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Tehokasta ja demokraattista 
kaupunkihallintaa?  
Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen  
akateeminen kokonaisarviointitutkimus 

Tutkimuksen tarkoitus
Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmä uudistettiin vuonna 2017. Uudis-
tuksessa otettiin käyttöön pormestarimalli, toimialamalli sekä osallisuus- ja  
vuorovaikutusmalli. Tampereen yliopiston tutkijoista koostuva tutkimusryhmä 
toteutti johtamisjärjestelmän uudistuksen akateemisen kokonaisarviointitut- 
kimuksen vuosina 2019–2021.

Arviointitutkimuksen tarkoituksena oli tutkia uudistukselle asetettujen tavoit-
teiden toteutumista sekä sitä, miten uudistetulla johtamisjärjestelmällä voidaan 
vastata tehokkaan ja demokraattisen kaupunkihallinnan haasteisiin.

Päätulokset
• Kuntavaalien tulos heijastuu suoremmin kaupungin ylimmän johdon

toimintaan ja koko kaupunkiorganisaatioon. Poliittinen johtaminen on
vahvistunut ja elitisoitunut vallan keskittymisen myötä. Toimijoiden
roolit ja työnjako ovat osin epäselviä.

• Toimialamalli on parantanut kaupunkiorganisaation toimintojen koordi-
naatiota ja vähentänyt siiloja. Kaupunkikokonaisuuden ohjattavuus on
parantunut, mutta lautakuntatyön kuormittavuus on samalla kasvanut. 
Uudistus on myös tuonut uusia koordinaatiotarpeita hierarkiatasojen
lisääntyessä.

• Kaupunkilaisten osallistumisen edistäminen on irrallaan johtamises-
ta ja yksittäisten henkilöiden varassa sen sijaan, että osallistuminen
nähtäisiin osana uudenlaista organisaatiokulttuuria. Irrallisuuden
estämiseksi tarvitaan jaettua ymmärrystä osallistumisen arvosta,
merkityksestä ja hyödyistä.

• Uudistus tukee kaupungin kehittymismahdollisuuksia, mutta henkilös-
tön uudistumiskyky on kärsinyt kiireen ja työkuorman vuoksi.

• Tietoa kerätään monipuolisesti, mutta sen analytiikka ja raportointi
eivät vastaa päätöksenteon tarpeisiin.

• Kaupungin rooli on vahvistunut kansallisesti ja kansainvälisesti.
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Johtopäätökset

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistukseen valitut keinot, pormestarimalli, 
toimialamalli sekä osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, luovat puitteet ja edellytyk-
set tehokkaan ja demokraattisen kaupunkihallinnan toteuttamiseksi. Pormes-
tarimalli mahdollistaa ja tukee kaupungin kansallisen ja kansainvälisen roolin 
vahvistumista uuden paikallisuuden hengessä. Osallisuusmalli puolestaan tukee 
uuden paikallisuuden idean ymmärtämistä laajasti koko kaupunkiyhteisöä kos-
kevana asiana, jossa huomio kiinnitetään kaupunkiorganisaation ja -yhteisön 
väliseen suhteeseen. Uudistuksen avulla pystytään osin aiempaa paremmin 
vastaamaan myös kaupunkihallinnan haasteisiin, kuten asioiden kompleksi-
suuteen, siiloutumiseen ja hallinnan monimutkaisuuteen. Valitut mallit tarjoavat 
puitteet kaupunkiorganisaation toiminnalle, mutta olennaista onnistumisen 
näkökulmasta on kuitenkin se, miten näissä puitteissa toimitaan. Johtamis-
järjestelmän kehittämisessä on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

• Huomio tulisi siirtää rakenteista ihmisiin ja prosesseihin. 
• Työnjaon, roolien sekä vastuu- ja valtasuhteiden selkeys on edellytys johta-

misjärjestelmän toimivuudelle. 
• Uudistus on avannut mahdollisuuksia, mutta potentiaalia ei hyödynnetä riit-

tävästi.
• Strategia ei konkretisoidu käytännöiksi ilman vuorovaikutteista johtamista 

ja riittäviä resursseja. 

Kehittämissuositukset
Pormestarisopimuksella voitaisiin selkeyttää ylimmän poliittisen ja viranhaltija-
johdon rooleja ja työnjakoa sekä sopia yhteisistä menettelytavoista, tavoitteista 
ja toimintaperiaatteista.

Vallan keskittämiseen liittyvien riskien tunnistaminen ja vähentäminen paran-
taisivat johtamisjärjestelmän toimivuutta ja hyväksyttävyyttä.

Kaupungin johtoryhmän ja muiden strategisten työryhmien roolia johtamisessa 
kannattaa selkeyttää ja niiden toiminnan avoimuutta lisätä. 

Apulaispormestarien asemaa yhteensovittajina sekä politiikan ja hallinnon että 
kaupunkilaisten ja kaupunkiorganisaation välillä kannattaa vahvistaa. 

Vuorovaikutteisuuden lisääminen kaupungin toiminnassa ja johtamisessa pa-
rantaisi kaupungin kehittämistä sekä vahvistaisi henkilöstön ja kaupunkilaisten 
osallisuuden kokemusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. 
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