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1. Taustaa 
Kaupunginhallitus päätti 11.3.2013 järjestetyssä kokouksessaan asettaa talous- ja 
toimintaorganisaatiotoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupunginhallituksen apuna 
valmistella kaupungin talouden tasapainottamisen edellyttämiä toimenpiteitä. 
Tehtävinä oli 
1) laatia 15.4.2013 mennessä esitys kaupungin talouden kehykseksi vuosille 2014 – 
2016, 
2) laatia 30.8.2013 mennessä yhteenveto niistä toimenpiteistä, joilla talouden 
tasapainotus käytännössä voidaan toteuttaa ja 
3) tehdä 30.9.2013 mennessä selvitys kaupungin toimintaorganisaation 
uudistamisesta. 

 

Toimikunta jakoi työnsä talousvaiheeseen ja toimintaorganisaatiovaiheeseen. 
Talousvaiheesta toimikunta laati väliraportin ja se käsiteltiin kaupunginhallituksessa 
9.9.2013 § 317. Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa toimikunnan toimikautta 
31.1.2014 saakka kaupungin toimintaorganisaation uudistamisen selvitystyön osalta. 

 

2. Toimikunnan linjaukset 
2.1 Yleiset lähtökohdat työlle 

Toimintaorganisaation uudistamisella tulisi vastata erityisesti kaupungin taloudellisiin 
haasteisiin. Tähän on mahdollisuus päästä joustavuutta ja toiminnan tehokkuuden 
edellytyksiä parantamalla. 
 
Toimikunnan keskusteluissa on tehty seuraavia havaintoja, jotka ovat olleet työn 
lähtökohtina: 
- nykyorganisaation selkiyttämisen tarve 
- talous- ja palveluhaasteiden tuoma operatiivisen johtamisen vahvistamisen tarve 
- toimintaympäristön haasteiden tuoma strategisen johtamisen selkiyttämisen ja 

vahvistamisen tarve erityisesti konsernipalveluiden ja teknisen toimialan toiminnan 
päällekkäisyyksien purkaminen, 

- päällekkäisyyksien purkamisen ja vahvemman delegoinnin tarve sekä 
luottamushenkilöorganisaatiossa että virkaorganisaatiossa 

- kaupungin säädösrakenteen hajanaisuus. 
 

2.2 Toimintaorganisaatio 
Toimialoihin perustuva toimintaorganisaatio on ollut toiminnassa kymmenen vuotta. 
Sitä on tänä aika kehitetty ja sillä on selkeät vahvuudet mutta myös heikkouksia: 
- kolme toimialaa on keskenään erilaisia ja konsernihallinnosta on tullut toimialan 

kaltainen erityispiirteenä kaupunkiorganisaation tukipalvelut, 



- kaupungin strateginen johtaminen ja sen valmistelu on hajautunut, 
- osa strategisista asioista jakautuu konsernipalveluiden ja teknisen toimen kesken. 

Toimikunnan käsityksen mukaan tulevilla kuntarakenteiden muutoksilla on kiistattomat 
vaikutukset myös toimintaorganisaatioon mutta tässä vaiheessa on syytä kuitenkin 
tarkastella prosessimaisen toiminnan esteitä nykyrakenteessa ja nykyrakenteen 
kehittämismahdollisuuksia. 

Toimikunta katsoo, että tässä tilanteessa organisaation perusrakenteen kokonaan 
muuttaminen esim. tilaaja-tuottaja –malliin ei ole järkevää. Tämä tarkoittaa sitä, että 
toimintaorganisaatiota tulee uudistaa toimialamallin perusrakenteen pohjalta, sitä 
kehittäen. Lähtökohtana on se, että nyt tehtävien toimintaorganisaatiolinjausten tulisi 
olla vietävissä käytäntöön talousarviovuoden 2014 aikana, tai viimeistään vuoden 2015 
alussa. Tällaisia kokonaisuuksia ovat mm.: 

a) organisoinnin yleiset säännöt (mm. johtamistasot) ja johtosääntöjen uudistaminen 
b) strategisen konsernijohtamisen kehittäminen ja vahvistaminen (jaostot, tilakeskus, 

resursointi ja resurssien kokoaminen)  
c) palvelutoimialojen organisointi, talous-, henkilöstö- ja kehittämisasiantuntemuksen 

resursointi, kokoaminen/hajauttaminen, nykyiset toimialarajat ylittävät prosessit  
d) poliittisen johtamisen kehittämistarpeet (luottamuselinten roolien selkeyttäminen, 

asiantuntijajaostojen perustaminen) 
  

3. Toimikunnan johtopäätökset 
3.1 Palvelutoimialat 

Kaupungin peruspalvelut organisoidaan kahdeksi isoksi palvelualueeksi sosiaali- ja terveys- 
ja sivistystoimialaksi, joilla on mahdollisimman laaja ja nykyistä vahvempi kokonaisvastuu 
palvelukokonaisuudesta. 
 
Palvelutoimialat jaetaan kolmeen vastuualueeseen. Sosiaali- ja terveystoimialan 
vastuualueet ovat terveyspalvelut, hyvinvointipalvelut sekä vanhusten palvelut ja 
kuntoutus. Sivistystoimialan vastuualueet ovat lasten ja nuorten kasvu, elinvoima ja 
osaaminen sekä liikunta ja kulttuuri. Palvelutoimialojen johtamisjärjestelmää selkeytetään 
siten, että toimialajohtajan alla olisi enintään neljä esimiestasoa. 
 
Teknisen ja ympäristötoimialan sekä konsernipalveluiden organisointi noudattelee samoja 
linjoja kuin suurten toimialojen organisointi mutta vastuualuejaossa ja 
johtamisjärjestelmässä otetaan huomioon yksikköjen koko ja tehtävät. 
 

3.2 Konsernipalvelut/Tekninen ja ympäristötoimiala 
Toimikunta on kiinnittänyt huomiota kaupungin strategisen ohjauksen ja valmistelun 
hajanaisuuteen. Tällä hetkellä osa kaupungin strategisesta ohjauksesta, kuten yleiskaava-
asiat ja strateginen maankäyttö, tapahtuu teknisen lautakunnan alaisuudessa. 



Kaupunginhallituksella on kuitenkin kokonaisvastuu kaupunkitason strategian ohjauksesta 
ja valmistelusta. Konsernipalveluissa on tällä hetkellä tätä palvelevia toimintoja kuten 
kaupunkipolitiikka, kehittämishankkeet (elinkeino ja osaaminen), korkeakoulupolitiikka. 
 
Hyvin suppeiden kehittämisresurssien tehokkaamman käytön ja niiden vaikuttavuuden 
tehostamiseksi olisi syytä keskittää strategisen ohjauksen ja valmistelun resurssit 
kaupunginhallituksen alle. Tämä selkiyttää kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan 
työnjakoa ja vahvistaa kaupunginhallituksen strategista roolia. Säännöstöllä luodaan 
edellytykset resurssien luontevalle yhteiskäytölle ja kaupungin kehittämisestä vastaavien 
henkilöiden vastuuttamiselle organisaatiorajoista riippumatta. 
 
Tilakeskuksen roolin tarkastelu on ollut myös toimikunnan työskentelyssä esillä. Tällä 
hetkellä Tilakeskuksella on vastuullaan kaupungin toimitiloihin liittyvä operatiivinen 
toiminta sekä myös huomattavan paljon strategista vastuuta kyseisistä asioista. 
Tilakeskuksen roolia voidaan selkeyttää erottamalla sen toiminnasta strateginen osa, joka 
jäisi kaupunginhallituksen alaisuuteen ja siirtämällä operatiivinen osa sen toiminnasta 
teknisen lautakunnan alaisuuteen. Tämä pohdinta on kuitenkin toimikunnassa vielä kesken. 
 
Tietopalvelujen siirtäminen teknisestä toimesta konsernipalveluihin selvitetään myös tässä 
yhteydessä. 
 
Seuraavassa alustava hahmotelma toimintojen järjestämisestä: 
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Kaavio on alustava hahmotelma eikä siinä ole lueteltu kaikki Tekyn ja Kopan yksiköitä tai 
toimintoja. Niiltä osin kuin yksikköä tai toimintoa ei ole kaavioon merkitty, pysyy yksikkö tai 
toiminto entisellä paikallaan organisaatiossa.  



 
3.3 Luottamuselinorganisaation vastuiden täsmentäminen 

Kuten edellä on käynyt ilmi, kaupunginhallituksen ja teknisen lautakunnan työnjako ja 
roolit tulee selkeyttää niin, että kaupunginhallituksen strateginen rooli vahvistuu ja 
tekniselle lautakunnalle annetaan laajempi vastuu teknisistä palveluista sekä mahdollisesti 
operatiivinen vastuu Tilakeskuksesta. Nämä muutokset voidaan toteuttaa jo vuonna 2014 
tehtävällä johtosääntöuudistuksella. 
 
Lautakuntien määrää olisi syytä karsia niin, että toimialoilla (SOTE, Sivistys ja TEKY) 
tavoitetilana pidettäisiin yhtä lautakuntaa. Toimialan viranomaistoimintojen järjestämiseksi 
voidaan lautakuntien alle muodostaa tarpeelliset jaostot. Nämä uudistukset voidaan 
toteuttaa vaalikauden vaihtuessa vuonna 2017. 
 
Toimikunta on tunnistanut kaupunginhallituksen toiminnassa tarpeen terävöittää 
konserniohjausta sekä strategista maankäyttöä ja tilapolitiikkaa. Näiden tehtävien 
hoitamiseksi kaupunginhallituksen alaisuuteen esitetään perustettavaksi jaosto, jolle 
delegoidaan konserniohjaukseen ja konsernin tilapolitiikkaan liittyvä vastuu ja päätösvalta. 
Jaoston valmistelussa ja täytäntöönpanossa hyödynnetään tarvittavalta osin myös 
palvelutoimialojen ja Tekyn henkilöstöresursseja. 
 

3.4 Tukipalvelut 
Tukipalvelujen erityisesti hallinto-, talous-, kehittämis-, henkilöstö- ja viestintätoimintojen 
osalta on syytä tarkastella resurssien järkevää ja kustannustehokasta käyttöä. Tämän 
vuoksi tulee selvittää eri toimialoilla ja eri yksiköissä käytössä olevat resurssit em. 
toimintoihin ja tämän jälkeen arvioida onko jonkin toiminnan kokoaminen yhteen joko 
kokonaan tai osittain hyödyllistä. 
 
Mikäli toiminta hoidetaan hajautetusti kaupungin hallinnossa, olisi syytä vahvistaa 
konsernipalvelujen roolia toiminnon matriisijohtamisessa.  
  

4. Johtosäännöt 
Kaupungin johtosäännöt ovat tällä hetkellä osittain vanhentuneita ja jossain määrin 
sekavia. Tämän vuoksi olisi syytä uudistaa johtosäännöt (hallintosääntö, 
kaupunginhallituksen, konsernipalvelujen ja toimialojen johtosäännöt) kokonaisuudessaan. 
Samalla olisi mahdollista tarkastella myös eräitä osittain vanhentuneita sääntöjä siten, että 
niistä siirrettäisiin voimassaoleva osa esim. hallintosääntöön ja vanha sääntö voitaisiin 
kumota (esim. taloussääntö). 
 
Johtosääntöjen uudistuksen tavoitteena on: 



– joustavat ja mahdollistavat (vastaavat helposti toiminnan uudistuksiin esim. 
toimintaorganisaation muuttaminen ja uudistaminen helpompaa, 
delegointimahdollisuudet laajoja)  

– selkeät (esim. päätösvaltasuhteet selvät ja toimivallan perusteet löytyvät helposti) 
– yhtenäiset (toimialojen sääntöjen rakenne mahdollisimman samanlainen ja yhteiset 

toimivaltasäännökset koottu hallintosääntöön) 
 

Johtosääntöjen uudistamistyössä on tarkoitus lisäksi ottaa huomioon kaikki se, mitä edellä 
kohdassa 3. on kerrottu. 
 
Johtosääntöjen uudistaminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 aikana mahdollisimman 
nopeasti kuitenkin niin, että ne tulisivat voimaan viimeistään vuoden 2015 alusta. 

 

5. Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunnan työn jatkaminen 

Monien suunnitelluiden asioiden valmistelu on vielä kesken mm. organisaatiomuutokset, 
kehittämisresurssien kokoaminen, johtosääntöuudistus. Lisäksi kaupungin taloudellisen 
tilanteen vuoksi tarvitaan toimenpiteitä. Edellä mainittujen asioiden valmistelun tueksi on 
syytä olla taho, jossa kaikki poliittiset ryhmät ovat edustettuina.  

Talous- ja toimintaorganisaatiotoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että se saisi 
työlleen jatkoaikaa vuoden 2014 loppuun saakka. 


