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Kuntien johtamisjärjestelmät 
muutoksessa - Turku 
  





•  Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 2004 edellisen 
hallinnonjärjestämispäätöksen, jossa päätettiin organisaation 
pääasiallinen sisältö 2012 saakka:  

•  Kaupunginhallituksen päätoiminen puheenjohtaja  johtaa poliittista 
prosessia  

•  Päätettiin jatkaa sektoreihin perustuvalla strategisella 
apulaiskaupunginjohtajamallilla  

•  Sopimusohjauksen käyttöönotto ja tilaaja-tuottaja -mallin jatkaminen   

•  Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen  

Turun kaupungin edellinen 
hallinnonjärjestämispäätös 





•  Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa 2011, että kaupungin 
silloinen toiminta- ja johtamismalli sekä niiden kehitystarpeet 
arvioidaan ja laaditaan niistä ehdotus. 

•  Valmistelun ohjausryhmäksi nimettiin valtuustoryhmien 
puheenjohtajatoimikunta täydennettynä kaupunginvaltuuston 
ja -hallituksen varapuheenjohtajilla. 

•  Ohjausryhmä laati kaupunginvaltuustolle loppuraportin 
kaupungin tulevasta toimintamallista ja sitä tukevasta 
päätöksenteko- ja johtamismallista. 

•  Kaupunginvaltuusto hyväksyi Turun kaupungin uuden 
toimintamallin valmistelun suuntaviivat tammikuussa 2012. 

Toimintamalliuudistus 2013 



Turun kaupunginvaltuuston loppuraportissa vahvistamat 
toimintamalliuudistuksen tavoitteet: 
•  Parempi johtaminen ja päätöksenteko 
•  Asukas- ja asiakaslähtöisyys  
•  Tuottavuuden parantaminen ja uudistuminen 

Toimintamalliuudistuksen tavoitteet 



•  Uudistuksen tarkoituksena oli arvioida muuttuvan 
toimintaympäristön valossa kaupungin nykyinen toimintamalli 
ja kehitystarpeet sekä tehdä ehdotukset uudesta 
toimintamallista sekä sitä tukevasta johtamis- ja 
päätöksentekojärjestelmästä.  

Uudistuksen lähtökohdat 



•  Kaupunkikonsernin toimintatapojen perusteellinen 
uudelleenmäärittely 

•  Aiempaa paremmin johdettu ja paremmin kaupunkilaisia 
palveleva organisaatio  

•  Strategioiden ja ohjausjärjestelmien uudistamisen valmistelu 
tulevalle valtuustokaudelle 

•  Osallisuustoiminnan ja kuntalaisten 
osallistumismahdollisuuksien parantaminen 

•  Omistajaohjauksen terävöittäminen ja konsernimaisen 
työtavan luominen 

•  Resurssien kokonaisohjauksen vahvistaminen 

Mistä uudistuksessa on kysymys? 



•  Toimialamallin tavoitteena on aikaan saada nykyistä paremmin 
koko kaupungin kehittämistä huomioiva organisaatio, jossa 
johtaminen paranee, hallinto kevenee, konsernihallinnon ja 
toimialojen rajapinnat vähenevät ja sekä strategiset että 
operatiiviset vastuut selkeytyvät. 

•  Organisaatio virtaviivaisemmaksi vapaa-ajan virastojen ja 
kiinteistötoimialan liikelaitosten yhdistämisten myötä 

•  Johdon tukipalvelut matriisiin: tavoitteena yhtenäisten 
toimintatapojen luominen ja yhteisen tavoitteen edistäminen 
sekä tuottavuuden lisäämien 

Muutokset organisaatiossa ja 
toimintatavassa 



•  Strateginen IT:n ohjaus yhdistettynä kehittämisen johtamiseen  
•  Tilojen ohjauksen tuki johdolle  
•  Maankäytön ohjauksen tuki johdolle  
•  Kaupunkikehitysryhmän perustaminen hajallaan olevista osista  
•  Vahvat matriisitoiminnot ja matriisimaisen toimintamallin 

kehittäminen (tilat, hallinto ja hankinnat)  
•  Johtamisfoorumikokonaisuuden arviointi ja määrittely 

(kokoonpanot tukee kokonaisjohtamista) 

Tärkeitä muutoksia Turun kaupungin 
toimintamalliin ja johtamiseen 2011-2015 



•  Investointien ohjausta ja läpikäyntiä tiivistetty 
•  Omistajaohjauksen menettelytavat ja roolit vakiinnutettu  
•  Kehittämisen johtaminen kehittämismallin kautta tukee 

parempaa johtamista ja päätöksentekoa  
•  Tiedolla johtaminen, tiedonhallinnalla tuotetun tiedon 

hyödyntäminen strategisessa ja operatiivisessa johtamisessa 
•  Johtavien viranhaltijoiden määrän vähentäminen  

Tärkeitä muutoksia Turun kaupungin 
toimintamalliin ja johtamiseen 2011-2015 



KAUPUNGINVALTUUSTO 

Tarkastuslautakunta 

Keskusvaalilautakunta 

Turun kaupungin organisaatio 2016 
 

 
 

 
KIINTEISTÖ-

TOIMIALA 
Kiinteän 

omaisuuden 
kehittäminen 
Infrapalvelut 
Tilapalvelut 

 

 
YMPÄRISTÖ-

TOIMIALA 
Kaupunkisuunnittelu 
Ympäristönsuojelu 

Ympäristö-
terveydenhuolto 

Rakennusvalvonta 
Seudullinen 

joukkoliikenne 

 
HYVINVOINTI-

TOIMIALA 
Perusterveyden-
huollon palvelut 

Erikoissairaanhoidon 
palvelut 

Kuntoutumispalvelut 
Sosiaalityön palvelut 

Vanhuspalvelut 

 
SIVISTYS-
TOIMIALA 

Varhaiskasvatus 
Perusopetus 
Lukiokoulutus 
Ammatillinen 

koulutus 
Aikuiskoulutus 
Ruotsinkielinen 

kasvatus ja opetus 
 

 

 
VAPAA-AIKA-

TOIMIALA 
Liikuntapalvelut 
Nuorisopalvelut 
Kirjastopalvelut 
Museopalvelut 

Kaupunginorkesteri 
Kaupunginteatteri 

 
 

 
MUUT 

TOIMIELIMET JA 
YHTEISÖT 

Aluepelastuslaitos 
Vesiliikelaitos 

Turun kaupungin 
yhtiöt ja säätiöt 

 

Kaupungin johtoryhmä 
Palvelukeskukset  

Kaupunginhallituksen 
konsernijaosto 

 
KAUPUNGINHALLITUS 

  

KONSERNIHALLINTO  



Konsernihallinto 

TALOUS- JA STRATEGIARYHMÄ 
 

Strategia ja  
kehittäminen 

 
Talous ja rahoitus 

 
Strateginen HR 

 
Strateginen hankinta 

 
Strateginen tilojen ohjaus 

HALLINTORYHMÄ  
Johdon tuki 

 
Hallintopalvelut 

Asianhallinta 
 

Konserniohjaus 
 

Lakiasiat 
 

Kansainväliset asiat ja 
protokollapalvelut 

 
Asiakkuudet ja osallisuus 

 
Virastopalvelut 

 
Ulkoiset hankkeet 

KAUPUNKIKEHITYSRYHMÄ 
 

Elinkeino ja  
osaaminen 

 
Vetovoimatoiminnot 

 
Kaupunkisuunnittelu 

 
Viestintä ja  
markkinointi 

 

Sisäinen tarkastus 
Apulaiskaupunginjohtaja 

Kaupunginjohtaja 

Konsernihallinto 

Velkaneuvonta  
(hallintoryhmän johtaja)  

 

Matkailun palvelukeskus  
(yhteysjohtaja) 

 

Hankinta- ja logistiikkakeskus  
(talous- ja strategiaryhmän johtaja)  

 

Henkilöstöasian palvelukeskus 
(henkilöstöjohtaja)  

 

IT-palvelut  
(strategia ja kehittämisjohtaja) 

 
Työterveys 

(henkilöstöjohtaja) 

Työllistämispalvelukeskus 
kaupunkikehitysryhmän johtaja)  

 

Turun Seudun Kehittämiskeskus 
(kaupunkikehitysryhmän johtaja)  

 

Kaupunginhallituksen alainen 
toiminta n. 570 HTV)  



Konsernitaso 

Kaupungin johtoryhmä :  
kj, akj, toimialajohtajat, kolme ryhmän johtajaa 

konsernihallinnosta, henkilöstöjohtaja, 
viestintäjohtaja, kehitys- ja strategiajohtaja (13) 

Toimialataso (palvelu/tulosalueet ja matriisien edustajat) 
 

Kiinteistö-
toimialan 

johtoryhmä 

Ympäristö-
toimialan 

johtoryhmä 

Hyvinvointi-
toimialan 

johtoryhmä 

Vapaa-ajan 
toimialan 

johtoryhmä 

Sivistys-
toimialan 

johtoryhmä 

Konserni-
hallinnon 

johtoryhmä 
 

Matriisit ja  poikkihallinnolliset ohjausryhmät  

Maankäytön 
ohjausryhmä  

Hyvinvoinnin 
ohjausryhmä 

Kilpailukyky ja 
yrityspalvelujen 

ohjausryhmä  

Hankintojen    
ohjausryhmä 

Talouden 
matriisin 

ohjausryhmä 

Henkilöstön 
matriisin 

ohjausryhmä 

Viestinnän 
matriisin 

ohjausryhmä 

Lakipalvelujen 
matriisin 

ohjausryhmä 

kehittämisen 
matriisin 

ohjausryhmä 

Supistettu johtoryhmä:  
kj, akj, kolme ryhmän 

johtajaa  
konsernihallinnosta (5) 

Hallinnon 
ohjausryhm

ä  

Vesiliikelai
toksen 

johtoryhm
ä  

Alpen 
johtoryhm

ä  

Johtamisfoorumit 



Ympäristötoimialan jory 

Kiinteistötoimialan jory 

Hyvinvointitoimialan jory 

Sivistystoimialan jory 

Vapaa-ajan toimialan jory 
Talouden ohry 

H
enkilöstön ohry 

Viestinnän ohry 

Lakiasioiden 
ohry 

Kaupungin 
jory 

(ml.kj, akj) 

=	Toimialajohtaja	/	matriisijohtaja	
	
=	ko.	vastuualueen	päällikkö	toimialalla	

K
ehittäm

isen 
ohry 

Matriisit nivovat yhteen ko. vastuualueen päälliköt 

kunkin toimialan johtoryhmästä - perusperiaate 



Turun kaupungin strategiarakenne 
 



Miten kaikki liittyy toisiinsa? 

KAUPUNGIN 
STRATEGIA 
TURKU 2029 Hyvinvointi 

ja 
aktiivisuus 
-ohjelma 

Kilpailukyky 
ja kestävä 

kasvu  
-ohjelma 

HENKILÖSTÖ	VOIMAVARANA	-OHJELMA	
HUOLEHTII,	ETTÄ	HENKILÖSTÖLLÄ	ON	MAHDOLLISUUS	PITÄÄ	RATTAAT	PYÖRIMÄSSÄ	

	
Strategian	menestyksekäs	toteuLaminen	edellyLää	osaavia	ja	hyvinvoivia	työntekijöitä		

sekä	kykyä	pitää	ja	houkutella	osaajia.		

UUDISTAMIS-
OHJELMA	

TOIMINTAMALLIN		
UUDISTUS	

Pidetä
än	hu

olta		

organ
isaaN

on	to
imintaky

vystä	Varmistetaan		
taloudellinen	toimintakyky	



TALOUDEN KESTÄVYYS 

Kunnan toiminnan taloudellisen kestävyyden turvaaminen 

Pitkän aikavälin vastuunkannon korostaminen päätöksenteossa 

JOHTAMINEN 

Poliittisen johdon päätöksentekokyvyn vahvistaminen, työnjaon selkeyttäminen, 
kuntapolitiikan ammatillistumisen lisääminen 

Kuntakonsernin ja kunnan toiminnan ohjaus  kokonaisuutena 

DEMOKRATIAN VAHVISTAMINEN 

Edustuksellisen demokratian toimivuus, luottamushenkilöiden toimintaedellytykset , 
päätöksenteon läpinäkyvyys 

Osallistumiskeinojen uudistaminen, vuorovaikutuksen lisääminen 

Sähköiset toimintatavat  

 

Uuden kuntalain vaatimukset 



•  Valtuuston roolin vahvistaminen 
•  Vuosikellon vakiinnuttaminen ja luottamuselinten toiminnan 

suunnitelmallisuus   
•  vuosittain toistuvia prosesseja varten rakennettu oma työtila 
•  työtilaan keskitetty toiminnan suunnittelun ja seurannan 

valmistelua koskeva sekä sitä tukeva materiaali (esim. 
strategia, sopimusohjaus, talousarvion laadinta, 
osavuosikatsaukset, tietopankki toimintaympäristöstä, 
kokousportaali ja vuosikello) 

•  vuosikellon tavoitteena on kuvata visuaalisesti käsiteltävät 
asiat ja niiden käsittelyjärjestys sekä kirjata vastuuhenkilöt 
valmistelun eri vaiheissa 

Poliittisen ohjauksen kehittäminen 



•  Työterveyshuollon eriyttäminen  
•  Työllisyyspalvelut konsernihallinnon ohjaukseen   
•  Henkilöstöpalveluiden keskittäminen   
•  Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotanto 

liikkeenluovutuksena Kunnan Taitoa Oy:lle 

Muita olennaisia muutoksia Turussa 



•  Kiinteistöliikelaitoksen uudistaminen  
•  Elinkeinotoimintojen yhtiöjärjestelyt 
•  Työterveyshuollon järjestäminen  
•  Vesiliikelaitoksen yhtiöittäminen 

Mitä uudistuksia on näköpiirissä 



Kiitos! 


