
Ohje palvelualoitteen tekemiseen

PALVELUALOITE



PALVELUALOITE
■ Mikä on palvelualoite

▪ Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan ja omana työnä tehtävän
palvelun tai toiminnan kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta tai kokonaan yksityistämisestä siten, että palvelu voidaan tuottaa laadullisesti
paremmin ja halvemmilla kustannuksilla jonkin ulkopuolisen palveluntuottajan toimesta

▪ Palvelualoite on julkinen ja vireille tulleet palvelualoitteet (aloitteen kohde, vireilletulopäivä) julkaistaan hankintojen sivuilla osoitteessa:
https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/palvelualoite

■ Mistä palvelualoite voidaan tehdä

▪ Palvelualoite voidaan tehdä kaikista kaupungin palveluista ja toimista, lukuun ottamatta:

• lakisääteisiä viranomaistehtäviä

• strategista johtamista tai toimintaa

• toimintaa, jota sopimuksen perusteella hoitaa jokin muu kaupungin ulkopuolinen juridinen henkilö

• konserniyhtiöiden toimintaa ja

• sosiaali- ja terveyspalveluita

■ Kuka voi tehdä palvelualoitteen

▪ Palvelualoitteen voi tehdä:

• Jyväskylän kaupungin jäsen eli henkilö, jonka kotikuntalaissa (201/94) tarkoitettu kotikunta on Jyväskylän kaupunki (kunnan asukas) tai yhteisö, laitos ja
säätiö, jonka kotipaikka/toimipaikka on Jyväskylässä



OHJE PALVELUALOITTEEN TEKEMISEEN
■ Milloin palvelualoitteen voi tehdä

▪ Palvelualoitteen voi tehdä vuoden 2022 loppuun saakka

■ Miten palvelualoite tehdään

▪ Palvelualoite tehdään kirjallisesti ja se toimitetaan kaupungin kirjaamoon joko sähköisesti tai postitse

▪ Palvelualoitteen voi tehdä lomakkeella Jyväskylän kaupungin internetsivuilla osoitteessa:
https://www.jyvaskyla.fi/lomakkeet/palvelualoitelomake

■ Mitä kirjallisen palvelualoitteen tulee sisältää

▪ Aloitteen tekijän nimi, yhteystiedot

▪ Aloitteen aihe ja alue/toiminto jota se koskee

▪ Selvitys siitä, mitä aloite koskee

• Aloite voi koskea myös nykyistä palvelua korvaavaa vaihtoehtoa

▪ Aloitteen tekijän perustelema näkemys siitä, miten ehdotettu palvelu/toiminto olisi kokonaistaloudellisesti edullisempi ja 
laadukkaampi kuin kaupungin oma palvelu/toiminto (yleiskuva ehdotetun palvelun kustannusrakenteesta)

▪ Palvelualoite voi sisältää julkisuuslain mukaisia liikesalaisuuksia. Ne on selvästi merkittävä ja perusteltava

https://www.jyvaskyla.fi/lomakkeet/palvelualoitelomake


PALVELUALOITTEEN KÄSITTELY
■ Aloitteen käsittely

▪ Hankintapäällikkö ottaa aloitteen käsittelyyn ja tarkastaa, että se täyttää yleiset kriteerit ja sisältää riittävät tiedot

▪ Tieto palvelualoitteen käsittelystä saatetaan palvelualoitteen tekijän tietoon ilman aiheetonta viivytystä 

▪ Palvelualoitte kohdennetaan sitä koskevaan yksikköön/yksiköihin ja aloitteen käsittelyä varten perustetaan työryhmä taloudellisten ja toiminnallisten selvitysten tekemiseksi

▪ Hankintojen ohjausryhmä tekee esityksen päättävälle elimelle kilpailutuksen käynnistämisestä tai muista mahdollisista toimenpiteistä, mikäli aloite täyttää vaaditut 
taloudelliset ja toiminnalliset kriteerit 

■ Palvelualoitteen arviointi kaupungilla

▪ Yleiset kriteerit 

• Onko kohde sellainen, että siitä voi tehdä palvelualoitteen

• Onko aloitteen tekijä kunnan jäsen

▪ Taloudelliset ja toiminnalliset kriteerit

• Onko aloite toteuttamiskelpoinen

• Onko aloitteen ehdottama palvelu/toiminta kokonaistaloudellisesti edullisempi ja laadukkaampi kuin palvelu/toiminto kaupungin oman yksikön tuottamana

■ Palvelualoitteen alasta ja laajuudesta riippuen päätöksen jatkotoimenpiteistä tekee lautakunta tai kaupunginhallitus

■ Mikäli arviointi johtaa palvelun/toiminnan ulkoistamiseen tai yksityistämiseen

▪ Palvelu/toiminta kilpailutetaan hankintalain mukaisesti

▪ Kilpailutukseen voivat osallistua niin aloitteen tekijä tai kuka tahansa muu toimija

▪ Hankintasopimus tehdään tarjouskilpailun voittajan kanssa




