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Talouden tasapainotustyöryhmän kokous  
 
 
Aika maanantai 27.1.2014 klo 17.00 – 19.50 
 
Paikka Ruukinpaja (Pajakatu 10-12) klo 17.00, varikko (Yrittäjäntie 65) klo 17.45 

ja sen jälkeen kaupunginhallituksen kokoushuone Formari 
 
Läsnä Frosterus Anu jäsen 

Hellgren Marjo varapuheenjohtaja 
Kivistö Ilkka jäsen 
Laakso Risto puheenjohtaja 
Salonen Rauno jäsen 
Sundström Mia varajäsen 

 Majalahti Juha kaupunginjohtaja, asiantuntija 
 Muurinen Anne talous- ja henkilöstöjohtaja, asiantuntija 

Napari Matti henkilöstön edustaja, jäsen 
Saukkola Minna vt. sivistystoimenjohtaja, asiantuntija 

 Setälä Kari  tekninen johtaja, asiantuntija 
 Tammelin Terttu sihteeri 

 
Poissa Velin Antti  jäsen 
 
  
1. Tutustuminen Ruukinpajaan ja varikkoon 

Työryhmän jäsenet tutustuivat Ruukinpajan ja varikon tiloihin. Tausta-
ajatuksena on toimitilastrategian toteuttaminen ja Ruukinpajalle 
edullisempien ja mahdollisesti kaupungin omistuksessa olevien tilojen 
etsiminen.  
 

2. Kokouksen avaus 
Kokous jatkui kaupungintalolla tutustumiskäynnin jälkeen. Puheenjohtaja 
avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
 
Kokouksen aluksi työryhmä keskusteli tutustumiskäynnin perusteella 
Ruukinpajan tilakysymyksestä. Todettiin, että Ruukinpajan siirto varikolle 
ei ole järkevä vaihtoehto. Työryhmä pyysi virkamiehiä tekemään oman 
ehdotuksensa asiasta. Samalla selvitetään mahdollisuutta toimintojen 
siirtämisestä samaan tilaan työpaja Apajan kanssa. 
 
 

 



3. Edellisen kokouksen muistio 
Edellisen kokouksen muistion kohdan 2 tekstistä poistetaan sana 
yksilöityjä. Muutoin muistio hyväksyttiin. 
 

4. Työryhmän henkilövaihdokset 
- talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Muurinen 
- vs sivistystoimenjohtaja Minna Saukkola 
- henkilöstöedustaja, plm Matti Napari 
 

Uudet jäsenet esittäytyvät työryhmälle. 
 
5. Luottamushenkilöorganisaation muutos 

Luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoitus tarkistaa 1.1.2015 lukien.  
 

Kaupunginjohtaja esitteli poliittisen päätöksenteon vaihtoehtoja Imatran 
kaupungin organisaatiomallin pohjalta.  
 
- valiokuntamalli, jossa valiokunnan jäsenet ovat pelkästään 

valtuutettuja. Se korostaa valtuutettujen roolia kunnan kehittämisessä 
ja ohjauksessa 

- ministerimalli, jossa kaupunginhallituksen jäsenet toimivat myös 
lautakuntien puheenjohtajina 

- edellisten mallien yhdistelmässä kaupunginhallituksen, lautakuntien 
sekä tarkastuslautakunnan jäsenet ovat valtuutettuja ja 
kaupunginhallituksen rungon muodostavat lautakuntien puheenjohtajat 
(ja varapuheenjohtajat). 

 
Vuoden 2015 alusta toteutettavat muutokset koskisivat toimikuntien 
lakkauttamista, mistä saattaa johtua tarve tarkistaa muiden toimielinten 
poliittista edustavuutta. Muutokset edellyttävät hallintosäännön 
muuttamista.  
 
Laajempaa luottamushenkilöorganisaation uudistamisen käsittelyä 
jatketaan kevään valtuustoseminaarissa 11. – 12.4.2014. 

 
6.         Henkilöstöorganisaation tarkistaminen  

 Henkilöstöorganisaatiota tarkistetaan 1.4.2014 lukien. 
 

  Kaupunginjohtaja esitteli johtoryhmässä 27.1. käsiteltyä uutta 
henkilöstöorganisaatiokaaviota. Organisaatio muodostuu kolmesta 
toimialasta, joista vastaavat toimialajohtajat. Toimialat jakautuvat eri 
palvelualueisiin ja edelleen palveluyksiköihin. 
 
Organisaatiouudistusta on tarkoitus käsitellä hallituksen kokouksissa 10.2. 
ja 24.2. sekä valtuuston iltakoulussa 12.2. Valtuustoryhmiltä ja 
henkilöstöjärjestöiltä pyydetään lausunnot uudistusesityksestä, jonka 
jälkeen asiasta päätetään kaupunginhallituksessa 24.2. ja 
kaupunginvaltuustossa 3.3.2014. Organisaatiouudistus edellyttää myös 
muutoksia hallintosääntöön. 
 



Työryhmä merkitsi tiedoksi henkilöstöorganisaatioluonnoksen ja esitti, että 
uudessa organisaatiossa kaupunginvaltuusto nimittää kaupunginjohtajan 
ja toimialajohtajat. 
 

7. Tasapainotusohjelman seurantajärjestelmä ja asioiden seuranta 
Talous- ja henkilöstöjohtaja kertoi kaupungin talouden tämänhetkisestä 
tilanteesta ja esitteli talouden tasapainotusohjelman mukaista alustavaa 
sopeutustoimenpiteiden seurantalomaketta. Tarkoitus on, että 
kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat täydentävät siihen toimialakohtaisesti 
seurantatietoja ja kommentteja mahdollisista poikkeamista sitä mukaa 
kun niitä on saatavissa. Kunkin kuukauden 20. päivän jälkeen raportit 
tallennetaan kaupungin kotisivuille yhdessä työryhmän muistioiden 
kanssa. 
 

8. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on ke 12.2.2014 klo 19.00. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. 
 
 
 

 
 Risto Laakso  Terttu Tammelin 
 puheenjohtaja  sihteeri  


