
www.jyvaskyla.fi kehityshistoria 2001-2017 
 
Uudet sivut 2001 

• Rakennusvalvontavirasto  
http://www.jkl.fi/rakennus 

• Ympäristövirasto  
http://www.jkl.fi/ymparistovirasto 

• Jyväskylän historia, Itsenäisyyspäivä, Joulu 
http://www.jyvaskyla.fi/historia 
http://www.jyvaskyla.fi/historia/itsenaisyys 
http://www.jyvaskyla.fi/historia/joulu 

• Tonttiosasto  
http://www.jkl.fi/tekpa/toto 

• Kuntalaisaloite, Sähköinen asiointi  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kuntalaisaloite.htm 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/sahkoinenasiointi.shtml 

• Hallintokeskus  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallintokeskus 

• Erityisliikunnan kalenteri  
http://www.jkl.fi/sotepa/erityisliikuntakalenteri 

• Pelastustoimi  
http://www.jkl.fi/tekpa/pela 

• Tekninen Palvelukeskus  
http://www.jkl.fi/tekpa 

• Kulttuuritoimen keskus  
http://www.jkl.fi/kulttuuri/toimenkeskus 

• Säynätsalo  
http://www.jkl.fi/ssalo 

• Katu- ja puisto-osasto  
http://www.jkl.fi/tekpa/kapu 

• Karttapalvelu  
http://kartta.jkl.fi 

• Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus  
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 

• Nettikortti 
http://www.jyvaskyla.fi/nettikortti 

• Kuluttajaneuvonta  
http://www.jyvaskyla.fi/kuluttaja 

• Jyväskylä Sinfonia  
http://www.jyvaskylasinfonia.fi 

• Nuorten Ääni -aloitekanava  
http://www.jkl.fi/nuoriso/nuortenaani -Aloitekanava 

• Kirjasto  
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto 



• Nuorten kysymyspalsta  
http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso - kysy ja keskustele - kysymys-vastauspalsta 

• Tilapalvelu  
http://www.jkl.fi/tipa 

• Kansainvälinen toiminta /International Relations  
http://www.jyvaskyla.fi/international/intrelations 

• Tapahtumakalenteri 
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumat 

• Opetusvirasto  
http://www.jkl.fi/opetusvirasto 

• Pysäköintitalot  
http://www.jkl.fi/ptalot 

• Euro-sivut  
http://www.jyvaskyla.fi/euro 

• Ruokapalvelu  
http://www.jkl.fi/ruokapalvelu 

Uudet sivut 2002 

• Matkakeskus 29.11.2002 
http://www.jyvaskyla.fi/tekpa/matkakeskus 

• Tetra - Jyväskylän yhteispalvelut 29.10.2002 
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/tetra 

• Urban Design and Town Planning 25.10.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/english/ 

• Kuokkalan yhteispalvelu Polttopiste 17.10.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/yhteispalvelu 

• JyväskyläTori 10.10.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/keskustelu 

• Jyväskylä NEWS 9.10.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/tiedotus/news 

• Sijaishuoltoyksikko 25.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/sijaishuolto 

• Pääsivut 19.9.2002 
http://www.jyvaskyla.fi 

• Keljo 19.9.2002  
http://keljo.jyvaskyla.fi 

• Mannila 19.9.2002  
http://mannila.jyvaskyla.fi 

• Huhtasuo 19.9.2002  
http://huhtasuo.jyvaskyla.fi 

• Viestintä 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta 

• NettiGalleria 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/nettigalleria 

• Kaupunginhallitus 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallitus 



• Kaupunginvaltuusto 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto 

• Apulaiskaupunginjohtaja 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/apkaupunginjohtaja 

• Kaupunginjohtaja 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupunginjohtaja 

• Hallintokeskus 19.9.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallintokeskus 

• Jyväskylä-lehti 28.8.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/tiedotus/lehti 

• Liikuntapalvelukeskus 20.8.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta 

• Työväenopisto 14.8.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/tyovaenopisto 

• Nuorisokodit 5.8.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/nuorisokodit 

• Altek aluetekniikka 3.8.2002  
http://www.jkl.fi/tekpa/altek 

• Näyttelykalenteri 27.5.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/nayttelyt 

• Päivähoito 21.5.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito 

• Velkaneuvontakeskus 17.5.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/velkaneuvonta/ 

• Terveysaineistopalvelu 29.4.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/terveysaineistopalvelu/ 

• Aikamasiina 23.3.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/historia 

• Matkailuneuvonta 20.2.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/matkailuneuvonta 

• Hakemistot: Kunnallinen määräyskokoelma ja Sivut A-Ö 7.2.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/hakemisto 

• Perheneuvola 22.1.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/perheneuvola 

• Popcity 22.1.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/popcity 

• Kysymys-vastauspalsta 11.1.2002  
http://www.jyvaskyla.fi/kysy/ 

• Jätehuolto 2.1.2002  
http://www.jkl.fi/tekpa/jate/ 

Uudet sivustot 2003 

• Tapahtumakalenteri 16.12.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/tapahtumat 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/tapahtumat 



• Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 5.12.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa 

• Alueelliset liikennefoorumit 26.11.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/liikenne/alf 

• Tilahaku 21.11.2003  
http://www.jyvaskyla.fi/neuvonta/tilahaku 

• KyytiVeikko / palveluliikennesivusto 29.10.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/liikenne/palvelu/ 

• Rekrytointi-sivusto 1.10.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi 

• Hankintakeskus 22.9.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hankintakeskus 

• Liikutaan yhdessä Jyväskylän seudulla 8.9.2003 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/liikunta 

• Kulttuurin uudet etusivut 28.7.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri 

• Uutisten rss-syöte 28.7.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/uutiset.rss 

• Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 22.7.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 

• Kuluttajaneuvonta (seutusivut) 22.5.2003  
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/kuluttaja 

• Tervetuloa Jyväskylään - Uuden asukkaan lehti 12.5.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/asuminen/uusiasukas/ 

• Jyväskylän kaupungin vuosikertomus 17.4.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/tiedotus/kertomus/2002 

• Jyväskylän seudun matkailu (seutusivut) 30.3.2003 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/matkailu 

• Markkinapaikasta mainio kaupunki - Lyhyt johdatus Jyväskylän historiaan 21.3.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/historia/lyhyt 

• Luontevaa asiakaspalvelua kaikille 10.3.2003 
http://www.jkl.fi/sotepa/esteetonpalvelu/ 

• Jyväskylän kaupungin kesätyöpaikat 28.2.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/kesatyo2003 

• Jyväskylä - Kestävän liikenteen mallikunta 19.2.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/asuminen/kestavalii 

• Tilapalvelun uudet sivut 13.2.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/tipa 

• Eduskuntavaalit Jyväskylässä 2003 6.2.2003 
http://www.jyvaskyla.fi/vaalit03 

• Jyväskylän seudun internetsivut - yhteistyössä 16.1.2003 
http://www.jyvaskylanseutu.fi 



Uudet / uudistetut sivustot 2004 

• Jyväskylän seudun kansalaisopisto 
11.12.2004  
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kansalaisopisto/ 

• Muunkielisten pääsivujen uudistus ja sisällön lisääminen 
15.10.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/international/ 

• Kaupungin suomenkielisten pääsivujen uusi ilme, tekniikka ja rakenne 
4.10.2004 
http://www.jyvaskyla.fi 

• Jyväskylä - Uuden asukkaan lehti 2005 
26.8.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/asuminen/uusiasukas/ 

• Koe Jyväskylä! -sivusto 
17.8.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/international/experience/ 

• Nuorten taidetyöpaja 
19.3.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/taidepaja/ 

• Vesilaitos 
18.3.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/vesi/ 

• Jyväskyläregion touristservice 
12.3.2004 (in english)  
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/travel 

• Opetusvirasto 
11.3.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/opetusvirasto 

• Keski-Suomen pelastuslaitos 
9.3.2004  
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi 

• Rekrytointipalvelu (kesätyöpaikat) 
1.3.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi/ 

• Seutusivuston uutiset 
27.2.2004  
http://www.jyvaskylanseutu.fi 

• Jyväskyläregionens turistservice 
27.2.2004 (på svenska)  
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/travel_se 

• Jyväskylän seudun matkailupalvelu 
27.2.2004  
http://www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/matkailu 

• Jyväskylä Sinfonia 
28.1.2004  
http://www.jyvaskylasinfonia.fi 



• Liikuntapaikkojen varauksien selailu - Webtimmi 
21.1.2004  
http://webbitimmi.jkl.fi 

• Tekninen palvelukeskus 
7.1.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/tekpa 

• Kulttuuritoimen keskus 
6.1.2004  
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuritoimenkeskus  

Uudet / uudistetut sivustot 2005 

• Aineistoa Keski-Suomen historiasta 20.12.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/keskiaineisto 

• Keskisuomen kirjastoportti 22.6.2005 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/aaltokirjastot/portti 

• Aikamasiina (uudistus) 8.6.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/historia 

• Matkailun venäjänkieliset sivut 24.3.2005 
http://www.jyvaskylaregion.fi/travel/ru/ 

• Tietohallinto (uudistus) 22.3.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/tietohallinto/ 

• Jyväskylän seudun Latuinfo (uudistus) 21.3.2005 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo/ 

• Mobiilipalvelut (mobiililaitteille, joissa xhtml-selain) (linkki mobiililaitteilla etusivulta) 
21.3.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/mobiilipalvelut 

• Mobiilikartta (mobiililaitteille, joissa xhtml-selain) 21.3.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/mobiilipalvelut/kartta/ 

• Sivistystoimi 18.3.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/sivistystoimi.shtml 

• Seudullinen kulttuurihakemisto (uudistus) 23.2.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/hakemisto/kulttuuri/ 

• Lukudiplomi-sivusto (kirjasto) 8.2.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/lukudiplomi 

• Talous- ja velkaneuvontakeskus 27.1.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/sotepa/velkaneuvonta 

• Yleinen edunvalvonta 21.1.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/edunvalvonta 

• Kulttuuriaitta x.1.2005 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta  

Uudet / uudistetut sivustot 2006 

• Kaupunginteatteri 18.12.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 



• NuortenLaturi.fi 14.12.2006 
http://www.nuortenlaturi.fi 

• City of light 7.12.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/cityoflight 

• Kirjasto 4.12.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto 

• Talous- ja hankintapalvelukeskus 17.11.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/talousjahankinta 

• Ympäristöosasto 16.11.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto 

• Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus 13.11.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus 

• Kulttuuripalvelukeskus 25.9.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelukeskus 

• Lasten Loiskis 7.9.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/lastenpaivat 

• Minikino, Jälkkärikino 1.9. 2006 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/minikino 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/jalkkarikino 

• Tontit ja maaomaisuus 30.8.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/tontit 

• Sosiaali- ja terveystoimen sivut 19.5.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/sote 

• Yhdyskuntatoimen pääsivut 19.5.2006 
http://www.jyvaskyla.fi/yhdyskuntatoimi 

• Uudet pääsivut, yhteystietoluettelo, uusittu uutisosa(uusi julkaisujärjestelmä) 19.5.2006 
http://www.jyvaskyla.fi 

• Omalääkäri- ja omasairaanhoitajahaku 15.2.2006 
http://www3.jkl.fi/sotepa/terveys/omalaakarihaku 

Uudet / uudistetut sivustot 2007 

• Hallintokeskus 20.12. 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallintokeskus 

• Kysymyspalstan kysymyksiä (vastattuja) rss-virtana 17.12. 
http://www3.jkl.fi/kysy/kysymykset.rss 

• Säätila Jyväskylässä 11.12. 
http://www.jyvaskyla.fi/ajankohtaista/saa 

• Kirjaston lasten- ja nuortenosasto, Lukemalla Lentoon 27.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/lentoon 

• Joulukylä Jyväskylä 16.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/joulukyla 

• Päiväkoti Koivula 7.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/koivula 

• Päiväkoti Aallokko 7.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/aallokko 



• Ilvespuiston perhepuisto 7.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/perhepuistot/ilvespuisto 

• Halssilan päiväkoti 5.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/halssila 

• Aittorinteen päiväkoti 5.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/aittorinne 

• Kotalammen päiväkoti 2.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kotalampi 

• Kultalakin päiväkoti 2.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kultalakki 

• Ristonmaan päiväkoti 2.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/ristonmaa 

• Pohjanlammen päiväkoti 1.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/pohjanlampi 

• Kuokkalan päiväkoti 1.11. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kuokkala 

• Kangasvuoren päiväkoti 31.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kangasvuori 

• Huhtarinteen päiväkoti 31.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/huhtarinne 

• Pupuhuhdan perhepuisto 31.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/perhepuistot/pupuhuhdanperhepuisto 

• Pupuhuhdan päiväkoti 31.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/pupuhuhta 

• Taikalampun päiväkoti 26.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/taikalamppu 

• Sosiaali ja terveystoimen hallinto 23.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/hallinto 

• Tapiolan päiväkoti 18.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/tapiola 

• Honkaharjun päiväkoti 19.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/honkaharju 

• Myllytuvan päiväkoti 19.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/myllytupa 

• Sivutaskun päiväkoti 19.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/sivutasku 

• Varikon päiväkoti 11.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/varikko 

• Taimiston päiväkoti 11.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/taimisto 

• Neuvolat 11.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/terveys/neuvolat 

• Altek Aluetekniikka 10.10. 
http://www.jyvaskyla.fi/altek 

• Pääsivujen ukoasu-uudistus 2.10. 
http://www.jyvaskyla.fi 



• Perhesuunnitteluneuvola 24.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/terveys/neuvolat/perhesuunnittelu 

• Jyväskylä Sinfonian uudet sivut 4.9. 
http://www.jyvaskylasinfonia.fi 

• Perheneuvola 3.9. 
http://www.jyvaskyla.fi/perheneuvola 

• Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys-sivusto 30.8. 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako 

• Jyväskylän seudun Matkailun englanninkieliset sivut 30.8. 
http://www.jyvaskylaregion.fi/travel 

• Liikunnan uudet sivut 28.8. 
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta 

• Viestinnän uudet sivut 24.8. 
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta 

• Päivärinteen päiväkoti 21.8. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/paivarinne 

• Parin päivän tapahtumat tapahtumakalenterista RSS-muodossa 7.8. 
http://www3.jkl.fi/tapahtumat/tapahtumat.rss 

• Liikkis - erityislasten liikunnallinen iltapäivätoiminta 6.8. 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/liikkis 

• Terveyskeskussairaala 19.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/terveys/keskussairaala 

• Tilapalvelu 6.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu 

• Aapiskukon päiväkoti 5.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/aapiskukko 

• Keljonkankaan päiväkoti 5.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/keljonkangas 

• Neulaskankaan päiväkoti 5.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/neulaskangas 

• Ristikiven päiväkoti 5.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/ristikivi 

• Yleinen edunvalvonta 4.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/edunvalvonta 

• Kartanonkujan päiväkoti 4.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kartanonkuja 

• Kypärämäen päiväkoti 4.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kyparamaki 

• Nenäinniemen päiväkoti 4.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/nenainniemi 

• Tikan päiväkoti 3.7. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/tikka 

• Nisulan päiväkoti 29.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/nisula 

• Jätehuolto 20.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/jate 



• Kirjastoauto 19.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kirjastoauto 

• Keltinmäen kirjasto 15.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/keltinmaki 

• Kuvataidekoulu 7.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/kuvataidekoulu 

• Säynätsalon kirjasto 5.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/saynatsalo 

• Keljonkankaan kirjasto 5.6. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/keljonkangas 

• Halssilan kirjasto 31.5. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/halssila 

• Mäki-Matin päiväkoti 30.5. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/makimatti 

• Lohikosken kirjasto 30.5. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/lohikoski 

• Jyväskylän seudun matkailu 24.5. 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/matkailu 

• Huhtasuon kirjasto 21.5. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/huhtasuo 

• Kypärämäen kirjasto 10.4. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kyparamaki 

• Ruokapalvelu Kylän Kattaus 13.4. 
http://www.jyvaskyla.fi/ruokapalvelu 

• Seudullinen päivähoito 16.3. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/seutu 

• Kortepohjan kirjasto 16.3. 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto/kortepohja 

• Total Kiinteistöpalvelut Oy 7.3. 
http://www.totalpalvelut.fi 

• Jyväskylä-päivä 26.2. 
http://www.jyvaskyla.fi/paiva 

• Kansainvälinen toiminta 14.2. 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kansainvalinen_toiminta 

• Talous- ja velkaneuvonta 7.2. 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/velkaneuvonta 

• Kolikkorinteen päiväkoti 5.2. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kolikkorinne 

• Kortepohjan päiväkoti 29.1. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kortepohja 

• Kortesuon päiväkoti 25.1. 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit/kortesuo 

• Kaupunginteatterin esityskalenteri 25.1. 
http://www3.jkl.fi/kaupunginteatteri/kalenteri 

• Rakennusvalvontaosasto 23.1. 
http://www.jyvaskyla.fi/rakennus 



• Tonttiosasto 5.1. 
http://www.jyvaskyla.fi/yhdyskuntatoimi/tonttiosasto 

Uudet / uudistetut sivustot 2008 

• 18.12. Maaseutupalvelut 
http://www.jyvaskyla.fi/maaseutupalvelut 

• 12.12. Nuorisopalvelut 
http://www.jyvaskyla.fi/nuoriso 

• x.12. Uudet asuinaluesivut (versio 0.1) 
http://www.jyvaskyla.fi/korpilahti 
http://www.jyvaskyla.fi/palokka 
http://www.jyvaskyla.fi/tikkakoski 
http://www.jyvaskyla.fi/vaajakoski 

• x.11. Maakuntaviesti 
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/maakuntaviesti 

• 28.10. Jyväskylän taidemuseo (ja Grafiikkakeskus) 
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo 
http://www.jyvaskyla.fi/grafiikkakeskus 

• 8.8. Matkailun sivusto venäjäksi 
http://jyvaskylanseutu.fi/travel/ru 

• 25.7. NettiKortti 
http://www.jyvaskyla.fi/nettikortti 

• 23.7. Kaupunkisuunnittelun alue- ja kaavasivut 
esim: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/alue.php/aid/4 

• 22.7. Taloja ja tarinoita - kolme kävelykierrosta Jyväskylässä 
http://www.jyvaskyla.fi/info/kavelykierrokset 

• 12.6. Sähköinen päivähoitohakemus 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/hakeminen 

• 12.6. Sijaishuolto 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/sijaishuolto 

• 29.5. Säynätsalo 
http://www.jyvaskyla.fi/saynatsalo 

• 29.5. Neuvolahaku 
http://www3.jkl.fi/sotepa/terveys/neuvolahaku 

• 14.5. Kulttuuriaitta 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 

• 14.5. Jyväskylä Sinfonia 
http://www.jyvaskylasinfonia.fi 

• 23.4. Rekrytointi 
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi 

• 21.4. Apulaiskaupunginjohtaja 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/apkaupunginjohtaja 

• 21.4. Kaupunginjohtaja 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupunginjohtaja 

• 8.4. Jyväskylän seudun perhe-hankkeen uudet sivut 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/perhehanke 



• 2.4. Lauta-, toimi- ja johtokunnat 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat 

• 1.4. Keski-Suomen pelastuslaitos 
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi 

• 28.3. Matkailun sivusto ruotsiksi ja saksaksi 
http://jyvaskylanseutu.fi/travel/svenska 
http://jyvaskylanseutu.fi/travel/deutsch 

• 27.3. Kansalaistoiminta ja vaikuttaminen 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/vaikuttaminen 

• 25.3. Uusi Jyväskylä 2009 
http://www.jyvaskyla.fi/uusijyvaskyla2009 

• 18.3. Museotoimi 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/museotoimi 

• 14.3. Taiteen perusopetus 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/taiteen_perusopetus 

• 29.2. Kaupunginhallitus 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallitus 

• 28.2. Keski-Suomen museo 
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo 

• 26.2. Fysio- ja toimintaterapia 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/terveys/fysiojatoimintaterapia 

• 18.2. Opetustoimi 
http://www.jyvaskyla.fi/opetus 

• 13.2. Kaupunginvaltuusto 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto 

• 13.2. Veteraanikuntoutus 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/ikaantyvat/veteraanikuntoutus 

• 12.2. Sallaajärven palvelukoti 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/terveys/mielenterveys/sallaajarvi 

• 8.2. Toimeentulotukilaskuri 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/sosiaalinentuki/toimeentulotuki/laskuri 

• 5.2. Sosiaalinen luototus 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/sosiaalinentuki/sosiaalinenluototus 

• 10.1. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy  
http://www.jva.fi 

• 9.1. Nuorisokodit  
http://www.jyvaskyla.fi/sote/nuorisokodit 

Uudet / uudistetut sivustot 2009 

• 22.12. Uno Cygnaeuksen ja Wolmar Schildtin 200-vuotisjuhlasivusto 
http://unojawolmar200.jyvaskyla.fi 

• 15.12. Kirjaston www-sivujen uusi ulkoasu 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto 

• 18.11. Pääsivut 
http://www.jyvaskyla.fi 



• 27.8. Kaupunginteatteri 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 

• 24.5. Minikini, Jäkkärikino 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/minikino 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/jalkkarikino 

• 20.8. Lasten Lysti kulttuurisyksy 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/lapset 

• xx.7. Kulttuurisuunnistus 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/suunnistus 

• 3.7. Päiväkodit 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/paivakodit 

• 29.6. Seniori-info 
http://www.jyvaskyla.fi/seniori-info 

• x.5.2009 Innovaatiopalvelut 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/innovaatiopalvelut 

• 30.3. Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan sivustot ovat 
yhdistetty Jyväskylän kaupungin sivuiksi uuden kunnan palvelujen mukaan 
http://www.jyvaskyla.fi 

Uudet / uudistetut sivustot 2010 

• 22.12. Jyväskylän yhteistoimintaalueen terveyskeskus (JYTE) 
http://www.jyvaskyla.fi/terveys 

• 22.10. Kaupunkirakennepalvelujen karttapohjainen palautejärjestelmä 
https://s-asiointi.jkl.fi/efeedback 

• 20.10. Rekrytointi 
http://www.jyvaskyla.fi/rekrytointi 

• xx.9. Ilmasto-ohjelma 
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ilmasto 

• 12.8. Jyväskylän kansalaisopisto 
http://www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto 

• 18.6. Kyrmyn kirjaston menetelmäpankki 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta/kyrmynkirjasto/menetelmat 

• 18.6. Kyrmyn kirjaston taiteilijapankki 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta/kyrmynkirjasto/taiteilijat 

• 6.5. Uuden sukupolven organisaatio 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/uudistus 

• 5.5. Kulttuuriaitta 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 

• 10.3. Osallistu ja vaikuta-sivusto 
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu 

• 3.3. Kaupungintalon sivut 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupungintalo 

• 25.2. Jyväskylän päivien 2010 uusi ilme 
http://www.jyvaskyla.fi/paivat 

• 23.2. WMA2012 Jyväskylä-sivusto 
http://wma2012.jyvaskyla.fi 



• 3.2.Valon kaupunki-sivusto 
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi 

Uudet / uudistetut sivustot 2011 

• Jyväskylä 175 vuotta -sivusto (uusi sivusto) 
http://www.jyvaskyla.fi/175 

• 2.11. Kymppi-Moni -projekti (uusi sivusto) 
http://www.jyvaskyla.fi/kymppimoni 

• 20.7. Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivuilla uusi ulkoasu 
http://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi 

• 22.6. Altek Aluetekniikalla uusi ulkoasu 
http://www.jyvaskyla.fi/altek 

• 20.6. Jyväskylä Sinfonian uusi ulkoasu 
http://www.jyvaskylasinfonia.fi 

• 16.6. Kompassi 
• 23.5. NuortenLaturin uusi ulkoasu 

http://www.nuortenlaturi.fi 
• 29.4. Kevyen liikenteen reittiopas (uusi palvelu) 

http://kevytliikenne.jkl.fi/ 
• 15.4. Jyväskylän Kangas (uusi sivusto) 

http://www.jyvaskyla.fi/kangas 
• 6.4. Asuntomessut Jyväskylässä 2014 (uusi sivusto) 

http://www.jyvaskyla.fi/asuntomessut 
• 17.2. Kaupungin Kangas (uusi sivusto) 

http://www3.jkl.fi/blogit/kangas/ 
• 14.1. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy uusi ulkoasu 

http://www.jva.fi 

Uudet / uudistetut sivustot 2012 

• 29.11.2012 Kirjasto (uusi ulkoasu) 
http://www.jyvaskyla.fi/kirjasto 

• 28.11.2012 Kulttuurihyrrä (uusi sivusto) 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito/kulttuurihyrra 

• 5.11.2012 Valon kaupunki -sivusto (uusi ulkoasu) 
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi 

• 2.10.2012 Nuorten aikuisten palvelukeskus (uusi blogi)  
http://www3.jkl.fi/blogit/nuortenpalvelukeskus 

• 28.9.2012 Ratamo (uusi sivusto) 
http://www.jyvaskyla.fi/ratamo 

• 14.9.2012 Total Kiinteistöpalvelut (uusi ulkoasu, uusi rakenne) 
http://www.totalpalvelut.fi  

• 19.6.2012 kaupungin pääsivusto (uusi ulkoasu, uusi rakenne, uusia toimintoja) 
http://www.jyvaskyla.fi 

• 30.5.2012 nuorten nettilehti Painovirhe (uusi ulkoasu, uusia toimintoja) 
http://www.painovirhe.fi 



• 1.5.2012 Työterveys Aalto (uusi sivusto) 
http://www.tyoterveysaalto.fi 

• 27.4.2012 Lasten löytöretket (uusi ulkoasu) 
http://www.lastenloytoretket.fi 

• x.4.2012 Etsivä työ (15-29v) ( uudet sivut) 
http://www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo 

• 2.1.2012 Päivähoito ja esiopetus (uusi ulkoasu, uusi rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/paivahoito 

Uudet / uudistetut sivustot 2013 

• 29.11.2013 Latuinfo on responsiivinen 
http://www.jyvaskylanseutu.fi/kannat/latuinfo 

• 18.11.2013 Kaupunkirakennepalvelujen verkkosivut uudistuivat (uusi ulkoasu, 
responsiivinen, uusittu rakenne, uusia sisältöjä) 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkirakennepalvelut 

• 1.10.2013 Jyväskylän kirjaston verkkokirjasto uudistui 
https://www.keskikirjastot.fi 

• 1.10.2013 Pienhankintakanava on julkaistu (uusi palvelu) 
http://www3.jkl.fi/hankinnat/pienhankintakanava 

• 1.10. Kysymyspalsta vaihtui 
ks http://www.jyvaskyla.fi/kysy 

• 1.10. Kuntalaisaloite.fi -palvelu korvasi vanhan aloitelomakkeen 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kuntalaisaloite 

• 9.9. Erityisen kuntajakoselvitksen sivut 
http://erityisselvitys.jyvaskylanseutu.fi 

• 11.7.2013 Liikuntalaturi sai uuden ulkoasun (responsiivinen, uusi ulkoasu) 
http://www.jyvaskyla.fi/liikuntalaturi 

• 28.6.2013 Sosiaalipalvelut saivat uudet sivut (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/sote/sp 

• 25.6.2013 Vanhuspalvelut saivat uudet sivut (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet 

• 24.6.2013 Vammaispalvelut saivat uudet sivut (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu 
rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/vammaiset 

• 24.6.2013 Työllisyyspalvelut saivat uudet sivut (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu 
rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/tyollisuuspalvelut 

• 18.6.2013 Kulttuuripalvelut saivat uudet sivut (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu 
rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut 

• 12.6.2013 Osallistu ja vaikuta (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/osallistu 

• 30.5.2013 Kansainväliset yhteydet (uusi ulkoasu, responsiivinen) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kansainvalinen_toiminta 

• 27.5.2013 Konsernihallinto (uusi ulkoasu, responsiivinen) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto 



• 20.5. 2013 Jyvskylän kaupunginjohtaja (uusi ulkoasu, responsiivinen) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupunginjohtaja 

• 14.5.2013 Jyväskylän lauta-, toimi- ja johtokunnat (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu 
rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat 

• 13.5.2013 Oma Jyväskylä - sähköinen asiointiportaali julki 
https://oma.jyvaskyla.fi 

• 8.5.2013 Jyväskylän kaupunginhallitus (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/hallitus 

• 24.4.2013 Jyväskylän kaupunginvaltuusto (uusi ulkoasu, responsiivinen, uusittu rakenne) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/valtuusto 

• 27.3.2013 Nuorten Taidetyöpaja (uusi ulkoasu, uusi alusta) 
http://taidetyopaja.jyvaskyla.fi 

• 22.3.2013 Jyväskylän kaupunginteatteri (uusi ulkoasu, responsiivinen) 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri 

• 5.3.2013 Jyväskylän kaupungintalon sivut (uusi sisältö) 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/kaupungintalo 

Uudet / uudistetut sivustot 2014 

• 4.7.2014 Viestinnän sivut saivat uuden, responsiivisen ulkoasun. 
http://www.jyvaskyla.fi/viestinta 

• 1.7. 2014 Linkki-sivusto ja -palvelu julki 
http://linkki.jyvaskyla.fi 

• 30.6.2014 Julkaistiin Jyväskylän esteettömyyskartta - Jyväskylän julkisten rakennusten 
esteettömyystiedot kartalla 
http://kartta.jkl.fi > Esteettömyys 

• 19.6.2014 Liikuntapalvelut sai uuden, responsiivisen ulkoasun. Myös rakenne vedettiin 
uusiksi ja sisältöä tuoreutettiin. 
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta 

• 19.6.2014 Julkaistin yhteistyössä OKF Finlandin kansa Jyväskylän Päätökset -palvelu, joka 
tarjoaa kuntalaisille uudenlaisen näkymän kaupungin päätöksentekoon.  
http://jkl.paatokset.fi 

• 17.4.2014 Veturitallit -sivusto sai uuden responsiivisen ulkoasun. Samalla uudistettiin 
kaikki. 
http://veturitallit.jyvaskyla.fi 

• 9.4.2014 LinkkiBeta -Jyväskylän seudun liikenteen sivuston betaversio julki 
http://linkki.jyvaskyla.fi/ 

• 7.4.2014 Kaupungintalon kulmilta - Jyväskylän kaupungin johdon blogi 
http://www3.jkl.fi/blogit/kulmilta 

• 14.3.2014 Matkailun uusittu sivusto aukesi 
http://visit.jyvaskyla.fi 

• 21.1.2014 Taidemuseo sai uudistetun, responsiivisen ulkoasun 
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo 

• 9.1.2014 Huhtasuon heitojoukkeen blogi 
http://www3.jkl.fi/blogit/huhtasuonhoitojoukkue 



Uudet / uudistetut sivuston 2015 

• 18.12. Opetuksen sivut toimivat nyt responsiivisesti 
http://www.jyvaskyla.fi/opetus 

• 15.12. Keski-Suomen museon sivut toimivat nyt responsiivisesti 
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo 

• 2.12. KulttuuriAitan ja Lasten kulttuurinpalveluiden sivut saivat uusitun ilmeen ja 
rakennekin uusiutui 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/aitta 
http://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/lapsetjaperheet 

• 1.10. NuortenLaturin sivut uusittiin perinpohjin 
http://www.nuortenlaturi.fi 

• 1.10. Nuorisovaltuusto sai uudet sivut 
http://www.jyvaskyla.fi/nuva 

• 26.6. Kotikulmat - Jyväskylän asuinalueet -sivusto 
http://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asuinalueet 

• 17.6. Kylän Kattauksen sivut tuoreutettiiin 
http://www.jyvaskyla.fi/kylankattaus 

• 22.4. Jyväskylä Sinfonia sai uuden ulkoasun 
http://www.jyvaskylasinfonia.fi 

• 17.4. Keski-Suomen museon Nykyajan dokumentointi -sivuston julkaisu 
http://www.jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/nykydokumentointi 

• 10.2. Perhekompassin sivut saivat uuden ulkoasun 
http://www.jyvaskyla.fi/sosiaalipalvelut/perhekompassi 

• 22.1. Talouskeskuksen sivut saivat uuden ulkoasun ja ne yhdistettiin hankintojen sivujen 
kanssa 
http://www.jyvaskyla.fi/talouskeskus 

• 19.1. Jyväskylän kaupunkikeskustan kehittäminen sai omat www-sivut 
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta 

Uudet / Uudistetut sivustot 2016 

• 19.12. Vapari sai täysin uudisteut nettisivut 
www.jyvaskyla.fi/vapari 

• 30.11. Nuorten Jyväskylän uusi ilme ja kokonaisuus julki 
nuorten.jyvaskyla.fi 

• 24.10. Talousarvio ilmestyi kokonaan sähköisenä, eli verkkosivustona. Aloitus tehtiin 
kaupunginjohtajan esityksellä. 
www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-2017 

• 24.10. Alkoi kaupunginjohtajan vlogi. Löytyy kaupunginjohtajan sivuilta: 
www.jyvaskyla.fi/organisaatio/johto/kaupunginjohtaja 

• 5.10.2016 Business Jyväskylän sivut näkivät päivänvalon. Uusi sivusto jyväskylään 
yritystään tuoville ja täällä oleville yrittäjille. 
www.businessjyvaskyla.fi 

• 7.9.2016 Keski-Suomen pelastuslaitoksen sivut saivat melko reippaanlaisen 
kasvojenkohotuksen ja uutta sisältöäkin 
www.keskisuomenpelastuslaitos.fi 



• 10.8.2016 #Siistii -kampanja sai uuden ulkoasun verkkosivuilleen ja some-tilit julkistuivat. 
www.jyvaskyla.fi/siistii 

• 10.8.2016 Lasten Lysti -sivusto sai uuden, myös responsiivisen ilmene ja uusia sisältöjä 
www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/lapset 

• 9.8.2016 Totalpalvelut.fi siirretty takaisin kaupungin julkaisujärjestelmään 
www.totalpalvelut.fi 

• 30.6.2016 Tapahtumakaupunki Jyväskylä-sivusto uusiutui perustuksiaan myöten. 
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki 

• 29.6.2016 Terveys-, sosiaali-, vanhus ja vammaispalveluiden www-sivut on uusittu ja ne 
saivat kaupungin perusulkoasun. Toimivat myös mobiilisti. 

• 24.5.2016 Nuorisopalveluiden sivut saivat uuden ilmeen ja rakenteen 
www.jyvaskyla.fi/nuoriso 

• 26.2.2016 Pääsivuston ilme ja rakenne muuttui täysin. Muutostyöt jatkuvat yhä ja osa 
palveluiden sivuistoista sirtyy noudattaaman pääsivuston ilmettä. 
www.jyvaskyla.fi 

• 26.2.2016 Tapahtumakaupunki-sivusto näki päivänvalon 
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki 

• 26.2.2016 Ulos-sivut näkyvät päivänvalon 
www.jyvaskyla.fi/ulos 

• 23.2.2016 Oma Jyväskylä-asiointiportaali päivitettiin versioon 2.0 ja samalal se sai uuden 
responsiivisen ulkoasun 
https://oma.jyvaskyla.fi 

• 12.1.2016 Jyväskylän päivien sivujen ilme tuoreutui ja muuttui responsiiviseksi 
www.jyvaskyla.fi/paivat 

Uudet / Uudistetut sivustot 2017 

• 29.8. Kipinä -hanke sai upouudet verkkosivut 
http://www.jyvaskyla.fi/kipina 

• 22.8. Valonkaupunki -sivut uudistuivat 
http://valonkaupunki.jyvaskyla.fi 

• 15.8. Tilapalvelun sivut uudistuivat 
http://www.jyvaskyla.fi/tilapalvelu 

• 9.6. Taidemuseon sivut uudistuivat 
http://www.jyvaskyla.fi/taidemuseo 

• 24.4. Opetus sai uuden ulkoasun ja uusitun rakenteen 
http://www.jyvaskyla.fi/opetus 

• 17.3. Taidetetestaajien Jyväskylän ja Keski-Suomen toiminot sai oman ulkoasunsa ja 
sivunsa 
http://jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelut/taidetestaajat 

• 23.2. Liikuntalaturi sai uuden ulkoasun. Samalal uudistettiin rakennetta. 
http://jyvaskyla.fi/liikuntalaturi 

• 2.1. Jyväskylän seudun jätehuolto sai uudet sivut 
http://jyvaskylanseutu.fi/jate 

 


