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Jämsän kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 6.5.2019 § 107 toimeksiannosta elinvoimatoimialan perustamiseksi.
Elinvoimatoimialaa valmisteleva työryhmä perustettiin ja sen tehtäväksi asetettiin tuoda kaupunginhallitukselle ehdotus elinvoimatoimialan perustamisesta.
Organisaatiomuutoksen aikataulusta päätettiin kaupunginhallituksessa 10.6.2019 §160 siten, että siitä tehdään ratkaisu talousarvion
2020 käsittelyn yhteydessä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista päättää tulevan elinvoimatoimialan johtamisesta.
Elinvoimatyöryhmän valmistelun pohjalta kaupunginhallitus tekee ehdotuksensa elinvoimaorganisaatiosta kaupunginvaltuustolle. Ehdotuksessa nykyisen yhdyskuntatoimen tulosalueet organisoidaan uudelleen ja toimiala täydentyy kehittämisyhtiö Jämsek Oy:stä siirtyvillä
palveluilla. Uudelleen organisoinnin tavoitteena on, että se pystyy
nykyistä paremmin ja tehokkaammin vastaaman kaupungin strategian mukaisiin tavoitteisiin ja muuttuviin palvelutarpeisiin.
Elinvoimajohtaja viimekädessä vastaa elinvoimatoimialan operatiivisesta rakentumisesta ja toimintojen uudelleen organisoinnista. Tämän vuoksi elinvoimajohtajan tehtävä on täytettävä rekrytoinneista
ensimmäisenä. Elinvoimajohtaja toimii valtuustolle esitettävän uuden
elinvoiman palvelualueen toimialajohtajana sekä perustettavan elinvoiman tulosalueen tulosaluejohtajana. Elinvoimajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja kaupunginjohtajan suora alainen.
Elinvoimajohtajan virasta on nyt päätettävä hallintosäännössä. Myös
esittelystä ja muusta ratkaisuvallasta on päätettävä hallintosäännöllä
sen jälkeen, kun elinvoimatoimialan tehtävät sekä asteellinen ja
asiallinen toimivalta ovat tarkentuneet. Hallintosäännöllä valtuusto
määrää mm. hallinnon ja toiminnan järjestämisestä sekä päätöksenteosta. Elinvoimajohtaja tulee toimimaan mm. teknisen lautakunnan
ja /tai myöhemmin perustettavan elinvoimalautakunnan esittelijänä
omalla substanssialallaan.
Elinvoimajohtajan tehtävänä on johtaa Jämsän kaupungin elinvoiman kehittämistä innovatiivisella ja tuloksellisella otteella ja toimia

kaupunginjohtajan työparina elinvoimahankkeissa sekä edunvalvonnassa. Elinvoimajohtajan keskeiset tehtäväkokonaisuudet:
-

-

Kaupungin elinvoimajohtamisen prosessin johtaminen ja kehittäminen.
Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen yritys-, koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden suuntaan Innovaatiotoiminnan kehittäminen, hankerahoituksen koordinointi ja investointien
aktivointi.
Strategisen alueidenkäytön johtaminen
Elinkeinohankkeiden sekä yritys- ja omakotitonttien myynnin
vauhdittaminen
Yritysten toimintaedellytysten varmistaminen

Työoikeudellista liikkeenluovutusta koskeva perussäännös on työsopimuslain 1:10 §:ssä, jonka mukaan ”työnantajan liikkeenluovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden
toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, mikäli luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena”.
Henkilöstön näkökulmasta Jämsek Oy:n toimintojen siirtyminen Jämsän kaupungille tarkoittaa liikkeenluovutusta yhdyskuntatoimen yhteyteen niin, että em. yhdessä muodostavat uuden elinvoimatoimialan. Toiminnot säilyvät työsopimuslaissa kuvatulla tavalla samankaltaisina.
Lähtökohtaisesti liikkeenluovutustilanteessa siirtyvien henkilöiden
työsuhde/virkasuhde säilyy muuttumattomana entisin ehdoin. Viranhaltijalaki ei kuitenkaan koske työsuhteisen henkilöstön hakumenettelyä / liikkeenluovutuksella siirtyviä, joten elinvoimajohtajan virka on
ilmoitettava haettavaksi.
Va.kaupunginjohtajan ollessa esteellinen (hallintolaki § 28 1 mom.
7.kohta) esittelijänä toimii hallintosäännössä sijaiseksi määrättynä
hallintojohtaja (§ 16).
Ehdotus

Hallintojohtaja
Kaupunginhallitus
1.
perustaa elinvoimajohtajan viran 1.1.2020 alkaen ehdolla,
että valtuusto päättää viran perustamiseen tarvittavista hallintosäännön määräyksistä,
2.
vahvistaa viran kelpoisuusehdoiksi ylemmän korkeakoulututkinnon, hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon, kokemuksen johto- ja hallintotehtävistä sekä näytöt viran tehtäväalueen tuntemisesta,
3.
päättää julistaa elinvoimajohtajan viran haettavaksi viranhal-

4.

Päätös

tijalaissa säädetyllä tavalla. Hakuajan jälkeen kaupunginhallitus päättää elinvoimajohtajan valinnasta hallintosäännön
51§ nojalla,
kaupunginhallitus nimeää viran valintaa valmistelevaan työryhmään kolme edustajaa sekä henkilöstöpäällikön ja hallintojohtajan.

Keskustelun aikana esittelijä muutti ehdotustaan. Muutettu ehdotus:
Alkuperäisen ehdotuksen kohta 2. muutetaan seuraavasti:
Kaupunginhallitus päättää, että viran kelpoisuusehdot palautetaan
uudelleen valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi 9.12.2019 kokouksessa.
Muilta osin ehdotus oli alkuperäisen ehdotuksen mukainen.
Kaupunginhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen edustajiksi valmistelevaan työryhmään
nimettiin Jorma Poti, Merja Lahtinen ja Pekka Laaksonen.
Va.kaupunginjohtaja Anna-Liisa Juurinen ei ollut läsnä asian
käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

