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Työohjelman määrittely & tavoitteet 

 
• SOTE- ja maakuntauudistus toteutetaan vuonna 2019 

– koskettaa myös koko kaupunkikonsernia; kaupungin 
palvelutuotantoa, palveluverkkoa ja hallintoa. 

 
• Uudistuksessa kunnan tulopohja myös muuttuu. 

 
• Kaupungin johtoryhmässä nimetyn työryhmän 

tavoitteena on tehdä ehdotus Jyväskylän kaupungin 
hallinnollisten tukipalvelujen järjestämiseksi 1.1.2019 
alkaen. 
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Mitä hallinnon tukipalveluja ja liikelaitoksia 
tarkastelu koskee? 

 Konsernihallinnon palvelut  
 Sivistyksen ja Kaupunkirakenteen hallinnolliset 

tukipalvelut 
 Talouskeskuksen palvelut 
 Kylän Kattauksen palvelut  
 Työterveyden palvelut 
 Tilapalvelu 
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Ketä mukana? 
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Työryhmän kokoonpano (kokoontuu 1 krt/kk):  
– Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, pj  
– Kehittämisjohtaja Harri Hyvönen, vpj  
– Viestintäjohtaja Helinä Mäenpää 
– Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä  
– Talousjohtaja Ari Hirvensalo 
– Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen  
– Liikelaitosjohtaja Mari Soukka  
– Kaupunginsihteeri Anu Leppänen  
– Kehittämispäällikkö Laura Ahonen, siht.  
– Hallintopäällikkö Anja Lehtonen 
– Talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen 
– Viestintä- ja hallintopäällikkö Emmi Hyvönen 
– Henkilöstöjärjestöjen edustaja Kimmo Ahonen, varalla Ulla-Sinikka Sihvonen 
 Lisäksi työhön osallistuvat liikelaitosjohtajat Tuija Sinisalo, Irja Korhonen ja Esko Eriksson omien vastuualueidensa 

osalta. 

Valmisteluryhmä (kokoontuu 2 krt/kk): 
– Kehittämisjohtaja Harri Hyvönen, pj 
– Kansliapäällikkö Heli Leinonkoski, vpj  
– Henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä  
– Talousjohtaja Ari Hirvensalo 
– Tietohallintojohtaja Arto Jalkanen 
– Strategia ja Kehittäminen Laura Ahonen (fasilitointi) 
 Tarvittaessa kutsutaan erikseen muita osallistujia vastuualueidensa osalta 



Miten toteutetaan? 
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SOTE-palveluja 
tuottavat 

(100%) 

SOTE- & muita 
tukipalveluja 

tuottavat 

(X%/ Z%) 

Kaupungin 
toimintojen 
tukipalvelut 

(100%) 

SOTE-
valmis- 

telu 

ryhmät & 
palvelut 

Kaupungin 
tuki-

palvelut 
1.1.2019 

Oma 
tuo-

tanto 

Osto-
palve

lut 

HR:n 
valmis-
telema 
alus-
tava 

listaus 

Osto-
palve

lut 

Osto-
palve

lut 

Palvelu-
tarpeet 

Resurssit 

Eurot 

Vaihtoehtojen selvitys 01-10/17 
Päätökset 08-12/17 

Valmistelu 10/17-12/18 Toteutus 1/18 



 
Valmistelun tilanne 

 • Kaupungin ”Jyväskylä2019” työ- ja valmisteluryhmä ovat edenneet 
tehtävässään 
– ensimmäiset versiot laadittu miten hallinnon tukipalvelujen 

painotus muuttuu sekä paljonko nykyisistä henkilötyövuosista on 
jatkossa maakunnalla (noin 1/3 hallinnon tukipalveluista muuttaa) 

– käynnissä on selvityksiä palveluiden järjestämisestä mm. 
Talouskeskuksen, Tietohallinnon, Työterveys Aallon sekä Kylän 
Kattauksen osalta 
 

• Talousarvio 2018 laaditaan tuleva muutos huomioiden 
 

• Muutoshankkeen tiedotusta lisätään 
– kaupungin intranet-sivuilla (http://intra/Jyäskylä2019) 
– henkilöstöuutiskirjeessä 16.5. lähtien 

 
 Kaikki ei ole vielä selvää! Esimiesten sekä henkilöstön kuuleminen ja 

vuoropuhelu onkin ensiarvoisen tärkeää! 
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