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Miksi uudistusta tarvitaan

• Koko kuntakentän saatava aikaan enemmän 
vaikuttavuutta/tehokkuutta/tuottavuutta  
vähenevillä resursseilla 

• Äänekoskella kuntafuusiokauden päättyessä 
on aika arvioida palvelujen / organisaation 
toimivuutta (viranhalt. / luott.henk.org.rak.) 

• Tehdyt selvitykset/ eri tahojen kokemukset 
osoittavat muutoksen tarpeen 



Uudistuksen tavoitteita / periaatteita

• Strateginen johtaminen ja palvelutuotannon johtaminen 
erotettava selkeämmin 

• Strategiseen johtamiseen uusi näkökulma: ylin poliittinen johto 
johtaa kuntakonsernia yhdessä virkamiesjohdon kanssa 

• Johdon työ/vastuujakoa arvioidaan uudelleen uuden 
toimintamallin mukaisesti ( määräaikaiset johdon tehtävät 
päättyvät  2012 )

• Uusi toimintamalli edellyttää työtapojen uusimista(kv,kh,lt
• Enemmän teemojen ympärillä tapahtuvaa työskentelyä
• Edellyttää aktiivista kehittämisotetta ja reagointikykyä
• Ydinprosessien sujuvuutta parannettava (harrast, opet/kasv, 

sote, tekn)
• Kiinteistöomaisuuden hallintaa keskitettävä
• Kiinteistönhoitopalvelut keskitettävä yhdelle taholle  



Kaupunginhallitus
”Valmistelu, toi- 

toimeenpano
-Vaihtoehdot

- Ympäristön seuranta
- Kehitysarviot
- Resurssien 

yhteensovitus
- Raportointi ja seuranta

Kaupungin- 
valtuusto

”Omistajaohjaus”
-Suunta/strategia

- Arvot
- Raamit/resurssit

- Lupaukset
- Sopimukset

- Seuranta

Puheenjohtajisto  
- Uusien mahdolli- 
suuksien kartoitus
-Ideoiden jalostus

- Kehityksen seuranta 
- Valtuuston ja 

hallituksen apu, 
työrukkanen

Tilanne 2011 -
Puheenjohtajisto ( KV + KH) +  
Kaupunginjohtaja 
Apulaiskaupunginjohtaja
Rahoitusjohtaja

Uudet
työtavat ja

menetelmät

Strateginen johtaminen



Konsernihallinto/-johto
-Hallinto/johtaminen

--ICT-palvelut, hankintaosaaminen 
-Rahoitus ja omaisuuden hallinta
- Henkilöstöstrategia ja -palvelut

- Maankäyttö/kaavoitus, tontit
- Markkinointi, edunvalvonta

- Elinkeinopoliitiikka, työllisyys

Keskeiset
Konserniyhtiöt

- Ääneseudun Kehitys Oy
- Äänekosken teollisuus- 

kiinteistöt Oy  
- Äänekosken vuokra- 

asunnot Oy 
- Äänekosken 

kiinteistönhoito Oy
- Ääneseudun Energia Oy

Peruspalvelut/Oma  
toiminta/lautakunnat 

vastaavat
-Koulutus ja kasvatus lt

-Vapaa-aika lt
- Perusturva lt

-Tekn. lt

Lakisääteiset 
lautakunnat

-Ympäristönsuojelu
- Rakennusvalvonta

Valtuusto HallitusStrateginen 
valmistelu



Kaupungin suoraan 

 
omistamat 

 
teollisuushallit ja 

 
muut liiketilat

Äänekosken
Vuokra‐asunnot 

 Oy

Suolahden
Vuokra‐asunnot 

 Oy

Äänekosken 

 Teollisuus‐

 kiinteistöt Oy

Äänekosken 

 Kiinteistönhoito 

 Oy 

Tilapalvelu

Eräiden teknisten toimintojen uudelleenjärjestely

-Ruokapalvelut jää kaupungin toiminnaksi 

Katujen, yleisten 

 alueiden  ja 

 liikuntapaikkojen
kunnossapito

Telan rooli ja tehtävät 
•Tilaaja, rakennuttaja



Yhtiöittämisen edellytyksiä

• Peruspalvelujen hallinta pidetään itsellä ja pääosin 
omana toimintana koska niihin liittyy arvojohtamista ja 
poliittista valintaa

• Yhtiöittäminen ei ole sama asia kuin yksityistäminen 
koska perustettavat yhtiöt ovat kaupungin 
omistuksessa

• Yhtiöittäminen kohdentuu pääasiassa tukipalveluihin
• Yhtiöittäminen ei koske ruokapalveluja 
• Yhtiöitä voi olla useita tai niitä voidaan yhdistää jne.. 
• Yhtiöitettäviin toimintoihin liittyy pääsääntöisesti omat 

tulot, mutta yhtiöittäminen voi kuitenkin soveltua myös 
strategisesti tärkeisiin toimintoihin, kuten esim. 
elinkeinoyhtiö



TEKNISET JA YMPÄRISTÖTOIMIALAN PALVELUT (vakanssit yht. 112,7) 

 Nykyinen malli 

Kunnallistekniset 
palvelut yht. 21 
tekninen johtaja 
Jarmo Latvala 

hallinto, investoinnit, 
suunnittelu, jätehuolto 5

Kunnossa-
pito yht. 10

työpäällikkö
Harri

Pirhonen
1

Puistot ja 
yleiset

alueet yht.6
kaupungin-
puutarhuri

Tiina Nejlik 1

Ylläpitopal-
velut yht. 21

kunnossa-
pitopäällikkö

Vesa 
Ronkainen

3

Siivous-
palvelut yht. 40

siivouspääll.
Pirkko

Salonen
19,5

Rakennus-
valvonta 4
joht. raken-

nustarkastaja
Mikko

Jokelainen

Ymp.terv.
huolto ja 

eläinlääk. 4,7

terv.valv.joht

Tilapalvelut 
yht. 63

tilapalvelupäällikkö 
Marko Moisio

hallinto ja investoinnit 2

Tonttipalvelut 
yht. 10 

tonttipäällikkö 
Petri Konttimäki

Ympäristönvalvonta 
yht. 14,7 

ympäristöpäällikkö 
Pirkko Sihvonen 

ympäristönsuojelu 
maaseutu-asiat 6

Kunn.pito- 
työnjohtaja 

Hannu 
Kaikkonen 

9

Puisto- 
työnjohtaja 

Vesa 
Vuorinen 

5

kiinteistö- 
työnjohtaja 

Tero 
Tarvainen 

15

Tekninen 
isännöits. 

Jukka 
Lampi 

3

Siivousp. 
esimies 
Tuula 

Halonen 
20,5

Hallinto 
Tekninen johtaja Jarmo Latvala

hallintopäällikkö Mikko Mäkikallio 1 
2 toimistosihteeriä, yht. 4



Tekninen toimiala –
 yhtiöitettävät toiminnot 

• Kunnallistekniset palvelut ( n. 25 henk.)  
 ‐

 
katujen, teiden ja yleisten alueiden  

 kunnossapito 

• Tilapalvelut ( n. 60 henk.)
 ‐

 
kiinteistöjen huolto/kunnossapito ja 

 siivouspalvelut
 ‐

 
yhteensä

 
siirtyy  n. 85 henkilöä



Tekninen toimiala ‐
 kaupungille jäävät toiminnot

• Kunnallistekniset palvelut : (n.4‐
 

5 henk.)  
 ‐

 
hankinta/tilaajaosaaminen +jätehuolto 

• Tilapalvelut : (n. 3‐4 henk.)
 ‐

 
hankinta/tilaajaosaaminen 

• Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu (n. 5 henk) 

• Toimistohenkilöstöä
 

( n. 4 henk.)  

• Yhteensä
 

kaupungin palvelukseen jää
 

n. 16‐
 

18 
 henkilöä
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Hietaman koulu
6

rehtori
Arto Mäkinen

Koiviston koulu
4

rehtori
Rauno Hirvanen

SIVISTYSPALVELUT  (vakanssit yht. 296)   nykyinen malli

Opetuspalvelut, yht. 237Vapaa-aikapalvelut, yht. 59

Sivistysjohtaja Ville Härtsiä
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Asemakadun
koulu 37

rehtori
Kaisa Simonen

Hiskinmäen koulu
21

rehtori
Heikki Moilanen

Honkolan koulu
8

rehtori
Leila Pitkänen

Keskuskoulu
53

rehtori
Mauri Kangaskesti

Konginkankaan
koulu 9

rehtori
Heikki Sarja

Koulunmäen koulu
27

rehtori
Sami Varstala

Telakkakadun
koulu 27

reht.T.Permikangas-
Seppänen 

Lukio
23

rehtori
Jaana Tani

Mämmen koulu
7

rehtori
Tapio Saaristo

Sumiaisten koulu
8

rehtori
Seija Hinkkanen

Hallinto 
vapaa-aikatoimenjoht. Markku Auvinen

toimistosihteeri, yht. 2

Hallinto ja erityispalvelut 
sivistysjohtaja Ville Härtsiä 

2 toimistosihteeriä, atk-tukihenkilö,
2 koulupsykologia, koulukuraattori, yht. 7

15 5 18 13 6



KASVUN JA KASVATUKSEN PALVELUT ( uusi malli) 

Lautakunta

Kasvun ja kasvatuksen palvelut 

Nuorisopalvelut Opetuspalvelut Perhepalvelut 

Lukio Perus-
opetus Apip Päivä-

hoito 
Esi-

opetus Neuvola 

Uusi kasvun ja kasvatuksen toimiala uudistetaan vastaamaan uutta mallia

Pene



VAPAA-AJAN PALVELUT ( uusi malli )

Lautakunta

Vapaa-ajan palvelut 

Musiikkiopisto Kirjasto 
Kansalais-

Opisto
(ostopalvelu) 

Kulttuuri Liikunta 

Kansalaisaktiivisuus 

Uusi vapaa-aika toimiala uudistetaan vastaamaan uutta mallia



PERUSTURVATOIMIALA (vakanssit yht. 600,5)

 nykyinen malli ,josta lasten ja perheiden palvelut ehdotetaan 

 siirrettäväksi  

Hallinto 
Perusturvajohtaja Raija Kolehmainen

talouspäällikkö, toimistosihteeri, 3 atk-työntekijää 
yht. 6

Lasten ja perheiden 
palvelut yht. 166,5

Sivu 5
Perhepalvelujohtaja 

Pirjo Heinonen

Aikuisväestön palvelut 
yht. 232,5

Sivu 6
Ylilääkäri 

Tapio Tammela

Vanhuspalvelut 
yht. 195,5

Sivu 7
Vanhuspalvelujohtaja 

Metti Järvikallio

Perusturvaan jää aikuispalvelut ja vanhuspalvelut. Perusturva toimiala uudistetaan vastaamaan uutta mallia



LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT (vakanssit yht. 166,5 )
Ehdotetaan siirrettäväksi kokonaisuutena 

Hallinto ja tukipalvelut 
Perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen

1,5 toimistosihteeriä, yht. 2,5

Neuvola- ja terapiapalvelut 
yht. 18 

osastonhoitaja Anne 
Hakkarainen

neuvolapalvelut 16
puheterapia 1,5

toimintaterapia 0,5

Perheneuvola 
yht. 4

psykologi 
Mika Lappalainen

Päivähoito ja
esiopetus 
yht. 142

perhepalvelujohtaja 
Pirjo Heinonen

Karhunläh- 
teen pk 

johtaja Leena 
Raatikainen 

18,5

Louhelan 
pk 
( ei 

toiminnassa)

3

Mikon- 
puiston pk 

johtaja Merja 
Salminen 

28

Konginkan- 
kaan pk 

johtaja Tuula 
Sarja 

4

Häränvirran 
pk 

johtaja Tuula 
Sarja 

15

Alkulan 
pk 

johtaja Riitta 
Moilanen 

11

Tiitelän pk 
johtaja Pirkko 

Tiusanen 
4

Katvelan 
pk 

johtaja Mia 
Irtamo 
13,5

Piilolan 
pk 

johtaja Mika 
Keljo 

6

Perhepäivä- 
hoito yht. 39 
pph-ohjaajat 
Tiina Eiramo 

ja Marika 
Vuorinen
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