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Hallintopalvelut 
Kaupunginkanslia 
• Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen sekä sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialan 

toimielinten esityslistojen valmistelu, pöytäkirjojen laadinta ja päätösten täytäntöönpano 
• Valmistelee osaltaan keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan sekä kaupunginhallituksen alaisten 

toimikuntien esityslistat ja pöytäkirjat 
• Kaupungin luottamushenkilörekisteri 
• Kaupungin hallinnolliseen päätöksentekoon liittyvien asiakirjojen  ja niiden käsittelyvaiheiden kirjaus ja merkintä  
• Kaupungin virallista ilmoitustaulun hoitaminen, kuntalaisaloitteet vastaanottaminen ja ohjaus valmisteltaviksi 

asiaankuuluville tahoille 
• Kaupungin virastojen ja laitosten keskusarkisto. Ohjaa ja neuvoo yksiköiden arkistonmuodostusta ja 

arkistoteknistä hoitoa sekä huolehtii ja antaa tietoja sen haltuun siirretyistä asiakirjoista 
• Vaalit 

 
Kansainväliset yhteydet 
• Kehittää ja koordinoi kaupungin kansainvälistä toimintaa 
• Toimii aktiivisesti kaupungin kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa (kaupunkiverkostot, ystävyyskaupunkiyhteydet, 

projektit ja partnerit) 
• Lisää kaupungin henkilöstön kansainvälistä osaamista ja asiantuntijuutta mm. koulutuksen ja kansainvälisen 

henkilöstövaihdon avulla 
• Edistää Jyväskylän kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä ja tukee monikulttuurisen Jyväskylän kehittämistä  

 
Johdon tuki 
• Arvonimet ja kunniamerkit, virastomestaripalvelut, johdon sihteeritehtävät, edustus ja vieraanvaraisuus 
• Hallinnon asiantuntijapalvelut  
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Laki- ja kilpailuttamispalvelut 

Laki- ja kilpailuttamispalvelut toimii konsultoivana 
asiantuntijaorganisaationa kaupunkikonsernille.  
 
Oikeudelliset palvelut 
• Jyväskylän kaupungin oikeudellinen edunvalvonta ja asiantuntijapalvelujen tuottaminen 

toimialoille, liikelaitoksille sekä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille 
• Omistajaohjaukseen liittyvät juridiset kysymykset 
 

Hankinnat, kilpailuttaminen ja tilaaminen 
• Jyväskylän kaupungin yhteishankintojen (keskitetyt hankinnat) kilpailutus ja niitä 

koskevien hankintasopimuksien hallinnointi ja yhteydenpito KL Kuntahankintoihin 
yhteishankintoja koskevien sopimusten osalta. 

• Kilpailuttamispalvelut osallistuu myös toimialojen hankintojen kilpailuttamiseen.  
• Osa kilpailutuksista tehdään seudullisena yhteistyönä. Jyväskylän kaupungin 

hankintayhteistyössä ovat mukana mm. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy sekä Jyväskylän lähikunnat. 
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Strategia ja kehittäminen 
• Ohjaa ja tukee kaupungin strategiatyötä sekä rakenteiden uudistamista 

kaupungin elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi 
• Koordinoi ja osin toteuttaa kaupungin strategisia kehittämishankkeita ja 

kehittämistoimintaa 
• Kehittää kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia 

yhteistyössä muiden vastuualueiden kanssa 
• Vastaa kaupungin ympäristöjärjestelmän kehittämisestä ja koordinoinnista. 
 
Avainalueita: 

– Strategian valmistelu-/päivitysprosessin koordinointi ja ohjaus 
– EU-asiat, aluekehittäminen 
– Digitalisaation edistäminen 
– Hyvinvointikertomuksen kokoaminen 
– Klemmari- ja palvelusetelitoiminta 
– Osallisuus 
– Resurssiviisaus 
– Vapaaehtoistoiminta 
– Ympäristöjärjestelmä 
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Henkilöstöpalvelut 
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Henkilöstöpalvelut 
Tehtävänä linjata, auttaa, tukea ja neuvoa esimiehiä ja henkilöstöä 
kaikissa henkilöstötyötä koskevissa asioissa. Henkilöstötyötä tehdään 
yhteistyössä kaupungin johdon, esimiesten ja henkilöstöjärjestöjen 
kanssa. 
Henkilöstöresurssien ohjaus 
• Palvelussuhdeasiat 
• Paikalliset sopimukset ja neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa 
• Henkilöstöhallinnon järjestelmät 
• Rekrytointi 
• Henkilöstösuunnittelu 

Työkyky ja osaaminen 
• Henkilöstön osaamisen kehittäminen ml henkilöstökoulutus 
• Työkyvyn hallinta ja kehittäminen 
• Työsuojelun organisointi (toimenpideohjelma ja työpaikkakohtaiset turvallisuus- ja 

valmiussuunnitelmat) 
• Työturvallisuus 
• Työterveyshuollon kokonaisohjaus (työterveyspalvelujen hankkiminen henkilöstölle) 
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Talous ja tietohallinto 
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Talouden ohjaus  
• Vastaa talousarvion laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, -seurannasta ja 

-raportoinnista, tilinpäätöksen laatimisesta, rahoituksesta ja laskennan kehittämisestä. 

Tietojohtaminen ja raportointi 
Konserniohjaus 
Tarkastuspalvelut 
• Sisäinen tarkastus 

– Riippumaton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tukitoiminto, joka toimii kaupunginjohtajan ja 
kaupunginhallituksen alaisuudessa. Avustaa johtoa valvontavelvollisuutensa täyttämisessä ja on 
osa kaupunkikonsernin valvontajärjestelmää. Tuottaa päätöksenteon ja johtamisen tueksi 
arviointitietoa kaupunkikonsernin toiminnasta, ohjauksesta ja valvonnasta. Valvoo toiminnan 
tuloksellisuutta ja lainmukaisuutta, arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan 
tarkoituksenmukaisuutta.  

• Ulkoinen tilintarkastus 
– Muodostuu tarkastuslautakunnasta ja tilintarkastajasta, jotka valtuusto valitsee. 
– Ulkoinen tarkastus ja arviointi on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomaksi. 
– Tarkastuslautakunnan valmistelua avustaa lautakunnassa esittelijänä toimiva kaupunginreviisori. 

Tietohallinto 
• Tuottaa tietotekniikka- ja telepalveluja kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille ja 

vastaa tietohallintostrategioiden toteuttamisesta ja koordinoinnista.  
• Palvelukokonaisuuksia: hallinto, tietojärjestelmien suunnittelu-, kehitys-, käyttöönotto-, 

ylläpito- ja tukipalvelut, tekninen toiminta ja tietoliikennepalvelut, työasemien tukipalvelut ja 
helpdesk/asiakastuki. 
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Elinkeino ja työllisyys 
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Elinkeino ja työllisyys 
• Elinkeinopolitiikan ohjaus ja erityishankkeet = elinkeinoyksikkö  

– Vastaa Jyväskylän kaupungin elinkeinopolitiikan koordinoinnista ja ohjauksesta 
sekä strategisista kaupunkikehityshankkeista.  

– Elinkeinoyksikkö tarjoaa yritysten sijoittumispalvelua Jyväskylästä kiinnostuneille 
yrityksille sekä hoitaa kaupungin elinkeinomarkkinointia ja -yhteistyötä. 

• Työllisyyspalvelut 
– Tehtävänä ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja työllistymisen 

edistäminen. Palvelu on myös muiden jyväskyläläisten työnhakijoiden 
käytettävissä.  

– Työnantajille työllisyyspalvelut tarjoaa rekrytointiin ja työllistämiseen liittyviä 
maksuttomia palveluja. 

• Viestintä ja markkinointi 
– Edistää asukkaiden, median, yhteistyötahojen ja kaupungin toiminnasta 

kiinnostuneiden tiedonsaantia, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä 
kaupungin ja seudun tunnettuutta. 

– Visit Jyväskylä, matkailumarkkinointi 
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