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Jyväskylän kaupunki   VASTAUKSET  
 
 
   Pvm. 28.3.2014 

  
 

Jyväskylän kaupungin johtamisjärjestelmä    
 

Keskustan valtuustoryhmän vastaukset valtuustoryhmi lle esitettyihin kysymyksiin  
 

1. Tuleeko Jyväskylässä edelleen pitäytyä kaupunginjohtajamallissa, vai harkita 
siirtymistä pormestarimalliin nykyisen kaupunginjohtajan siirtyessä eläkkeelle. 

 
Keskustan valtuustoryhmän mielestä kaupunginjohtajamalli on edelleen 
mahdollinen ja hyvä vaihtoehto. Kaupunginjohtajamalli on parempi kuin 
pormestarimalli. 

 
Keskeisintä johtamisjärjestelmän uudistamisessa ja tavoitteiden asettelussa on 
että, luottamushenkilöt ovat mukana valmistelussa ja ajoissa. Eli asioiden 
valmistelua tulee aikaistaa, luottamushenkilöt aikaisemmin mukaan valmisteluun. 
Useita vaihtoehtoisia malleja on oltava esityksissä jo riskien hallinnan kannalta. 
 
Keskusta ottaa mielellään vastaan lisäselvitystä eri malleista ennen lopullista 
päätöstä. 

 
2. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko tehtävän 

olla toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen? Mikäli tehtävä on määräaikainen, 
mikä on mielestänne sopiva toimikauden pituus?  
 

Keskustan valtuustoryhmän näkemyksen mukaan määräaikainen 
kaupunginjohtajamalli on parempi kuin toistaiseksi voimassaoleva. 
Kaupunginjohtajan toimikausi voisi olla 6 vuotta, ei alle. Tulee asettaa selkeät 
tavoitteet sekä selkeät työsuhteen päättämisen ehdot. 
 
Kaupunginjohtajan työn tuloksia on voitava arvioida vuosittain. 

 
3. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko keskeisten 

luottamushenkilöiden voida toimia tehtävissään päätoimisesti tai osa-aikaisesti? 
 

Keskustan valtuustoryhmä katsoo, että hallituksen puheenjohtaja voi olla 
päätoiminen tai osa-aikainen kuten myös valtuuston puheenjohtaja. 
 
Päätoimisuus tai osa-aikaisuus olisi suotavaa myös keskeisten (2-3) lautakuntien 
puheenjohtajille henkilöiden tilanteesta ja halusta riippuen.  
 
Substanssiosaamista tulee edellyttää lautakunnan puheenjohtajalta. 

 
4. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, miten ylin 

virkamiesjohto tulee organisoida? 
 

Keskustan valtuustoryhmän mielestä kaupunginjohtajan lisäksi ei tarvita 
apulaiskaupunginjohtajia. Ylin virkamiesjohto toimisi toimiala- tai 
vastuualuejohtajina. 
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Yhdellä johtavalla viranhaltijalla tulee olla vastuu elinkeinopolitiikasta. 
 

 
5. Mikäli Jyväskylässä siirrytään pormestarimalliin, miten ylin virkamiesjohto tulee 

organisoida? 
 

Keskustan valtuustoryhmän mielestä viranhaltijat toimivat toimi- tai 
vastuualueensa operatiivisina johtajina.  
 
Apulaispormestareina toimivat päätoimiset tai osa-aikaiset keskeisten 
lautakuntien puheenjohtajat. 
 
Ei ryhmäpuheenjohtaja -vetoinen apulaispormestarimalli. 
 
Yhdellä apulaispormestarilla tulee olla vastuu elinkeinopolitiikasta. 

 
6. Millaisella aikataululla asiassa tulee edetä? 

 
Keskustan valtuustoryhmän pitää parhaimpana ratkaisuna sitä, että 
saavutettaisiin yhteinen ratkaisu jopa kesäkuussa 2014. Mitä aikaisemmin, sen 
parempi. 

 
7. Onko muuta, mitä valtuustoryhmänne haluaa huomioitavaksi asiaan liittyen?  

 
Elinkeinotoiminnan tehostaminen ja tuloksekkuus tulee määritellä paremmin 
uudessa ylimmän johdon organisointimallissa. 
 
Johtamisjärjestelmän kehittämisessä on tärkeää luoda toimintatapamalli, jolla 
varmistetaan poliittisten päätösten kokonaistaloudellisuus. Päätösten tulee tukea 
kaupungin elinvoimaisuutta siten, että huomioidaan Jyväskylän eri alueiden 
vahvuudet ja erityispiirteet. 
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