudistamista tuetaan täyttämällä 
johtotehtäviä jo siirtymävaiheessa, ja tämän mahdollistamiseksi muutetaan 
kaupunginhallituksen johtosääntöä tarvittavalla tavalla. Nimettävät palvelualueiden 
johtajat tekevät esitykset palvelualueidensa toiminnan uudistamisesta.

• Palvelualueiden johtajien tehtävien osalta on kyse kokonaan uusista tehtävistä. 
Palvelualueiden johtajien virkojen täyttäminen edellyttää julkista hakumenettelyä. 
Haku käynnistetään kaupunginvaltuuston toimintamallin uudistusta koskevan 
periaatepäätöksen jälkeen.

• Konsernihallinnon uudistuksen edellyttämät muut johtamistehtäviä koskevat 
mahdolliset muutostarpeet käsitellään yhteistoimintaneuvotteluissa ja toteutetaan 
esimerkiksi virantoimitusvelvollisuutta muuttamalla.
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Sisäisen tiltun tilalle tulevan uuden 
johtamismallin keskeiset periaatteet

• Palvelutoiminnan johtamisessa korostetaan konsernin kokonaisetua ja ohjauksen 
selkeyttä. 

• Uudessa johtamismallissa kiinnitetään erityistä huomiota johtamisosaamiseen. 
Johtamismalli on joustava. Johtamisen keinot voivat vaihdella riippuen 
palvelutoiminnan organisoinnista.

• Palvelualueiden lautakunnilla on sekä palvelujen järjestämistehtävä että tuotannon 
poliittinen johtamistehtävä. Palvelualueen johtaja on palvelutoiminnan johtajien 
esimies.

• Johtamismallissa lisätään palvelutoiminnan liikkumavaraa yhdessä asetettujen tulos- ja 
vaikuttavuustavoitteiden toteuttamisessa. 

• Uuden johtamismallin kehittämisessä ja palvelualueiden rakenteen uudistamisen 
lähtökohtana on toimintamallin uudistukselle asetetut tavoitteet eli toiminnan 
asiakaslähtöisyys, kuntalaisten ja henkilöstön osallistumisen vahvistaminen, 
kumppanuuden vahvistaminen, johtamisen selkiyttäminen ja kehittäminen sekä 
toiminnan taloudellisuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden lisääminen. 

56



Kuntalaisten ja henkilöstön osallistumisen 
keskeiset periaatteet

• Teemaa edistetään neljän kokonaisuuden kautta 

– kuntalaisten osallistumisen vahvistaminen

– kuntalainen palveluiden yhteiskehittäjänä ja toteuttajana

– asiakkaan kohtaaminen palveluissa 

– henkilöstön osaamisen monipuolinen hyödyntäminen.

• Osallistumisen vahvistaminen vaatii jokaisen kokonaisuuden osalta muutoksia 
organisaatiossa, prosesseissa ja välineissä, toimintakulttuurissa ja johtamisessa. 
Tarvittavia muutoksia tarkennetaan vuoden 2016 aikana. 

• Kuntalaisten ja henkilöstön osallistuminen on keskeinen osa uutta toimintamallia. 
Nykyiset osallistumisen muodot arvioidaan uuden toimintamallin näkökulmasta. 
Nykyisiä osallistumisen muotoja kehitetään tai otetaan käyttöön uusia, monipuolisia 
osallistumistapoja, jotta osallistumista saadaan lisättyä. Eri kohderyhmille etsitään 
erilaiset, heitä palvelevat osallistumisen muodot ja välineet. 

• Alueellisen osallistumisen linjauksia on käsitelty osana poliittisia toimielimiä koskevia 
linjauksia. 
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