
Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöt valmistelevat ylimmän johdon 

johtamismallia 

Kaupunginjohtaja Markku Andersson on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle vuonna 2015 

Jyväskylän kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajat ovat kokoontuneet valtuuston ja 

hallituksen puheenjohtajistojen sekä kaupunginjohtajan kutsusta valmistelemaan Jyväskylän 

kaupunkiorganisaation ylimmän johdon tulevaisuuden johtamismalleja.  

 

Valmistelun tavoitteena on, että kaupungin ylin johto vaihtuu vuoden 2015 aikana. 

 

Tänään 3.3.2014 valtuustoryhmien puheenjohtajille on esitetty kysymyksiä jatkovalmistelun 

pohjaksi. Valtuustoryhmillä on vastausaikaa 28.3.2014 saakka. Vastaukset ryhmille esitettyihin 

kysymyksiin palautetaan valtuuston puheenjohtaja Pauli Partaselle. Vastauksia käsitellään ja 

jatkotoimista sekä etenemisestä tiedotetaan, kun ryhmien vastaukset on käyty yhteisesti läpi 

valtuuston ja hallituksen puheenjohtajistossa.  

 

Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Andersson on ollut aktiivisesti käynnistämässä keskustelua 

johtamismalleista, mutta ei ole mukana asian valmistelussa.  

- Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja kuntakenttä palveluineen ovat tulevina vuosina valtavien 

uudistuspaineiden keskiössä. Jyväskylän on syytä käydä avoin ja perusteellinen keskustelu 

kaupungin ylimmän johdon johtamisjärjestelmästä tuleville vuosille. Tarvitaan tulevaisuuteen 

suuntaavat linjaukset ja päätökset, joten nyt on oikea aika kuulla kaupunginvaltuuston poliittisia 

ryhmiä heidän näkemyksistään. On paikallaan pohtia, jatketaanko Jyväskylässä nykyisenkaltaisella 

kaupunginjohtajamallilla vai kuntalain mahdollistamalla nk. pormestarimallilla. Kumpikin 

vaihtoehto sisältää erilaisia vaihtoehtoisia hallinnon ja päätöksenteon suuntia. Myös kuntalaisten 

kuuleminen on tärkeää. Tällaiselle kaupungin johtamisjärjestelmän syvälliselle pohdiskelulle 

kuntademokratiassa avautuu harvoin aito mahdollisuus, mutta nyt sellainen on. 

Johtamisjärjestelmän osalta tarvittavat päätökset tulee olla valmiina hyvissä ajoin ennen eläkkeelle 

siirtymistäni, sanoo kaupunginjohtaja Markku Andersson.  

 

Kuntalain mukaan kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa johtaa kunnanhallituksen 

alaisena kunnanjohtaja (kaupunginjohtaja) tai pormestari. Kunnanjohtajan tai pormestarin valitsee 

valtuusto. Kunnanjohtaja on virkasuhteessa kuntaan ja pormestari on kunnan luottamushenkilö. 

Pormestari toimii kunnanhallituksen puheenjohtajana. 

Kuntalaki 24 § (29.6.2006/578) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365  

ja Jyväskylän kaupungin hallintosääntö mm. 36 §, 37 § ja 57 § 

http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2733  

Valtuustoryhmille esitetyt kysymykset: 

1. Tuleeko Jyväskylässä edelleen pitäytyä kaupunginjohtajamallissa, vai harkita siirtymistä 

pormestarimalliin nykyisen kaupunginjohtajan siirtyessä eläkkeelle. 

2. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko tehtävän olla 

toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen? Mikäli tehtävä on määräaikainen, mikä on 

mielestänne sopiva toimikauden pituus?  

3. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, tuleeko keskeisten 

luottamushenkilöiden voida toimia tehtävissään päätoimisesti tai osa-aikaisesti? 

4. Mikäli Jyväskylässä käytetään jatkossakin kaupunginjohtajamallia, miten ylin virkamiesjohto 

tulee organisoida? 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950365
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2733


5. Mikäli Jyväskylässä siirrytään pormestarimalliin, miten ylin virkamiesjohto tulee organisoida? 

6. Millaisella aikataululla asiassa tulee edetä? 

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

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa on kahdeksan ryhmää: 

 Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä, pj. Jari Blom, puh. 050 368 9190 

 Kokoomuksen valtuustoryhmä, pj. Jaakko Selin, puh. 0400 778 779 

 Keskustan valtuustoryhmä, pj. Jari Colliander, puh. 050 553 8494 

 Perussuomalaisten valtuustoryhmä, pj. Minna Mäkinen, puh. 050 368 8851 

 Vihreän liiton valtuustoryhmä, pj. Tuija Mäkinen, puh. 050 599 6029 

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, pj. Eila Tiainen, puh. 050 512 0353 

 Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä, pj. Juhani Starczewski, puh. 040 757 3537 

 Kommunistisen puolueen valtuustoryhmä, pj. Riitta Tynjä, puh. 0400 164 689 

Kunnan johtamismallien esittelyä voi seurata maanantaina 10.3. klo 18 kaupungin 

internetsivulla 

FCG Konsultointi Oy:n kehitysjohtaja Jarmo Asikainen esittelee 10.3. klo 18 kaupunginvaltuustolle 

ja varavaltuutetuille kuntalain mahdollistamia johtamismalleja. Tilaisuutta on mahdollista seurata 

kaupungin internetsivulla osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi -> Ajankohtaista. 

 

 

Lisätietoja:  

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, puh. 050 592 4471 

kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jari Colliander, puh. 050 553 8494 

kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tuulikki Väliniemi, puh. 0400 540 244 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, puh. 0400 937 580 

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, puh. 0400 778 779  

kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, puh. 050 554 7167 

kaupunginjohtaja Markku Andersson, puh. 014 266 1501 

 

 

 

3.3.2014 Kirsti Lehtola  
 

http://www.jyvaskyla.fi/

