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Tietohallinnon vastuualueen tehtävät
• osallistua kaupungin strategiseen suunnitteluun ja kaupunkistrategian 

laadintaan siltä osin kuin strategiatyö koskee tietohallinnon toiminta-
aluetta

• vastata kaupunkikonsernin tietohallinnon linjausten ja toimintaohjelman 
valmistelusta sekä osallistua julkishallinnon ict-yhteistyöhön

• hankkia, kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalveluita 
kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa

• tarjoaa toimialoille ja liikelaitoksille tietohallinnon asiantuntijapalveluita 
• vastata tietoturvapolitiikan määrittämisestä ja toteuttamisesta
• vastata ict-tuen suunnittelusta ja toteutuksesta
• tukea henkilöstöyksikköä ict-koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa
• toteuttaa yhteiskäyttöisten järjestelmien koulutusta yhteistyössä 

toimialojen kanssa
• suunnitella ja rakennuttaa puhelinpalveluiden tekniset ratkaisut ja 

tietoliikenneverkot





Tunnuslukuja 2017
Kaupungin ict-menot 11,4 milj. € 

Tietohallinnon käyttötalousbudjetti 6,2 milj. € (nettoyksikkö)

Ict-investointimäärärahat 2,6 milj. € (keskitetty tietohallintoon)
• esitykset toimialojen ict-kehittämisryhmiltä ja kaupungin digityöryhmältä
• kaupungin ict-ohjausryhmä käsittelee ehdotukset

Tietojärjestelmiä ja sovelluksia n. 400 

Palvelimia n. 200 (suuri osa virtualisoituja)

Työasemia:
Hallinnon pöytäkoneet ja kannettavat mikrot 4 700
Opetuskäytön työasemat 5 800
Asiakaskoneet (kirjasto ym.) 170 
Matkapuhelimia 4 600



Paperiton 
Jyväskylä 

Digitalisaatio on 
osa kaikkia
toiminta-

prosesseja

Digipalvelut 
kattavasti 
kaikkien 

saatavilla ja 
käyttöaste 

lähes 100%

Räätälöitävä 
digitaalinen 

toiminta-
ympäristö 

kuntalaisille

Tyytyväiset 
loppukäyttäjät

Tietohallinnon toimintamalli ja ict-
palvelutuotanto tukee Jyväskylän kaupungin 
kehitystavoitteita



Perustukset uudelle digitaaliselle 
Jyväskylälle

• Kärkihankkeet
– VM:n kansallinen 

palveluarkkitehtuuri-ohjelman 
tuomat velvoitteet ja 
mahdollisuudet (suomi.fi-palvelut)

– EU-tietosuoja-asetuksen 
voimaantulon tukeminen (mm. yli 
400 tietojärjestelmää)

– kaupunkikonsernin laajuisen 
asiakkuuden hallinnan (CRM ) 
hankkeen valmistelu ja 
käyttöönotto

– kaupunkikonsernille käyttöön 
uudet yhteisölliset 
työskentelymallit modernia 
viestintä- ja ryhmätyövälineistöä 
(Office 365) hyödyntäen  

• Lisäksi tietohallinto
– uudistaa tietohallinnon ohjausmallin 

ja ict-palvelutuotannon organisointia
– osallistuu aktiivisesti palvelualueiden 

ict- ja digihankkeisiin 
• mm. uuden avoimeen 

lähdekoodiin perusturvan 
julkaisujärjestelmän käyttöönotto

– automatisoi palveluprosesseja ja 
parantaa ja tehostaa sisäistä 
viestintää

– osallistuu maakunta- ja sote-
uudistuksen sekä uuden sairaalan 
ict-valmistelutyöhön
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