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TA 2015 

• Konsernihallintoon perustetaan elinkeinoyksikkö, joka vastaa 
elinkeinopolitiikan koordinoinnista ja ohjauksesta, strategisista 
kaupunkikehityshankkeista sekä työllisyyspalveluista.  
 

• Mahdollisen elinkeinojohtajan ulkoisesta rekrytoinnista 
päätetään erikseen vuoden 2015 aikana.  
 

• Edelleen vuoden 2015 aikana tarkistetaan kaupungin ja Jykes 
Kiinteistöt Oy:n välinen tehtävienjako sekä tiivistetään 
kaupungin työllisyyspalveluiden ja valtion TE-palveluiden 
yhteistyötä sekä otetaan käyttöön Yritysväylä-palvelu. 



Koordinointi ja ohjaus edellyttää roolien 
selkeyttämistä ja ohjausmekanismeja.  
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Toiminnan kärjet 2015- 

1. Konsernin elinkeinopolitiikka yleistason 
markkinoinnista  kohti käytännön toimintaa 
– Elinkeinopolitiikan painopisteen siirtäminen toteutuksen rajapintaan 
– Sidosryhmäyhteistyö 

• Operatiivisen tason yhteyksien vahvistaminen toimijoiden ja sidosryhmien kanssa 
– Kaupungin oman toiminnan trimmaus, esim. Yritysväylä 
– Markkinoinnin, tontinmyynnin ja sijoittautumispalveluiden prosessin 

tehostaminen 
 

2. Kaupunkikehitysalustat 
 Kaupunkikehitysalustat tarjoavat tartuntapintoja yrityksille ja korkeakouluille 

verkostoitumiseen, törmäyttämiseen, tuotekehitykseen (Living Labit, 
investoinnit, hankinnat, kehittämisprojektit)  
– Kaupunkikeskusta 3.0 
– Kangas 
– Hippos 
– Keskussairaalanmäki 
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• Operatiivisen tason yhteyksien vahvistaminen toimijoiden ja 

sidosryhmien kanssa 
– JY, JAMK ja muut oppilaitokset, ELY-keskus, TEKES, SITRA 
– Yritykset ja yhdistykset 

• Säännöllinen yhteydenpito vahvojen ja vakiintuneiden yritysten johdon 
kanssa 

– Sidosryhmäanalyysi vaikuttavista kumppaneista 
– KJ-vetoiset teemakokoontumiset 

• Yrityssektoreittain, synergiat huomioiden 
• Yhteisten tavoitteiden asettaminen ja yhdessä tekeminen, esim. 

alueellinen ICT-kehittämisohjelma kehityspoluista 
– Yhteistyössä Yliopiston ja yritysten kanssa  

• Korkeakoulujen ja oppilaitosten osaamisen hyödyntäminen 
– Professorien osaamisen hyödyntäminen kaupunkikehitysalustoissa ja 

hankkeissa 
• Gradutyöt, opiskelijatyöt 

– Yhteismarkkinointi sijoittautumiseen 
• JY:n ja JAMKin osaamisen hyödyntäminen;  kaupunkikehitysalustat 

yritysekosysteemeiksi 
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Kaupungin elinkeinovoimien 
kokoaminen  



Oman prosessin trimmaus 

• TYKKI-ohjelman (työpaikkojen maankäytön toteutusohjelma) kehittäminen 
– Työpaikkatonttien tarjonta: Määrä, laatu ja ajoitus 
– Aluebrändäys ja toimijaverkostojen rakentaminen 
– Vuoropuhelu kiinteistökehittäjien- ja sijoittajien kanssa osana ohjelmaa 
– Ohjausvaikutus kaupungin tontinluovutukseen, yksityisiin 

kiinteistökehityshankkeisiin ja  Jykes Kiinteistöjen toimitaan 
• Tonttimarkkinointi ja sijoittautuminen 

– Key Account Manager koko sijoittautumisen putken matkalla 
– Markkinoinnin täsmäiskut myös tarjonnan mukaan 

• Luvitusprosessit selkeitä, ennakoitavia ja ratkaisukeskeisiä 
– Rakennusluvat 
– Ympäristöluvat 
– Muut luvat, esim. palveluseteli-käsittelyt 

• Yritys- ja tapahtumaväylä  
• Muut: hankinnat 
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• Työllisyyspalveluiden kentän kartoittaminen 
– Toimijat ja yhteistyö 
– Ongelmakohdat ja yhteisen tavoitteen asettaminen TE-keskuksen 

kanssa 
– Työllisyyden kuntakokeilun opit 

 
• Elinkeinopoliittinen synergia: 

– Yritysvierailut, yritysyhteistyö, viestintä  
– Kohderyhmänä työllistävät yritykset 
 

• Jykesin, Yritystehtaan ja Työllisyyspalvelujen yhteyden 
vahvistaminen  
– Rajapinnat yritysten suuntaan: yhteistyöyritysvierailuissa ja pienten 

yritysten tukemisessa työvoimaresursseilla 
– Tutkitaan yhteinen sijainti vuoden 2016 alusta 
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Työllisyyspalvelut 



Keskus-
sairaalan- 

mäki 

Kaupunkikehitysalustat 
• Tavoite: elinkeinopolitiikan tuominen 

toteutuksen rajapintaan 
• Hankkeiden osana tarjotaan 

aktiivisesti tartuntapintaa 
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Tutkimustilat 
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Kaupunkikehitysalustat 1/4 
Jyväskylän keskusta 3.0 

• Projektipäällikkö Pirkko Flinkman  
– ”Jyväkylän kaupungin ja seudun elinvoimaisuuden keskipiste, 

tapahtumat, erikoiskauppa ja palvelut” 
• Elinkeino-toimenpiteet 2015: 

– Yhteistyö/tutkimusprojektit  
• JY; Palvelumuotoilu, markkinointi ja digitaalinen kauppa, seminaari 

ja gradutyöt 
• Sidosryhmätyö, keskustan yritykset ja kiinteistönomistajat 

– Kauppakadun yläpään kehityshanke 
• Suunnitteluvaihe yhdessä yritysten kanssa katutilan kehittämisestä 

– Tori, toiminnallinen ja kehittäminen  
– Täydennysrakentamishankkeiden edistäminen 

• Lyseon kortteli, Kortteli 9 ja Pohjolan kortteli  
– Tapahtumatoiminnan trimmaus 
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Kaupunkikehitysalustat 2/4 
Kangas 

”Viisas Kangas, Smart City. Kulttuuri ja luova talous”  
– Projektipäälliköt Jaala ja Oksa 

• Kankaan Palveluyhtiö Oy 
– Valtonen ja Hakala 

• EK-toimenpiteet 2015: 
– VPT ja uusi toimitilarakentaminen ja brändäys 

• VPT:n kehittämissuunnitelma, JKL kaup. Skanska, YIT ja Realprojekti + investori 
• Kankaan toimitilaohjelma valmis 2015 keväällä, 1 tontin markkinointi 

– ICT-määrittelyt, IoT-alustat, Innovatiivisen kumppanuuden valmistelu 
• ICT-toimintaympäristö määritetty ja kumppani(t) kilpailutettu 
• ICT-palvelutoimija kumppanuus solmittu 

– Palveluasumisen huippuyksikkö 
• Living Lab kehitystyö käynnissä yritysten kanssa 

– Tapahtumatuottajatoiminta yhdessä Humakin kanssa 
• %-kulttuurirahoituksella yhteistyö, luovan alan yritykset ja taiteilijat  

 
• Kankaan  toimintasuunnitelma 2015 
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Kaupunkikehitysalustat ¾ 
Hippos 

• ” Hyvinvoinnin ja liikunnan hub” 
– Projektipäällikkö xx 

• EK-toimenpiteet 2015: 
– Sidosryhmätyö ja yhteistyö/tutkimusprojektit JY, Kihu, Likes ja 

yhdistykset 
– Kiinteistökehityshanke Hippos Oy  vaiheessa 2. 
– Aluebrändäys ja imagon luominen 
– Hippoksen smart city-teemojen määrittely Living Lab-ympäristöjä 

varten, yritysyhteistyö, TEKES 
 

• Hippoksen kehittämissuunnitelma 2015 
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Kaupunkikehitysalustat 4/4 
Keskussairaalanmäki 

” Terveyden, hoivan ja vanhusasumisen osaamiskeskittymä”  
– Projektipäällikkö xx 

 

• EK toimenpiteet 2015: 
– Kaupungin osa-alueiden kokoaminen ja projektiorganisointi 

• Tavoitteiden asettelu 
• Vanha sairaala-alue: hankkeistus ja jatkokehittäminen K-SSHP:n 

kanssa 
• Uusi sairaala: tutkimus- ja kehitysyhteistyö,  

– esim. älykkäät hoivaratkaisut ja kyberturvallisuus 
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