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”EI KAI ME PERIKSI ANNETA, KUN ON KERTA
TÖIHIN RYHDYTTY.” - ESA KOHTAMÄKI

Kesäkuussa 2017 Porin kaupungilla toteutettiin organisaatio- ja
johtamisjärjestelmän muutos. Valtuusto päätti sen vaikutusten arvioinnin
tehtäväksi viimeistään valtuustokauden puolessavälissä vuonna 2019.
Toteutettavan arvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa päätöksenteon
pohjaksi, jotta voidaan tehdä tarvittavat toimenpiteet
viranhaltijaorganisaatioon ja luottamushenkilöorganisaatioon.
 
Arvioinnin tehtävänä oli Pori-sopimuksen mukaisesti arvioida
1) muutosjohtamisen laatua kaikilla toimialoilla ja
2) päätöksenteon laadun ja läpinäkyvyyden paranemista. 
 
Ensimmäisessä tarkoituksena oli laatia hyvän hallinnon ja hyvän johtamisen
periaatteet sekä toimintaohjeet toimialoille. Niiden laatimiseksi on
käynnistetty laaja johtoryhmien valmennus, jonka tuloksena hyvän
johtamisen periaatteet syntyvät osallistavasti ja asettuvat samalla
käytännöiksi toimialoille. Ehdotuksissa kehittämistoimiksi on otettu
tavoitteeksi muutosjohtamisen kulttuuri. Sen elementteinä ovat strategisen
johtamisen kyvykkyys, uudistamiskyky sekä kyky hyödyntää
toimintaympäristön megamuutokset.
 
Toisessa tarkoituksena on toteuttaa ennakoivaa vaikuttavuuden arviointia
päätöksenteon tueksi. Tästä on tehty kokeiluja perinteisellä mallilla
konsernihallinnon toimialalla. Skenaariotyöskentely ja ilmiöpohjainen
yhteistyöskentely voidaan kuitenkin nähdä määärämuotoista työskentelyä
vaikuttavammaksi. Ehdotuksissa kehittämistoimiksi on kunnianhimoisesti
tätä yhteistyöskentelyä tukemaan esitetty Pori Tulevaisuusfoorumia ja
elinvoimatoimialan tulevaisuuteen suuntaavia tehtäviä.
 
Arvioinnissa on tarkasteltu organisaatiota ja johtamisjärjestelmää
systeemisenä kokonaisuutena. Arvioinnin perusteella on tehty joukko
ehdotuksia, joita Porissa voidaan käyttää, kun tehdään päätöksiä
viranhaltijaorganisaatioon ja luottamushenkilöorganisaatioon tarvittavista
muutostoimista.

PORI-SOPIMUKSEN MUKAINEN
ORGANISAATION JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄN
MUUTOKSEN VAIKUTUKSEN ARVIOINTI 



 
Pääasiallisin arvioinnissa käytetty aineisto koostuu yksilö- ja
ryhmäkohtaisista teemahaastatteluista, Haastatteluista laadittiin
yksityiskohtaiset muistiinpanot, jotka analysoitiin sisällönanalyysin
avulla. 
 
Arviointiaineistoa on saatu myös Porin kaupungissa käynnissä olevista
johtoryhmävalmennuksista, joissa kaupunginjohtajan johtoryhmä ja
toimialojen johtoryhmät ovat arvioineet omaa toimintaansa ja ottaneet
kehittämisen askeleita muutosjohtamisen kyvykkyyden ja
tulevaisuusorientoituneen johtamistavan suuntaan. Johtoryhmien
valmennus pyrki toteuttamaan siten molempia organisaatio- ja
johtamisjärjestelmän muutoksen tavoitteita (muutosjohtamisen
kyvykkyys ja ennakoiva vaikutusten arviointi).
 
Arvioinnissa hyödynnettävä laaja aineisto ja jatkokehittämistyön perusta
koostuu myös 360-arvioinneista, jotka toteutettiin syyskuussa 2019
toimialojen johtoryhmiin kuuluville noin 50 esimiehelle. 
 
Arvioinnin avulla esimiehet saavat objektiivisen kuvan omasta
johtamisestaan eri sidosryhmien (ja itsearvioinnin) näkökulmasta:
esimiehiltä, alaisilta ja kollegoilta. Muutosjohtamisen kyvykkyyden
vahvistamiseksi tarjotaan mahdollisuutta johtamisen
sparrauskeskusteluun tai ryhmäsparraukseen myöhemmin syksyn
aikana.
 
Arvioinnissa kietoutuvat yhteen laaja taustamateriaali, haastattelut,
havainnointi, kuntajohtamisen tutkimusaineisto ja pääarvioija Kaija
Majoisen laaja kokemus suomalaisesta kuntakentästä sen muutoksissa.
 
 

ARVIOINTIAINEISTON KERUU JA
MENETELMÄT

”MITÄ KOVEMPAA TUULEE, SEN KIVEMPAA ON.”
- ESA KOHTAMÄKI



Arviointi tehtiin samaan aikaan, kun muutosjohtamisen kehittäminen oli
käynnistynyt mittavilla koko henkilöstöä koskevilla koulutuksilla ja keväästä
2019 syksyyn ulottuvilla johtoryhmien valmennuksilla. Johtoryhmien
itsearviointien perusteella yhteinen suunta on kirkastunut ja luottamus
parantunut. Konkreettiset yhdessä tehdyt hankkeet, kuten sivistystoimen
palvelurakenneuudistus, ovat lisänneet selvästi luottamusta organisaation
sisällä. Yhteinen johtajuus korostuu ja muutospaineen alla olevan johtajan
tueksi mennään yli toimialarajojen. Hyvät kokemukset lisäävät luottamusta.
Erityisen ilo on ollut kuunnella toimialoilla puhetta konsernihallinnon
viestinnästä, henkilöstöhallinnosta ja taloushallinnosta. Konsernihallinto on jo
muuttunut konsernipalveluiksi. Teknisen toimialan auditoinnin tuloksena
olevissa ehdotuksissa tarvitaan muutosjohtamisen suurta kyvykkyyttä.
Toimialajohtajat, henkilöstöpäällikkö ja talouspäällikkö toimivat
ratkaisukeskeisesti ja spontaanisti yhdessä. Muutosta odottaessa näkyy ilo ja
tunnelma hihojen käärimisestä asenteella ryhdytään hommiin.
 

Muutosjohtamisen kyvykkyys näkyy myös toimitilauudistuksessa. Teljäntorin
tulevaisuudenkuva näyttää innostavan ja kutsuvan osallisuuteen. Konserni-
hallinnon toimialajohtaja on pystynyt yhdessä teknisen toimialan kanssa
rakentamaan vision, joka kutsuu puoleensa ja antaa luottamusta tähän
hetkeen. Ahtaisiin tiloihin joutunut sivistystoimen hallinto tekee työympä-
ristön living lab -kokeiluja käyttäen tukalaa tilannetta kaikkien hyväksi ja
ympäristö- ja lupapalvelut kokeilee joustotyön malleja ja tulevaisuuscoachingia
toimintamalliksi. Todennäköisesti Teljäntorin visio on julkisten
monitilaympäristöjen yksi parhaiten onnistuneista kokonaisuuksista. Siihen
tunnutaan suhtautuvan innolla, ei pelolla. Loistavaa muutosjohtamista.
 

MUUTOSJOHTAJUUDELLA ON HYVÄ SUUNTA
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Porissa pystytään tekemään päätöksiä ja etenemään. Vaikka poliittinen
kulttuuri on vahva, näyttää keskustelu avoimelta ja yhteistä hyvää hakevalta.
Ketunhäntiä kainaloissa ei havaittu. Porin asialla oleminen vaikuttaa aidosti
yhteiseltä. Kaupunginhallituksen rooli on hyvin vahva. Päätöksenteon
vaikutusten ennakkoarvioinnissa hyödytään varmasti keskustelun lisäämisestä
ja ilmiöiden tutkimisesta yhdessä. Siksi kaikki ehdotuksemme lisäävät
vuorovaikutusta ja tulevaisuusorientoituneisuutta.

LÄPINÄKYVYYS JA LAATU PÄÄTÖKSENTEOSSA
PARANEE

IHAN HYVINHÄN SE ON
MENNYT. VIELÄ KUN VÄHÄN
HIOMME, OLEMME HYVÄSSÄ
MUUTOSJOHTAJUUDESSA JA
HYVÄSSÄ PÄÄTÖKSENTEON
LAADUSSA SEKÄ
LÄPINÄKYVYYDESSÄ
VALTUUSTOKAUDEN
PÄÄTTYESSÄ.



VALMISTELU 2019 MUUTOS 2020

RISKIT 
Muutosjohtaminen ei ole verkostoiksi
muuttuvassa maailmassa tekninen taito.
Muutosjohtamisella luodaan
tulevaisuutta, josta emme tiedä
paljoakaan. Disruptio kohtaa myös
kuntakentän ja taloustieteen termein
luova tuho muuttaa logiikkaa.

MUUTOSJOHTAMISEN KYVYKKYYS

Organisaatio- ja johtamisjärjestelmän muutoksella tavoiteltiin ylätason
muutosta eikä vaikutuksia tällä valtuustokaudella tavoiteltu juurikaan
työyhteisötasolla. Alemman tason rakenteet eivät olekaan muuttuneet.
Työyksikön siirtyminen toiseen ilman kulttuurillisia muutoksia ei yleensä
tuota positiivisia muutoskokemuksia. Ellei henkilöstöä saada mukaan
nopeasti kognitiivisella, tunteiden ja käyttäytymisen tasoilla, syntyy juopa
johdon ja henkilöstön välillä. Kognitiivinen taso vaatii perusteluja ja tietoa,
tunnetaso oma työn merkityksellisyyttä ja käyttäytymisen taso
mahdollisuuksia vaikuttaa. Siksi lähiesimiestyö vaatii selkeyttä ja välineitä.  

HENKILÖSTÖN SAAMINEN MUKAAN

Kun maailma ympärillä muuttuu nopeammin, arvaamattomin ja rajummin
kuin koskaan, muuttuu myös työnteon tavat ja tavat tuottaa palveluita.
Hierarkiosta siirrytään verkostoihin ja organisaatiolähtöisyydestä
asiakaslähtöiseen palvelukulttuuriin. Kun konteksti muuttuu, on
konseptienkin muututtava. Se merkitsee, että johtamisen on itsessään
muututtava. Muutosjohtamisen kyvykkyyden vaaliminen vaatii jatkuvaa
vuorovaikutteista viestintää, vankkaa luottamuksen rakentamisesta ja
johtajana jatkuvasti kasvamista. Muutosjohtamisen kyvykkyyttä niin
virkamiesjohtamisessa kuin luottamushenkilöjohtamisessa on syytä
huolellisesti ja herkästi vaalia. Riski muutosjohtajuuden kyvykkyyden
menettämiseen on olemassa. Se ei ehkä ole todennäköinen, mutta
seurauksiltaan ja toteutuessaan se olisi tuhoisa. Jos muutosjohtamisen
kyvykkyys ja siihen liittyvä luottamus palaisi edes sille tasolle, missä se oli
puoli vuotta sitten, ei organisaatio- ja johtamisjärjestelmän uudistukselle
asetetut tavoitteet todennäköisesti toteutuisi valtuustokauden loppuun. 

VOIKO VALTUUSTOKAUDEN LOPUN TAVOITTEENA OLLA
POSITIIVINEN MUUTOSKOKEMUS HENKILÖSTÖLLE?



Päätöksenteon laadun ja läpinäkyvyyden aikaansaamiseksi on päätösten
vaikutuksia pystyttävä arvioimaan jo ennakolta. Porin kaupungin
strategisena tavoitteena on, että Pori kasvaa kestävästi ja verkottuu
vahvasti. Päätöksenteolla pyritään luonnollisesti vaikuttamaan Porin
strategian toteutumiseen. Toimintaympäristön muutoksissa kasvua ja
verkostoitumista tarjoavat mahdollisuuksien ikkunat avautuvat ja
sulkeutuvat hyvin nopeasti. Jotta vaikutuksia voi arvioida, on
päätöksenteon tukena oltava jatkuvasti päivittyvä, yhteiseen
keskusteluun pohjautuva kuva toimintaympäristöstä ja siihen
vaikuttavista ilmiöistä.
 
Pori Tulevaisuusfoorumi kokoontuu kaksi kertaa vuodessa yhden päivän
ajan kehittelemään yhdeksää valtuustokauden ajaksi valittua,
strategioista valmisteltua teemaa. Mukana ovat kaikki valtuutetut ja
lautakuntien jäsenet, johtoryhmien jäsenet, elinvoimatyöryhmän jäsenet
sekä henkilöstön edustajat. Osallistujat valitsevat itselleen kolme
teemaa, joihin he kussakin Tulevaisuusfoorumissa panostavat.
 
Prosessin omistaa kaupunginjohtajan johtoryhmä. Se valmistelee teemat
yhteiskehittelyn alustalle. Teemoista tulee artikkeli ja jokaisesta
teemasta on Tulevaisuusfoorumissa lyhyt asiantuntija-alustus, joka
tallentuu alustalle. Työskentely teemojen ympärillä tallentuu myös ja
näkyy foorumin ajan osallistujille ja niille, jotka ovat estyneet tulemasta
paikalle. Tulevaisuusfoorumin jälkeen alusta avataan keskustelua varten
kaikille. Samalla alustalla jatketaan valtuustokauden loppuun asti,
kunnes valtuusto on hyväksynyt seuraavan kaupunkistrategian.
 
 

PORI TULEVAISUUSFOORUMI LUO
MAHDOLLISIA TULEVAISUUDENKUVIA 01 

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Viereisen kuvan yhdeksän teemaa viedään yhteiskehittelyn alustalle. Niihin
liittyvää asiantuntija-aineistoa liitetään teemoihin, virkamiesvalmistelua ei.
Tulevaisuusfoorumissa jokainen pohtii yhtä ilmiötä, sparraa kahta ja jakaa
yhteisessä lopputulemassa viestin kaikille. Prosessivastuu strategiapäälliköllä ja
viestintäyksikön päälliköllä ensimmäisen kauden kokeilun ajan.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Otetaan järjestelmänä käyttöön.
Valtuuston hyväksyessä kaupunkistrategian, tarkastetaan ja valitaan
tarvittaessa uudet teemat.
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Porin kaupungin strateginen linjaus verkottuu vahvasti haastaa myös
käsityksemme siitä, miten ymmärrämme kaupungin organisaationa.
Perinteisesti organisaatio on ymmärretty rakenteina, eräänlaisina
”laatikkoina”. Laatikoita järjestelemällä, tehtäväkuvia kirkastamalla, ohjeita
antamalla ja resursseja lisäämällä on totuttu ratkaisemaan haasteita. Tavan
tuottaa palveluja on uudistuttava ja se edellyttää uudenlaista tapaa ajatella
ja johtaa etenkin, kun resurssit eivät ole lisääntymään päin.
 
Tuloksia aikaansaavat organisaatiot tulisi kuitenkin nähdä viime kädessä
organisoitumisena, erilaisina prosesseina, joissa eri toimijat työskentelevät
monimuotoisissa, vastavuoroisissa verkostoissa. Saman palvelun ympärillä
saattaa olla eri tapoja tuottaa palveluita ja käyttää uudenlaisia kumppa-
nuuksia. Kaupunkiorganisaatio luo ekosysteemejä, joissa yhdistyy omaa
tuotantoa, ostopalvelua, valmiita konsepteja, digitaalisuutta ja kasvokkain
kohtaamista. Projekteja ja kumppanuuksia syntyy erilaisten ilmiöiden
ympärille. Näin ymmärtäen myös tavoite erilaisten siilojen vähentämisestä
realisoituu ja hyötytavoitteet asiakkaan ja organisaation näkökulmasta
ohjaavat toimintaa. Verkostojen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien
johtaminen konsernitasolla kannattaa organisoida ja nimetä tärkeimmille
sidosryhmille prosessijohtajat. Tehtävä liittyy elinvoimatoimialaan.
 
 
 
 
 

PÄÄHUOMIO UUDISTAVIIN PROSESSEIHIN, 
PROSESSIJOHTAJIEN NIMEÄMINEN 02

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Henkil

Lv
TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Verkostojen, asiakkuuksien ja kumppanuuksien pilottikohteiden valinta ja
vastuuttaminen. Kuka vastaa verkostosta, kumppanuudesta tai
asiakkuudesta? Kokeiluvaiheessa 3 x 3 pilottikohdetta ja porilaisen
verkostojohtamisen mallin rakentaminen.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Porilainen verkostojohtamisen malli ja hyötytavoitteiden asettaminen.



Elävä kaupunkistrategia on kokonaisuus, joka muodostuu yhdestä
strategiasta, sitä toteuttavista poikkihallinnollisista ohjelmista sekä
toimiala- ja yksikkökohtaisista tulkinnoista ja suunnitelmista. 
 
Ohjelmat:
 

Kasvu-ja elinvoimaohjelma 2025, 
Hyvinvointiohjelma 2025 ja
Kasvatuksen ja sivistyksen kehittämisohjelma 2025 

 
rakentavat tulevaisuutta yli toimialarajojen. Parhaimmillaan ne voivat
olla innostavia ja osallisuuteen houkuttelevia strategisen tekemisen
alustoja. Suosittelemme, että ohjelmat nähtäisiin ennen kaikkea
toimiala- ja yksikkörajat ylittävinä yhteiskehittämisen alustoina.
Onnistuakseen ohjelmat vaativat hyvin konkreettiset, yhteisesti
hyväksyttävissä olevat ja näkyvät hyötytavoitteet. Suosittelemme niiden
tekemistä. Myös organisointi ja resursointi on syytä toteuttaa selvästi.
Osavuosikatsausten yhteydessä on luontevaa raportoida ohjelmien
etenemisestä kaupunginhallitukselle ja saada tarkemmat evästykset
seuraavan kauden konkreettisille hyötytavoitteille. Yhteiskehittelyn
alustan on syytä olla myös digitaalinen, jolloin jatkuva raportointi on
mahdollista.
 
Pidämme hyödyllisenä myös ohjelmajohtamisen vertaiskehittämistä
vastaavaa toimintamallia soveltavien edelläkävijäkaupunkien,
Tampereen ja Turun, kanssa.
 
 

OHJELMAT STRATEGISTEN TEKOJEN
YHTEISKEHITTÄMISEN ALUSTOIKSI 03 

v
TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Ohjelmien hyötytavoitteiden rakentaminen ja viestintä.
Ohjelmien yhteiskehittelyalustojen fyysisen ja digitaalisen ympäristön
luominen. Ohjelmien ketterän kehittämisen ja jatkuvan parantamisen
periaatteiden kokeilu kaupunginhallituksen kanssa vuoropuhelussa.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Porin ohjelmajohtamisen malli käyttöön otettuna.

L



Meneillään olevat hallinnon ja palveluiden muutokset, kuten sote-uudistus,
vahvistavat kunnan elinvoima-. sivistys- ja hyvinvointiroolia. Paikallisen
elinvoimaisuuden edistämisen tehtäväkenttä käsittää kaikki ne toimet,
jotka vaikuttavat kaupunkilaisten, yritysten ja yhteisöjen toimintaan
tavalla, joka vahvistaa paikkakunnan kykyä luoda työtä, toimeentuloa ja
kasvua alati muuttuvassa toimintaympäristössä.
 
Porin tulevaisuuden kannalta elinvoimaan, työllisyyteen ja
kaupunkisuunnitteluun liittyvä kokonaisuus on äärimmäisen tärkeä ja
esitämme, että konsernihallinto-toimiala muutetaan elinvoima-toimialaksi.
Toimialajohtajan alaisuudessa toimii Kasvun ekosysteemi
(=elinkeinopalvelut 2.0), Työllisyyspalvelut, ICT ja Ennakointi-yksikkö. 
 
Elinvoimatoimialan toimialajohtaja, kaupunginjohtaja ja heidän
nimeämänsä kolme jäsentä muodostavat elinvoimaryhmän, joka kokoontuu
tilanneherkästi toimialajohtajan tai kaupunginjohtajan kutsusta. 
 

ELINVOIMATOIMIALA STRATEGISEKSI
KÄRJEKSI

04 
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TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
 "KOMEETA KATTOA, KUN MIKÄÄN EI

PÖKKÄÄ SILMÄHÄN." 
- ESA KOHTAMÄKI

Konsernihallinnon toimiala muutetaan elinvoimatoimialaksi.
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Pori-strategiassa on poliittisen johdon hyväksymänä varsin selkeä
suunta kaupungin kehittämiselle. Pori-sopimus tai ohjelmat eivät ole
ristiriidassa sen kanssa. Talousarvioon yhteys on kevyt eivätkä ne näy
toimialoilla henkilöstölle.
 
Muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi on kuitenkin tärkeää lisätä
strategiaan liittyvää keskustelua, jolloin sen merkitys voi avautua eri
toimialoilla ja yksiköissä työskenteleville henkilöille. Strategisen
johtamisen vaikuttavuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää on myös se,
että talousarviolla on selkeä yhteys strategiaan.
 
Talousarvion yhteys strategiaan voidaan toteuttaa tasapainotetun
tuloskortin avulla, jos sekä strategia että BSC (Balanced Scorecard)
etenevät rinnakkain työyksikkötasolle asti. Jos työ tehdään henkilöstöä
osallistavalla tavalla, syntyy yhteys kestävästi.
 
Konsernihallinnon toimialan eri yksiköiden yhteistyössä rakennettava
strategian maastoutus- ja talousarviokonsepti ja sen käyttöönotto
kokeiluluonteisesti jo vuoden 2020 talousarviossa käytettäväksi. 
 
Strategian maastoutuksen osalta vahvasti osallistava työkalu ja
menetelmä on kehitetty ainakin Hämeenlinnan kaupungissa.
 
 

STRATEGIAN JA TALOUSARVION VÄLISEN
SELKEÄN YHTEYDEN RAKENTAMINEN -
OSALLISTAVAT STRATEGIAN MAASTOUTUS
JA TALOUARVIO -KONSEPTIT

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Strategian ja talousarvion yhteyden prosessin kuvaaminen ja pilotointi
valtuuston päätöksenteossa ja myös tarkastuslautakunnan työssä.
Strategian ja talousarvion yhteistä maastoutusta tukevan työkalun
rakentaminen ja pilotointi.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Strategian ja talousarvion yhteyttä vahvistavat työkalut käytössä.
Talousarvioprosessissa vahva kytkentä strategiaan sekä
luottamuhenkilötasolla että virkamiestasolla. 



Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä ei rajoitu vain talousarvion
toteutumisen tarkasteluun. Kuntalain muutosten myötä osaksi
tarkastuslautakunnan arviointitehtävää on vakiintunut kunnan ja
kuntakonsernin toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen
tuloksellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointi.
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi ja
siitä vastaavat valtuuston valitsemat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja
kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti. Tarkastustoimi avustaa
tarkastuslautakuntaa ja tilintarkastajaa sekä vastaa tarkastuslautakunnan
käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta. Sisäinen valvonta on
johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa
kaupunginhallitus.
 
Sisäinen ja ulkoinen tarkastus limittyvät Porissa toisiinsa
tarkastustoimistossa. Polittinen johto on erillinen ja johtamisjärjestelmässä
tarkastus on selvästi kahdessa eri roolissa. Vaikka tarkastustoimi
parhaimmillaan tukee kokonaisuutena kaupunkiorganisaatiota sen
tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan
riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien
tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen, ehdotamme ulkoisen ja sisäisen
tarkastuksen erottamista selkeästi toisistaan. 
 
Koska tarkastuslautakunnat arvioivat yhä useammin myös
kuntastrategiassa asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä
tavoiteasetannan johdonmukaisuutta, kehittyy ulkoinen tarkastus
tukemaan talousarvion ja strategian välistä yhteyttä.

TARKASTUSTOIMEN ROOLI SEKÄ SISÄISEN JA
ULKOISEN TARKASTUKSEN EROTTAMINEN 06 

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen erottaminen toisistaan. Ulkoisen
tarkastuksen tehtäväksi selvitys, miten hyvin talousarviotavoitteet toteuttavat
kuntastrategian päämääriä. Sisäisen tehtäväksi selvitys konsultti- ja
sparrausroolista yhdessä stragiayksikön kanssa.

"ISTUN TÄSSÄ LEVOLLISIN MIELIN. TÄMÄ PORUKKA ON
KASVANUT TEHTÄVISSÄÄN JA IHMISTEN VAHVUUDET
OVAT NOUSSEET ESILLE. MINULLA ITSELLÄNI ON
KAUHEAN RAUHALLINEN OLO, KOSKA MEILLÄ ON
TAPAHTUNUT VALTAVA KEHITYS."

- ESA KOHTAMÄKI

v
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Konsernihallinnon toimialalla on oma kehittämisestä vastaava yksikkö
strategiapäällikön alaisuudessa. Sen alle on organisoitunut
riskienhallinta, joka useissa kaupungeissa on osa sisäistä tarkastusta.
Toimintaympäristön nopeasti muuttuessa johtaminen tarvitsee
tuekseen ennakointitietoa.
 
Strategiapäällikön johtama yksikkö voi muuttua Ennakointiyksiköksi,
jonka tehtävänä on ketterät ja kokeilevat toimintamallit ja niiden
edistäminen osaksi ennakointia, mutta myös mahdollisuuksien ja
riskien analysoinnit, niihin liittyvän tiedon tuottaminen ja
systemaattisten työvälineiden rakentaminen strategisiin tekoihin sekä
siihen, miten niiden toteutumista seurataan. Tavoitteena on
ennakointitiedon tuottaminen ja tulevaisuuden kaupungin
rakentumiseen, mm. yhdyskuntasuunnitteluun, liittyvien näkökulmien
toteutuminen.
 
Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi- ja
varmistus- sekä konsultointitoimintaa, joka on luotu tuottamaan
lisäarvoa organisaatiolle ja parantamaan sen toimintaa.
 

ENNAKOINTIYKSIKKÖ ELINVOIMA-
TOIMIALALLE JA YHTEYS TARKASTUKSEEN

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Toteutus tämän valtuustokauden aikana.
Toimintamallien rakentaminen ja konseptointi.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Ennakointiyksikkö toiminnassa.
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TÄMÄ VALTUUSTOKAUS

L

Päätöksenteon tueksi luottamushenkilöorganisaation mahdollisesti
tarvittavista kehittämistoimenpiteistä tässä arvioinnissa tarkasteltiin
myös vaihtoehtoisia johtamismalleja, eli pormestarimallia sekä osa-
aikainen/kokoaikainen hallituksen
puheenjohtaja-/varapuheenjohtajamallia. 
 
Nostamme ensisijaiseksi vaihtoehdoksi kokoaikaisen
puheenjohtajamallin, se olisi luonteva jatko kaupunginhallituksen roolin
vahvistamiselle. Koska jo nyt toteutetulla uudistuksella koettiin vallan
keskittyneen osin liikaakin kaupunginjohtajalle, merkitsisi
pormestarimalli vallan huomattavaa lisäkeskittymistä. Pitäytyminen
kaupunginjohtajajärjestelmässä varmistaa myös kaupungin
pitkäjänteisen kehittämisen ja johtamisen yli valtuustokausien.
 

KOKOAIKAINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN
PUHEENJOHTAJA

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Valmistelu ja päätökset sekä tehtäväkuvista ja palkkiomallista sopiminen.
Roolijako kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan välillä.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Valtuustokauden alussa otetaan kokoaikainen kaupunginhallituksen
puheenjohtajamalli käyttöön.
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Kaupunginhallituksen ja toimialojen välinen yhteistyö vaatii
parantamista ja vahvempia foorumeita. Kun kaupunginhallituksen rooli
on kuntalainkin tavoitteiden mukaan selvästi vahvistunut, on sen myötä
tullut rytmiin ja intensiteettiin eroa suhteessa lautakuntiin. 
 
Ministerimallissa sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan,
ympäristö- ja lupapalvelut -lautakunnan ja perusturvalautakunnan
puheenjohtajat ovat kaupunginhallituksen jäseniä. Jo
kaupunginhallituksen jäsenyys on tuonut heille merkittävän työmäärän,
lautakunnan puheenjohtajuus lisää sitä, mutta paremman
vuorovaikutuksen takia lisäys ei ole mahdoton.
 
Ehdotamme lautakunnan osa-aikaista, palkallista puheenjohtajuutta. Se
merkitsee osallisuutta yhteisöön ja oikeutta esim. vuosilomaan,
palkalliseen sairauslomaan, perhevapaisiin ja työterveyshuoltoon ja
kunnalliseen eläketurvaan samalla tavoin kuin viranhaltijalla.
 
Lautakunnan puheenjohtajuus osa-aikaisenakin on houkutteleva
työpaikka ja vaativa tehtävä, joka antaa haltijalleen valmiuksia kehittyä
johtajuudessa. Mutta sen ei ole tarkoitus osa-aikaisena olla
apulaispormestarityyppinen ja toimialajohtajan rooli operatiivisen
toiminnan johtajana ei muutu.

MINISTERIMALLI LAUTAKUNTIEN
PUHEENJOHTAJUUTEEN

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Päätökset osa-aikaisen puheenjohtajamallin käyttöönotosta lautakunnan
puheenjohtajana ja siitä, että lautakuntien puheenjohtajat ovat hallituksen
jäseniä. Palkkiosta ja muista ehdoista, työtehtävistä ja työnjaosta toimiala-
johtajan kanssa sovittava. Työnkuva osa johtamisjärjestelmän kuvausta.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Valtuustokauden alusta minsterimallin käyttöönotto. 



Kulttuuri, liikunta, puistot ja pihat vahvistavat hyvin toimiessaan
kaupunkilaisten elämänlaatua. 
 
Jotta näihin liittyvät asiat saisivat laaja-alaisissa lautakunnissa
(sivistyslautakunta, tekninen lautakunta) riittävää näkyvyyttä, esitämme, että
lautakuntiin nimettäisiin näihin tehtäväkokonaisuuksiin erikoistuneet
luottamushenkilöt, eräänlaiset ”ministerit”: liikuntaministeri,
kultuuriministeri ja puistokaupunkiministeri.  
 
Liikuntavastaavan ja kulttuurivastaavan nimeäminen sivistyslautakunnasta ja
puistokaupunkivastaavan nimeäminen teknisestä lautakunnasta. Samalla
heidän osallisuuden edistämiseen määrärahaa, jonka vaikutuksista he
raportoivat lautakunnalle. Lautakunta vastaa edelleen kaikista toimien ja
tapahtumien rahoittamista, pieni määräraha on tarkoitettu
kaupunkiorganisaation ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa
esimerkiksi kokouskulujen kattamiseen.
 
Toimimalla myös tiimimäisesti yli toimialarajojen, he voisivat samalla luoda
edellytyksiä hyvinvoinnin edistämistehtävän toteutumiselle sekä kehittää
uudenlaisia hallinta- ja yhteistyökäytäntöjä kansalaisyhteiskunnan
toimijoiden (kolmas ja neljäs sektori) ja kaupungin hallinnon välille.
 
Mallilla pystytään vahvistamaan kaupungin verkostoitumista.
 

LAUTAKUNTAVASTAAVAT JA YHTEISTYÖ
KANSALAISYHTEISKUNNAN TOIMIJOIDEN
KANSSA
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TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Päätökset ja kokeilu puistokaupunkiministerin, kulttuuriministerin ja
liikuntaministerin valinnasta. Heidän toimintatonninsa laittaminen
talousarvioon. Sopiminen raportoinnista lautakunnalle aikaansaamisten
valossa. Kokeilun vaikutusten seuranta tarkastustoimen kanssa.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Kokeiltu malli käyttöönotettuna.



Yhdeksi kipupisteeksi nousi esiin tiedonkulun varmistaminen
toimialajohdon ja kaupunginhallituksen välillä. Vaikka yhden esittelijän
malliin oltiinkin tyytyväisiä, asioiden valmistelun ja toimeenpanon
kannalta on hyvä, että toimialajohtajat ovat läsnäolo- ja puheoikeudella
kaupunginhallituksen kokouksissa, saisivat evästykset, voisivat antaa
lisäinformaatiota hallitukselle ja voisivat varmistaa toimeenpanoa myös
organisaatiorajojen yli. Kaupunginhallituksen on voitava luottaa siihen,
että toimialajohtaja on paikalla, joten paikallaolo kokouksissa on myös
velvollisuus. 
 
Kaupunginhallituksen kokouksiin on syytä ottaa myös
henkilöstöpäällikkö. Muutosjohtamisen kyvykkyys edellyttää merkittäviä
panostuksia henkilöstöjohtamiseen ja strategisissa tavoitteissa
onnistuminen edellyttää henkilöstövoimavarojen ja henkilöstön
osaamisen saamista käyttöön sekä katkeamatonta tiedonkulkua
henkilöstön suuntaan.
 
Kaupunginhallituksen kokouksiin asettuu melko suuri joukko.
Käytännön järjestelyistä esimerkiksi kokouksen keston ja osallistujien
jaksamisen suhteen kannattaa olla tarkkana. Vaikka viranhaltijajohto on
kokenutta, kannattaa vielä yhteisesti käydä läpi virkamiesten rooli ja
vastuut kaupunginhallituksen kokouksessa. 
 
Ensimmäisten kokousten jälkeen kannattaa reflektoida virkamiesten
kesken roolin onnistumista ja sen tuomia hyötyjä.
 

TOIMIALAJOHTAJAT KAUPUNGIN-
HALLITUKSEN PÖYDÄN YMPÄRILLE

vL
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TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Tämä onnistunee kaupunginhallituksen päätöksellä. Toimialajohtajat kannattaa
kutsua heti asiantuntijajäseninä ja lähteä testaamaan mallia. Ennen uutta
valtuustokautta kannattaa laatia Virkamiehenä kaupunginhallituksen
kokouksessa -pelisäännöt muistutukseksi uusille tulokkaille.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Käytäntönä.



Ympäristö vaikuttaa vuorovaikutteisen ilmapiirin rakentumiseen.
Kaupunginhallituksen huoneen tulisi kannustaa dialogiin ja
luottamukselliseen vuorovaikutukseen. Tällä hetkellä pöytäjärjestely ei tue
sitä. Ison pöydän ympärillä istuu kaupunginhallitus ja esittelijä. Ympärillä
on pienempiä, erillisiä pöytäryhmiä, joissa istuu valtuuston puheenjohtajat,
kaupunginhallituksen sihteeri ja kokouksessa läsnäolevat viranhaltijat.
Asetelma on satunnainen, ihmiset eivät näe toisiaan eikä myöskään
kaupunguhallituksen puheenjohtajalla tai kaupunginjohtajalla ole
katsekontaktia virkamiehiin. Erilliset pöydät saattavat näyttäytyä klikkeinä. 
 
Kaupunginhallituksen huone voi olla arvoa luova ympäristö. Ympäristönä
sellainen, joka vaikuttaa vuorovaikutuksen lisääntymiseen ja luottamuksen
rakentumiseen. Fyysinen ympäristö kaupunginhallituksen kokouksessa
kannattaa muotoilla paremmin vuorovaikutusta edistäväksi niin, että
kaupunginhallituksen pöydän ympärillä istuu kaupunginhallitus, valtuuston
puheenjohtajisto, esittelijä ja sihteeri. Hieman kauempana, ovaalin
muodossa istuvat muut.
 
Istumajärjestystä voi kokeilla myös niin, että esittelijä ja sihteeri istuvat
puheenjohtajan vieressä. Se voisi olla tarkoituksenmukaista, silloin
digitaalisia välineitä käyttäen kaikki ovat saman tiedon äärellä. Tärkeää on,
että kaikki ovat henkisesti ja fyysisesti läsnä kokouksissa.
 

KAUPUNGINHALLITUKSEN HUONEESTA
ARVOA LUOVA YMPÄRISTÖ 12

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Kokoustilan muotoilu uudelleen. Kokoustarjoilujen järjestäminen niin, että
kokouksen häiriintymättä voidaan huolehtia siitä, että kokouksessa olevat
pysyvät hyvässä vireessä.

m



Kaupunginhallituksen rooli Porissa on kasvanut, aivan kuin kuntalaki
edellyttääkin. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkiorganisaatiota,
huolehtii kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja kaupungin elinvoimasta.
Katseen erityisesti Porissa on suuntauduttava tulevaisuuteen  ja ulos
organisaatiosta. Kokouspäivä, kuten on todettu, muodostuu hyvin
haastavaksi. Kun työelämä ja kaupunkiorganisaatio muuttuvat, on myös
johtamisen muututtava.
 
Porissa kaupunginjohtajan tehtäväkenttä näyttää kaupunginhallituksessa
olevan suuri ja se ulottuu käytännön toimiin asti. Hallintoyksikön
päällikkö toimii kaupungihallituksen sihteerinä. Rooli on luonnollisesti
hallinnollinen. Useissa kaupungeissa kaupunginjohtajan varahenkilö,
hallintojohtaja, toimii kaupunginhallituksen sihteerinä. Porissa voisi
ainakin kokeilla sitä, että kaupunginjohtajan varahenkilö toimisi
kaupunginhallituksen sihteerinä. Rooli muuttuisi enemmän sisältöä
tuottavaksi ja hän toimisi kokousten valmistelussa kaupunginjohtajan
työparina. Hallinnon sijaan korostuisi elinvoiman rakentaminen. Samalla
tulee huolehtia esittelijä-sihteeri -työparin riittävä hallinnon tuki mm.
teknisen sihteerin työpanos. Istumajärjestyksessä olisi luontevaa, että
esittelijä ja sihteeri istuisivat puheenjohtajan molemmin puolin.

KAUPUNGINJOHTAJAN VARAHENKILÖSTÄ
KAUPUNGINHALLITUKSEN SIHTEERI 13

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Kokeillaan kaupunginjohtajan varahenkilöä kaupunginhallituksen sihteerin
tehtävissä. 

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Kokeilun perusteella luotu käytäntö käynnissä. 

vL



Kaupunginhallituksen päätöksentekokyky ja myös ilmapiiri vaikuttavat
hyvältä ja kaupunginhallitus osoitti halua kehittymiseen esimerkiksi
altistamalla itsensä 360-arviointiin. Porissa on konsernihallinnon
toimialalla Työpäiväkokemus-pulssimittari. Ehdotamme sen
käyttöönottoa ja kokeilukäyttöä kaupunginhallituksen kokousten
yhteydessä ehkä erillisenä hallituksen pöydän ympärillä istuville ja
virkamiehille. 
 
Saattaa kuulostaa pieneltä, mutta kokouspäivä venyy helposti pitkäksi.
Kahvitarjoilun voi täydentää hedelmillä. pähkinöillä ja terveellisillä
juomilla ja tuoda ne kokouspöytään ja myös virkamiesten saataville. 
 
Kaupunginhallituksen hyvinvointi kannattaa ottaa erityisesti agendalle.
 

KAUPUNGINHALLITUKSEN
VOIMAANNUTTAVA VOIMA 14

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Kokeiluun mahdollisimman nopeasti.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Kokeilin perusteella luotu käytäntö käynnissä. 

mvL



Kaupunginjohtajan roolin keskeisenä ulottuvuutena on, että hän toimii
linkkinä poliittisen päätöksenteon ja viranhaltijaorganisaation välillä.
Arvioinnissa totesimme, että kaupunginjohtaja voi onnistua työssään
parhaiten silloin, kun tasapuolisuus ja sitoutumattomuus ovat hänen
keskeisiä toimintaperiaatteitaan. Yhden esittelijän mallia toteuttaa
parhaiten se, että esittelijän kanssa vuoropuhelu käydään
yhdenvertaisesti kaikkien poliittisten ryhmien kanssa.
 
Esitämme, että kaupunginjohtaja ja hänen varahenkilönsä eivät
osallistuisi säännöllisesti minkään valtuustoryhmän toimintaan, vaan
olisivat tarvittaessa kaikkien ryhmien käytettävissä.  
 

KAUPUNGINJOHTAJA JA HÄNEN VARA-
HENKILÖNSÄ TASAPUOLISESTI RYHMISSÄ  15 

L
TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Käyttöön heti.

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
Toiminnassa.

v
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Päätöksenteon laadun ja läpinäkyvyyden parantamiseksi Pori-
sopimuksessa on päätetty ottaa käyttöön ennakoiva vaikutusten
arviointi. Päätöksillä on useita eri vaikutuksia elinvoimaan,
kaupunkilaisiin, henkilöstöön, ympäristöön ja talouteen.
Tulevaisuudessa joudutaan ratkaisemaan yhä monitulkintaisempia ja
kompleksisempia tilanteita. Tarvitaan vahvaa ennakointia ja tiedolla
johtamista päätöksenteon tueksi.
 
Kun konsernihallinnon toimiala muuttuu elinvoimatoimialaksi, sen
keskisenä tehtävänä on hyödyntää toimintaympäristön muutosten
tarjoamia mahdollisuuksia. HR-yksikkö, talous- ja hallintoyksikkö ja
omistajaohjausyksikkö  muodostavat konsernipalvelut
kaupunginjohtajan esikunnaksi ja niille tulee vahva tiedolla johtamisen
ja uudistamisen rooli. Kaikki kolme päällikköä ovat kaupunginjohtajan
suoria alaisia. He laativat yksiköilleen nopeasti oman
uudistumisohjelman. Talous- ja hallintoyksikkö muodostuu nykyisen
hallintoyksikön ja talousyksikön yhdistyessä. Kokonaisuutta johtaa
talousyksikön päällikkö. 
 
Talous- ja hallintoyksikön päällikkö ja omistajaohjausyksikön päällikkö
ovat jatkossa osa kaupunginjohtajan johtajan johtoryhmää.
 

KONSERNIPALVELUT
KAUPUNGINJOHTAJAN ESIKUNNAKSI

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
 

"VAIN YHDESSÄ TEKEMÄLLÄ VOIMME ONNISTUA.
KYSE ON LUOTTAMUKSEN RAKENTAMISESTA.
KUKAAN EI ONNISTU YKSIN. KUKAAN EI
EPÄONNISTU YKSIN."

- ESA KOHTAMÄKI

Muodostetaan konsernipalvelut-yksikkö.



Onnittelemme Poria sen johtoryhmien muutosjohtamisen tahdosta ja
kyvykkyydestä uudistua. Olemme saaneet seurata puolen vuoden ajan sen
rosoista ja ristiriitoja välttelemätöntä johtamiskulttuuria. Persoonat ovat
pelissä ja haastavat toisiaan, törmäilevät ja löytävät yhteisen tien.
Osaamisen taso jo koulutuksenkin kautta on vahva. Kun kehittymistä ja
tekoja on saanut seurata, huomaa sen olevan välillä todella outoa ja
ehdottoman uniikkia. Parhaimmillaan se on yhteistä tulevaisuutta
rakentavaa ja oman panoksen mukaan aidosti tuovaa. Heikoimmillaan se
voi olla vastuuttomuutta vuorovaikutuksessa ja kritiikissä ja jopa
sitoutumattomuutta organisaation yhteisiin tavoitteisiin. Johtamisen
kannalta molemmat ovat vaarallisia. 
 
Hyviä esimerkkejä kuitenkin näkyy. Palveluverkkoselvitys on ollut laajana
toimialarajat ylittävänä tekemisenä yhdistävä. Toisena voi mainita
ympäristö- ja lupapalveluiden rohkean joustotyökokeilun, jolla yhdessä
konsernin kanssa rakennetaan uusia työnteon tapoja. Luodaan aidosti
uutta ja valmistaudutaan vuoteen 2023, jolloin työtä tehdään radikaalisti
toisin. Toimiala antoi hankkeelle nimen: "Puuma 2020 Kohti Teljäntoria." Se
kuvaa rohkeutta, työtä ja elämyksiä ja valmiutta tuoda oma panos yhteiselle
kentälle. Johtoryhmät ovat ison edessä.
 
Johtoryhmien toimivuuden takaamiseksi tulee varmistaa johtajien
vahvuudet vauhdissa. Ehdotamme että johtajien coaching otetaan käyttöön,  
sovitut johtoryhmäkäytännöt vakiinnutetaan ja johtoryhmätyön
toimivuutta arvioidaan säännöllisesti. Käytäntöjen osalta ehdotamme mm.
kaupunginjohtajan johtoryhmän muistioiden jakamista myös liikelaitosten
johtajille.
 

TULEVAISUUSCOACHING, JOHTORYHMÄT
JA MUUTOSJOHTAMISEN KYVYKKYYS 17 

v
TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
 

"PYSTYMMEKÖ LUOMAAN YHDESSÄ
UUTTA SELLAISESA ILMAPIIRISSÄ,
ETTÄ MEILLÄ EI OLE VOITTAJIA EIKÄ
HÄVIÄJIÄ."

- ESA KOHTAMÄKI

Otetaan malli käyttöön. 



Onnistuminen uudistuksissa ratkeaa viime kädessä työyhteisöissä, minkä
vuoksi lähiesimiesten roolia muutosagentteina sekä osallistavina ja vastuuta
jakavina johtajina (power with) tulisi vahvistaa. Samoin on tärkeää
työyhteisö- ja tiimitaitojen kehittäminen koko henkilöstön osalta.
Suosittelemme, että mahdollisissa muutosvalmennuksissa tämä otetaan
erityisesti huomioon.
 
"Porilainen pärjää. Aina." Se tarkoittaa paitsi kaupunkilaisia, myös
henkilöstöä. Laajan hyvinvointitehtävän lisäksi on huolehdittava johtajina
siitä, että henkilöstön osaaminen säilyy ja kehittyy. Se on myös
henkilöstöstrateginen linjaus ja siksi sitä on johdettava tietoisesti ja
annettava ihmisille mahdollisuus osallistua muutoksen tekemiseen ja siten
oman osaamisen vahvistamiseen ja rikastamiseen.
 

HUOMIO TYÖYHTEISÖJEN TOIMIVUUTEEN JA
LÄHIESIMIESTYÖHÖN 18 

v
TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
 

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
 Yksikkötason alapuolella olevien organisaatiotasojen virtaviivaistaminen ja

yhtenäistäminen.
Lähiesimiestyön koulutus.
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Lähivuosien kuntaorganisaatioita ravistelevien muutosten onnistuminen
riippuu erityisesti henkilöstön kyvystä uudistua ja organisaation
muutosjoustavuudesta. Osallistava henkilöstöjohtaminen on näin ollen
erittäin tärkeä johtamisen alue.
 
Konsernipalveluihin muodostetut hallinnon, taloushallinnon ja HR:n
yksiköt laativat nopeasti uudistumisohjelmansa. Kun ohjelmat on
laadittu, siirtyy toimialoilta hallinnon, HR:n ja taloushallinnon
henkilöstö konsernipalveluihin. On tärkeää, että siirtymisestä tehdään
houkuttelevaa.
 
Toimialoilta viestinnästä vastaavat henkilöt voivat siirtyvät
elinvoimatoimialalle viestintäyksikköön. Jotta HR-viestinnästä voi
kehittyä vahvempi voi sisäisesti tarjota mahdollisuuden siirtyä myös
HR-yksillöön. Konsernipalvelut tuottavat palveluja toimialoille, palvelut
rakentuvat johtaminen palveluna (LaaS -Leadership as a Service)-
periaatteella. Johtaminen palveluna vahvistaa tehokkaasti koko
henkilöstöjohtamisen strategista ulottuvuutta ja samalla ajatuksella
pystymme vahvistamaan myös viestinnän roolia.
 

HENKILÖSTÖJOHTAMISEN, TIEDOLLA
JOHTAMISEN JA VIESTINNÄN
VAHVISTAMINEN

TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
 

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
 Toteutus.



Teljäntorille rakentuva supervirasto yhdistää yli 40 osoitteessa olevat
Porin kaupungin työtilat, liittää mukaan myös valtionhallinnon
henkilöstöä ja tiivistää työnteon ympäristöt monitiloiksi.
Monitilaympäristö muuttaa paljon, pakottaa uudenlaiseen työnteon
tapaan ja kannustaa tekemiseen yli organisaatiorajojen. Julkinen
sektori on on ottanut laajasti monitilakonsepteja käyttöön ja se näyttää
erityisesti suurissa kaupungeissa olevan trendi. Teljäntori toteutuu
2023, mutta työnteon kulttuuri ei muutu muuton yhteydessä. Se
muuttuu tekojen kautta eikä ole sidottu tiettyyn hetkeen. Uudet
työnteon tavat ja vuorovaikutuksen mallit on syytä ottaa käyttöön jo
paljon ennen muuttoa. Työympäristöjohtamisen Living Lab voi
muodostua minne tahansa tilamuutosten yhteydessä. Esimerkiksi
ahtaisiin tiloihin muuttaminen voi näkyä kokeiluna, jossa uusia
toimintamalleja rakennetaan. Työympäristöjohtamisen Living Labin
asiantuntemus rakentuu tekniselle toimialalle ja sen avulla voidaan
varmistaa, että työympäristöt rakentuvat jo nyt uusia työnteon tapoja,
työinnostusta, innovaatioita ja parempia työsuorituksia tukeviksi.
 
Kuntatyön houkuttelevuuden ja työn imun takia työn tekemisen
kulttuuria on syytä tarkastella myös uusien työnteon tapojen ja
erityisesti joustotyön näkökulmasta. Asiantuntijatehtävät etenkään
eivät ole sidottu aikaan tai paikkaan, sen vuoksi voimme laajentaa työn
tekemisen tapoja ja tuoda lisää vapautta kuntatyön tekemiseen.

TYÖYMPÄRISTÖJOHTAMINEN KOHTI
TIIVIITÄ MONITILAYMPÄRISTÖJÄ  20 

v
TÄMÄ VALTUUSTOKAUSI
Joustotyö kokeilu "Puuma2020 kohti Teljäntoria" käynnistynyt. Suosittelemme
uusiin joustotyökokeiluihin kannustamista ja työympäristöjohtamisen
osaamisen kehittämistä kokeilujen ja niiden mallinnusten avulla.
 

TULEVA VALTUUUSTOKAUSI
 Työympäristöjohtamisen, monipaikkaisen johtamisen ja monikanavaisen
johtamisen porilaiset mallit kirjattuna ja käytössä.



Todella outo. 
Ehdottoman uniikki.


