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palvelualue 
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 

Palvelujohtaja Anne Sandelin  

Työllisyyspalvelut 
Työllisyysjohtaja 
Niemelä 40 hlö 

Elinkeinoyksikkö 
Hankejohtaja Sandelin 

19 hlö 
Viestintä, markkinointi 

ja matkailu 
Viestintäjohtaja Mäenpää 

+16 Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut,  Risto Kovala 
Yritysneuvojat: Heikki Kinnunen, Pasi  Laukkanen  
KV-palvelut: Tiina Järvelin 
Sijoittumispalvelut: Harri Heinänen   
Verkostokoordinaatori Jonna Harper 
IK-hanke: Tuomas Roininen  
KÄY-hanke : Maria Hyppönen 
 

Tekosysteemi, elinkeinomarkkinointi ja erityishankkeet, 
Tanja Oksa 

Kangas: Ora Nuutinen, Ulla-Maija Valtonen, Mika Kataikko 
Hippos ja Kukkula: Kari Halinen 
Keskustan kehittäminen: Pirkko Flinkman 
Hyve-projekti: Piija Äijänen 
Elinkeinomarkkinointi: Taija Lappeteläinen, Suvi Vuojolainen 
Toimistosihteeri Jaana Hänninen 

TYP, monialainen 
palvelupiste 

Harri Halttunen 
 

Ohjaus ja 
valmennuspalvelut 

Päivi Pöntinen 

Hallinto ja Hankkeet, 
Niemelä 



Työllisyyspalvelut 
Työllisyysjohtaja 

Hankkeet  
Työllisyysjohtaja 

Anssi Niemelä  

Työllistymistä edistävä 
monialainen yhteispalvelu 

(16 kuntaa) 
Palvelupäällikkö  

Harri Halttunen 

Hallinto ( 2) 

Palkkatukityöllistäminen 
Jyväskylä-lisä 

Ohjaus- ja 
valmennuspalvelut 

Palvelupäällikkö  
Päivi Pöntinen  

Puusta 
pitkälle - 

hanke 
(7) 

Green Care 
Keskus 

Könkkölä ry 

Ohjaamo 
 (1-2) 

Kotona 
Jyväskylässä (4) 

Työ- ja toiminta- 
kyvyn arviointi 

(4) 

Ohjaus- ja 
valmennus- 

palvelut  
(16) 

Työnantaja- 
palvelut 

(2) 

2 työllisyys- 
koordinaattoria  

4 sosiaalityöntekijää 
12 palveluohjaajaa 

Psykologi 
Terveydenhoitaja 
2 työkyky- 
koordinaattoria 

4600 asiakasta (JKL 2 700) 
Jyväskylässä vähintään 10  
työntekijää  

Työllisyyssihteeri 
Toimistosihteeri 

1 hankepäällikkö 
1 yksilöohjaaja 
3 metsätyönohjaajaa 
1 kunnossapitotyönohjaajaa 
1 varastotyön ja logistiikan    
ohjaaja 

Hankepäällikkö 
Palveluohjaaja 

Hankepäällikkö 
Hankekoordinaattori 
Suomen kielen 
hanketyöntekijä 
Työvalmentaja 

 n. 30-50 
palkkatukityöllistettyä 
Esimies Anssi Niemelä 



Työllisyyspalvelut 2017 
o Työllisyyspalvelujen tehtävä on pitkäaikaistyöttömien 

työllistäminen ja työllistymisen edistäminen 
 

o Työllisyyspalveluiden asiakkaita ovat ensisijaisesti 
 300 pv työmarkkinatukea saaneet  
 Alle 25-vuotiaat nuoret, työttömyyden kesto yli 6 kk:ta 
 Yli 25-vuotiaat, vuoden työttömänä olleet  

 
o Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut palvelee 

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun 
(TYP) lain mukaisten asiakkaiden lisäksi myös muita 
vaikeasti työllistyviä 
 

 
 



TE-toimisto 
Työttöminä n.10 000 hlöä Jyväskylässä 

15,8% (heinäkuu 2017) 

JKL kaupunki 
Työllisyyspalvelut  

n. 2500 hlöä, aktivointiaste 28,1  

Pitkäaikaistyöttömiä  
monialaisen tuen tarpeilla 

 2500 hlöä 

Pitkäaikaistyöttömiä  n. 3800 

Työkyvyn arviointi 

Ohjaamo 

Työnantajayhteistyö 
Hankkeet: 

Kotona Jyväskylässä 
Ohjaamo 

Puusta Pitkälle 

TYÖTTÖMIEN PALVELUT AVOIMET 
TYÖMARKKINAT 

TYÖELÄMÄN 
ULKOPUOLELLA  

Avoimia työpaikkoja 
837 kpl 

SOVATEK 

VÄLITYÖ- 
MARKKINAT 

KATULÄHETYS 

TYPO 
hankkeet 

Nuoret 

Kuntouttava 
työtoiminta 

työpajatoiminta 

Nuoret  
alle 25 v. 

työttöminä 1800 hlöä  

Nuoret (alle 30 v.) 
yli 300 pvää 

työmarkkinatukea 

Aikuissosiaalityöhön 

Eläkkeelle 50 hlö/vuosi 

• Palkkatuettu 
työllistäminen 

•Oppisopimus-
koulutus 

Ohjaus ja valmennus 

TYP 



Ohjaus ja valmennuspalvelut 
o Yksilöllistä ohjausta ja valmennusta yhteensä n. 2500 asiakkaalle; 

jokaisella asiakkaalla on vastuutyöntekijä 
 Uraohjaajat, palveluohjaajat, sosiaalityöntekijät 

o Tarjotaan työtä tai työllistymistä edistäviä ja kuntouttavia palveluja 
kuntalaiselle, jonka työttömyys on pitkittynyt 
 Palkkatukityöllistäminen, Jyväskylä-lisä, Oppisopimuskoulutus ja muu opiskelu,  
 Kuntouttava työtoiminta yksilö- tai ryhmämuotoisena jne 

o asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, kun  terveydelliset tekijät 
vaikeuttavat työllistymistä 
 Työkykykoordinaattorit, psykologi ja terveydenhoitaja  

o Työnantajayhteistyötä tekemällä haetaan työllistymismahdollisuuksia 
yrityksistä 
 Työllisyyskoordinaattorit 

o yhteistyössä TE-toimiston, hankkeiden, yhdistysten, järjestöjen ja lukuisten 
muiden kumppaneiden kanssa 

 
 
 



Työllistymistä edistävä monialainen 
yhteispalvelu (TYP)  

o Tavoitteena edistää vaikeimmin työllistyvien henkilöiden 
työllistymistä tarjoamalla heille monialaisena yhteispalveluna julkisia 
työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. 
(laki 1369/2014) 

o Keski-Suomen eteläinen TYP- verkosto 
Eteläisen TYP –verkoston toimintaa johtaa verkoston kuntien (16 
kuntaa), sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Saarikan, Kelan 
ja TE-toimiston edustajista koostuva johtoryhmä. Nykyinen 
toimikausi 31.12.2018 saakka.  
Verkoston käytännön toimintaa johtaa palvelupäällikkö Halttunen 

o Koko verkostossa n. 90 työntek. (40 htv), joista JKL:n työll.yksikön 
osuus 10 htv. 

o Kukin toimija vastaa kustannuksista itse. Verkoston budjetti 2017  
90 000 €, josta JKL:n osuus n. puolet. 
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 TYP-toiminta 2017 
o Asiakasmääristä 

o Asiakkaita koko verkostossa yhteensä 4300 henkilöä (tilanne 4.9.), 
joista Jyväskyläläisiä n. 2600  

o Palveluihin pääsyä odottaa n. 800 henkilöä, joista jyväskyläläisiä n. 500 
o Päättyneitä asiakkuuksia (vuonna 2017) 335, joista jyväskyläläisiä 230  

o Tavoitteet Jyväskylässä 
o Jonon purku (syksy 2017) 
o Yksilölliset palvelusuunnitelmat kaikille asiakkaille 
o Saumaton yhteistyö JKL:n kaupungin ja K-S TE-toimiston 

kanssa 
o Toimivat yhteistyökäytännöt työllisyysyksikön ja 

aikuissosiaalityön välillä 
Pitkään jatkuneen työttömyyden taustalla usein paljon erilaisia 
ongelmia, joista osa ei ole työllisyyspalvelujen keinoin autettavissa. 
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Työttömien määrä ja 
työttömyysasteen kehitys 



Pitkäaikaistyöttömien määrä 



Työllisyyspalvelujen budjetti 2017 
(24,2 M€)  

16815 

2002 

1160 

1037 
1279 860 327 

108 
200 

385 

79 
1000 € 

Työmarkkinatuen kuntaosuus

Ostopalvelut

Palkkatuettu työllistäminen, oma

Jyväskylä-lisä

Ohjaus- ja valmennuspalvelut

Toiminta-avustukset

Hallinto (sis. eläke- ja varhemaksut)

Kuntouttava työtoiminta

Nuorten kesätyöllistäminen

Omat hankkeet

Monilainen yhteispalvelu



Työmarkkinatuen kuntaosuus 
• Kaupunki maksaa pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuesta  

– 50% 300-999 pv työmarkkinatukea saaneista (ei 
aktivointitoimenpiteiden piirissä) 

– 70% yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneista (ei 
aktivointitoimenpiteiden piirissä) 

• Jyväskylässä Tmt on noin 17 M€, työllisyyden 
kokonaisbudjetti n. 24 M€ 
 

o Työmarkkinatuen kuntaosuus  1,53 milj.e  (heinäkuu 2016 
vastaavasti 1,50 milj.e) 

o Pitkäaikaistyöttömien määrän väheneminen ei vielä näy 
maksuosuuslistalla ja sen vaikutus yli 1000 päivää 
työttömänä oleviin on vähäinen 

o Ilmiö on valtakunnan tasolla samanlainen 
 

18.9.2017 13 



Työmarkkinatuen kuntaosuus 
 6/2016-6/2017 



Toimintaympäristön muutokset 2020 
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Maakunta tekee: 
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Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö luonnokseen 
hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun, 3 A, 3 

C ja 3 D § muuttamisesta 

o Keskeiset muutokset: 
 

1. Työmarkkinatuen nykyisen kuntien  rahoitusvastuun 
jakautuminen puoliksi kuntien ja maakuntien kesken 
 Jyväskylälle jäävä osuus olisi n. 9 milj. e/vuosi 

 
2. Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirtyminen 
kunnilta maakunnalle 
 Kuntouttavassa työtoiminnassa Jyväskylässä keskimäärin 500 

hlöä/kk, vuositasolla n. 800 henkilöä v. 2017 – yhteensä yli 90 
toimintapaikkaa – miten jatkossa? 
 
 

 



Työllisyyspalveluiden keskeiset  tehtävät ja 
velvoitteet 

Lakisääteiset Työllisyyspalvelujen palvelut ja 
välineet 

Kuntouttava työtoiminta 
SIIRTYMÄSSÄ MAAKUNNALLE 
 

Yksilö- ja ryhmämuotoinen 
palveluohjaus ja työhönvalmennus 

Työllistymistä edistävä monialainen 
yhteispalvelu POISTUNEE 

Työnantajapalvelut ja -yhteistyö 

Työttömien terveystarkastus ja terveyden 
edistäminen POISTUNEE? 

Työkyvyn arviointipalvelut 

Velvoitetyöllistäminen JÄÄNEE Työllisyyden edistäminen (avustukset,  
ostopalvelut ja hankkeet) 

Työmarkkinatuen osittainen rahoitus  
25% ja 35% 

Räätälöidyt palvelut (mm. työkokeilu, 
palkkatukityöllistäminen, oppisopimus-
koulutus, toimintaympäristöjen  
opinnollistaminen)  
 



• Lakimuutosten myötä tulee määritellä 
työllisyyspalvelujen asiakasryhmä, painopisteet ja 
vaikuttavuus uudelleen vuoden 2018 aikana  

• ja käynnistää vaadittavat muutokset toimintamalleihin 
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palvelualue 
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut 

Palvelujohtaja Anne Sandelin  

Työllisyyspalvelut 
Työllisyysjohtaja 

Niemelä 

Elinkeinoyksikkö 
Hankejohtaja Sandelin 

20 hlö 
Viestintä, markkinointi 

ja matkailu 
Viestintäjohtaja Mäenpää 

+16 Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut,  Risto Kovala 
Yritysneuvojat: Heikki Kinnunen, Pasi  Laukkanen  
KV-palvelut: Tiina Järvelin 
Sijoittumispalvelut: Harri Heinänen   
Verkostokoordinaatori Jonna Harper 
IK-hanke: Tuomas Roininen  
KÄY-hanke : Maria Hyppönen 
 

Tekosysteemi, elinkeinomarkkinointi ja erityishankkeet, 
Tanja Oksa 

Kangas: Ora Nuutinen, Ulla-Maija Valtonen, Mika Kataikko 
Hippos ja Kukkula: Kari Halinen 
Keskustan kehittäminen: Pirkko Flinkman 
Hyve-projekti: Piija Äijänen 
Elinkeinomarkkinointi: Taija Lappeteläinen, Suvi Vuojolainen 
Toimistosihteeri Jaana Hänninen 

TYP, monialainen 
palvelupiste 

Harri Halttunen 
 

Ohjaus ja 
valmennuspalvelut 

Päivi Pöntinen 

Hallinto ja Hankkeet, 
Niemelä 



Elinkeinoyksikkö 2017 

• Sisäänajo ja toiminnan organisointi käynnissä 
– Henkilöstöstä siirtyi 8 henkilöä Jykesiltä 1.8.2017 mennessä 
– 2 ulkopuolista rekrytointia vahvistamaan mm. 

elinkeinomarkkinointia ja Smart City-ratkaisuja 

• Kokonaisvahvuus nyt 19 henkilöä 
• Tehtävänkuvien ja työnjakojen tarkennukset käynnissä 
• Perehdyttäminen kaupunkiorganisaation muiden 

toimialojen toimintaan 
– Vierihoitoa mm. rakennusvalvonnassa yritysneuvojille 

• Sisäänajovaihe päättyy 2017 loppuun mennessä 
– Tehtävät ja toimintamallit määriteltyinä 
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Elinkeinoyksikön tehtävä 
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• Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan 
ohjauksesta ja koordinoinnista, elinkeinomarkkinoinnista 
ja sijoittumispalveluista sekä kaupunkikehitysalustoista. 

  
Elinkeinoyksikön tehtävä on: 
• auttaa ja opastaa yrityksiä eri elinkaaren vaiheissa 
• tarjota tukea kaupungin palveluiden hyödyntämisessä, 

kuten kaavoitus, lupa- ja yritystonttiasioissa 
• Auttaa yrityksiä löytämään liiketoimintansa 

kehittämiseksi oikea palvelu ja palveluntuottaja 



palvelualue 
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut  

Sandelin 

Työllisyyspalvelut 
Niemelä 

Elinkeinoyksikkö 
Sandelin 

Viestintä, markkinointi 
ja matkailu 

Viestintäjohtaja Mäenpää 

Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelut,  Risto 
Kovala 

Yritysneuvojat: Heikki Kinnunen, Pasi  Laukkanen + 3 
syksyllä 
KV-yrityspalvelut: Tiina Järvelin 
Sijoittumispalvelut: Harri Heinänen +1  
KÄY-hanke : Maria Hyppönen 
IK-hanke: Tuomas Roininen 
Verkostokoordinaattori Jonna Harper 

Tekosysteemi, elinkeinomarkkinointi ja 
erityishankkeet, Tanja Oksa 

Kangas: Ora Nuutinen, Ulla-Maija Valtonen, Anu Hakala, 
Mika Kataikko 
Hippos ja Kukkula: Kari Halinen 
Keskustan kehittäminen: Pirkko Flinkman 
Hyve-projekti: Piija Äijänen 
Elinkeinomarkkinointi: Taija Lappeteläinen +1 
Toimistosihteeri Jaana Hänninen 

Tekosysteemitiimi 
TO, PÄ, KH, MK, MH 

Yrityspalvelutiimi 
RK pj., PA, HK, TJ, JH, PÄ, MH 

KV-FDI-tiimi 
TJ, MK, TO, MH, JH 

Elinkeinomarkkinointi 
timi 
SV, TL ja RN, ja vierailijat 

Raisa Nerg, Jaana 
Ruponen, Susanne 

Sarvilinna, Sini 
Tirronen   

Hanna 
Lähteelä 
Tuomas 

Paananen 

Erityishankkeiden 
ajankohtaiset   

projekti ja ohjausryhmät 



Yritysneuvontapalvelut 
 
 
 Ekosysteemit 
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Yritystehdas 
Aloittavien yritysten 

neuvonta 

Yrityspalveluseteli 
PK-yrityksille 

Yrityksen 
perustaminen 

Omistajan- 
vaihdos 

Maakunnan 
Kasvupalvelut 

BusinessFinland 

Yksityiset 
asiantuntija-

palvelut 

Broker eli 
ohjauspalvelut 

Tuki-palvelut 
kaava-, lupa ja tila-

asioissa 

Yksityiset 
asiantuntija-

palvelut 

Yksityiset 
asiantuntija

-palvelut 

Finvera 

Kuinka kaupunki voi auttaa yrityksiään? 
• Mahdollistamalla: kaavoittaminen ja rakentaminen, kunnallistekniikka ja tontit 
• Tukemalla ja auttamalla:  

• yritysneuvontapalvelut eri kasvun vaiheissa 
• Liiketoimintamahdollisuuksien luonti esim. kaupunkikehitysalustoilla ja verkostoissa 

 
 
 

Yrityksen toiminta 

Yrityspalveluseteli 
PK-yrityksille 



Ekosysteemit 

• Maailmantalouden kilpailu on siirtynyt yhä enemmän erilaisten 
verkostojen tai ekosysteemien väliseksi 
 

• Innovaatioekosysteemi keskittyy uuden tiedon ja keksintöjen luomiseen. Näihin 
verkostoihin kuuluu yleensä yliopistoja, tutkimuslaitoksia sekä yrityksiä. 

–  (Kukkula ja KeHO, Kangas ja Hippos) 
• Startup-ekosysteemit syntyvät innovatiivisten yritysten, yrittäjien ja sijoittajien yhteisöistä  

– (Yritystehdas, Crazy Town) 
• Kasvuekosysteemi syntyy, kun tietynlaiseen liiketoimintaan erikoistunut verkosto lähtee 

nopeaan kasvuun  
– (esim. pelialan ekosysteemi Suomessa). 

• Liiketoimintaekosysteemeistä puhuttaessa tarkoitetaan jo vakiintuneen liiketoiminnan 
verkostoa, jota hallitsee jokin suuryritys (esim. Landis+Gyr, Aidon). 

 
• Tärkeää ovat ekosysteemien toimijoiden (esim. yritysten tai yrittäjien 

ja tutkimuslaitosten) väliset suhteet – ei yksittäiset toimijat 
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Ekosysteemit yritysten kasvun 
ajureina 



Kaupungin rooli 
ekosysteemien edistäjänä 

- kohti Tekosysteemiä 
• Jyväskylän Tekosysteemi muodostuu yrityksistä, osaamisesta  

ja ihmistä, jotka tekevät yhdessä tulevaisuusintensiiviä tekoja.  
– liikkeelle paikallisista vahvuuksista ja kontekstista 
– yksityinen sektori alusta asti vahvasti mukaan ekosysteemien 

edistämiseen 
• tavoitteena kasvattaa yritysten liiketoimintojen osaamista ja 

arvoa kilpailu- ja yhteistyömalleilla 
• haastaa yrityksiä luovuuteen, innovointiin ja perinteisten 

rajojen rikkomiseen 
• välttää ”yliorganisointia” ja auttaa ekosysteemejä kasvamaan 

orgaanisesti 
– holistinen ja kokeileva lähestymistapa  
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Kukkula 

Kaupunkikehitysalustat 

ICT-kumppanuus 

Rakentamisprosessit 

Ankkuriyritys 

Start up yritys Verkostoituja 

Alihankkija 

Ravitsemusalan yritykset 

Verkostoituja 

PK-yritys 

Verkostoituja 

Yritystilat 

Kihu 

Terveysalan start-upit 

Testaajayritys 

Tapahtumat 

Palveluyritykset 

Kulttuuri 

Kävelykatu 

Erikoiskaupan 
kehitysalusta 

Urheiluseurat 

%-kulttuuri 

Yliopisto            

JAMK            

Living Lab Viisas 
Kangas 

Yrityskumppani 

Big Data 

Alihankkija 
Testaajayritys 

Vanhusasumisen LL 

Urheiluseurat 

Tutkimustilat 

Yritystehdas 

Humak 

Kaupunkikehitysalustoilla tarjotaan aktiivisesti 
tartuntapintaa yritystoiminnalle, kehittämiselle ja 
osaamisen lisäämiselle 



Kaupunkikehitysalustojen 
organisoituminen 

• Kullakin kaupunkikehitysalustalla 
on ohjausryhmä, projektiryhmä 
ja projektiorganisaatio 
– Elinkeinoyksikkö vastaa projektin 

johdosta ja tavoitteiden 
toteutumisesta 

– Hankkeiden koko hyvin erilainen 
– Matriisimallin mukaan työryhmissä 

mukana muilta toimialoilta vastaavia 
henkilöitä  

• Kuten kaavoittaja, maisema-
arkkitehti, kunnallistekniikan 
suunnitteluinsinööri 
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Ohjausryhmä 
Hankkeen omistaja pj.  

asettaa tavoitteet ja valvoo niiden 
toteutumista 

Projektiryhmä 
Projektipäällikkö pj /hankejohtaja(Kangas) 

Projektin johto 

Suunnitteluryhmät 2-5 kpl 
(mm. yleistenalueiden suunnittelu, 

maankäytönryhmä, %-kultuuriryhmä, viestintä 
ja markkinointi) 

Toteutuksen seurantaryhmät  
(mm. Kangas työmaanlogistiikka, 

kunnallistekniikan toteutus) 



• Aktivoida, auttaa ja tukea alueen jo toimivia 
pk-yrityksiä kansainvälistymiseen tai kasvuun 
kv-markkinoilla.          

                                             
• Etsiä, löytää ja kartoittaa mahdollisia kv-

sijoittujia tai investointeja -> FDI (Foreign 
Direct Investments) 

 
• Saada näillä kv- ja FDI-toiminnoilla alueelle 

lisää työpaikkoja ja investointeja  
 

 

Kansainvälistyvien 
yritysten 
neuvontapalvelut 



Mikä Jyväskylässä kiinnostaa / mistä 
investoivalle organisaatiolle on lisäarvoa ?  

• Digitalisaatio ja kokonaisturvallisuus 
• Biotalous / resurssiviisaus 
• Liikunta- ja hyvinvointi 
• Oppi- ja tutkimuslaitokset 

 

• Käynnissä toimintamallin määrittely, 
asiakasfokus ja tavoitteet 

 

Miksi kansainvälinen 
yritys haluaisi sijoittua 

Jyväskylään? 



Elinkeinomarkkinointi 

• tarjoaa tietoa Jyväskylän 
elinkeinoelämästä, kärkialoista, 
kaupunkikehittämisalustoista, 
kehityshankkeista, menestystarinoista ja 
Jyväskylän elinkeinoelämän ajankohtaisista 
asioista.  

• tuottaa elinkeino- ja talousdataa alueelta 
sekä tarjoaa tietoa palveluista kotimaisille 
ja kansainvälisille yrityksille.  

• Vuonna 2018 keskiössä on 
elinkeinomarkkinoinnin ja 
BusinessJyväskylä-brändin kehittäminen 
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• Tapahtumat:  
– Nordic Business Forum 
– Kasvu Open kasvun karnevaalit 
– BusinessRally 

• ”Rahoituspaneeli oli onnistunut. Palautetta kerätään 
parhaillaan pitchanneilta yrityksiltä ja rahoittajavierailta” 

• Verkostot ja niiden hyödyntäminen 
– Valtakunnalliset, BusinessFinland (Finpro) 
– Paikalliset: Kauppakamari, 

Yrittäjäyhdistykset jne.  

• K-s Yrityskummit  
– Kaupunki päärahoittajana, organisoija 

Keski-Suomen Yrittäjät 
 

 

 Muita toimintoja ja työkaluja 



Jyväskylän Yritystehdas Oy:n tehtävä ja 
palvelut 

• Yhtiön toiminnallaan auttaa, aktivoi ja valmentaa opiskelijoita yrittäjyyteen, ja luo 
edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukee startup-yritysten kasvua  

• Oppilaitosten yhteisiä palveluita, valmennuksia ja yrittäjyyteen liittyviä tapahtumia 
• Kaupungin osuus:  hautomo ja coachaus-palveluita start upeille sekä alkuvaiheen 

yritysneuvontapalvelut 
 

• Vuosittain 500 yritystä palvellaan seudun toimijoiden kesken 
• Perustamisvaiheen palveluita käyttää 200 opiskelijalähtöistä tiimiä, yli 3000 

opiskelijaa on palveluiden piirissä yhteensä 
• Vuosittain tavoitteena synnyttää kymmeniä kovan kasvupotentiaalin omaavia 

yrityksiä 
• Yhtiön vuosibudjetti noin 1,2 M€ 
• Kaupungin ostopalvelujen osuus noin 0,4 M€/vuodessa, josta 
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Omistusrakenne 

JAMK 25% JY 
25% 

JKL 
kaupunki 

25% 

JKKY 
25% 

Yrittäjyyden yhteiset opinnot 
Valmennukset ja  

Esihautomopalvelut 
Start up-valmennus 

Tapahtumat 
Aloittavien yritysten 
perustamisneuvonta 

Oppilaitokset 
myyvät 
opetusresursseja ja 
tukipalveluja 

Oppilaitokset ostavat 
yrittäjyyden koulutuspalveluita 
Kaupunki ostaa Start-up ja 
aloittavien yritysten palveluja 

€ € 

€ € 

Ostaa esim. UYK 
konsultointi ja 
valmennuspalveluja 

Asiakkaina 
opiskelijat, 

henkilökunta  

Asiakkaina opiskelijat, 
henkilökunta ja 

tohtorikoulutettavat 

Asiakkaina opiskelijat 
ja heidän 

osuuskuntansa 

Asiakkaina 
aloittavat yrittäjät  
Työssäkäyvät 1/3 
ja työttömät1/3 

 

Osakeyhtiö mahdollistaa  

• yrittäjyyteen liittyvän 
koulutus- ja 
valmennusosaamisen 
tehokkaamman 
hyödyntämisen 

• kustannusten jakamisen 

• päällekkäisyyksien 
poistamisen esim. 
tapahtuma- ja 
aktivointitoiminnassa  

• monialaisten tiimien 
kokoamisen ja osaamisen 
sekoittumisen 

 

• Osakeyhtiölaki antaa 
selkeät pelisäännöt 
toiminnalle 



Yrityspalvelusetelin tavoitteet 

• Tavoitteena nopea ja ketterä instrumentti jyväskyläläisten pk-
yritysten tarpeisiin 

• Tarjoaa yrityksille parasta mahdollista asiantuntija-palvelua kasvun 
haasteisiin 

• Tutustuttaa palvelusetelin käyttäjää julkisiin 
yritysneuvontapalveluihin ja rahoitusmahdollisuuksiin kasvun  

• Kasvattaa myös paikallista markkinaa yritysneuvontapalveluja 
tuottaville asiantuntijayrityksille 

•  Kaupungin yritysneuvojat eivät enää kilpaile markkinassa tarjoten 
yrityskehittämisen palveluita 
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Jyväskylän setelipilotti, syksy 2017 
• Pilotointi myynnin ja markkinoinnin  

kehittämisen teemalla 
• Kaksi seteliä, 2.500 ja 5.000 € (alv. 0 %) 
• Asiakkaalla 20 %:n omavastuu eli 500 € tai 1000 € 
• Setelien suuruudella pyritään saamaan riittävän suuri määrä vaikuttavuudeltaan 

merkittäviä hankkeita 
• seteliä ei ole tarkoituksenmukaista myöntää aivan pieniin tarpeisiin 

• Liikkeelle palveluntuottajien haulla (lokakuu), jonka jälkeen setelin avaaminen 
hakuun asiakasyrityksille 

• Setelin budjetti loppuvuodelle noin 150.000 € 
• Sparrausryhmä: 

• Keski-Suomen yrittäjien edustajana Petri Salminen 
• Palvelun tarjoajana Juha Harju, Growthsetters 
• Konsultti Nina Rautiainen, Kasvun Roihu Oy 

• Pilotin aikana kehitetään pysyvä toimintamalli mittareineen 
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 Maakunnan                                                           
 Kasvupalvelut 
  

yksityiset yrityspalvelujen tuottajat  39 

Jyväskylän elinvoima 
SIVISTYS,  
KULTUURI  ja LIIKUNTA 

ASUMINEN JA TYÖ 
PALVELUT JA 

RAKENTAMINEN 

2. TEKOSYSTEEMI 
VERKOSTOT  Liiketoimintaekosysteemit , 

KAUPUNKIKEHITYSALUSTAT = Innovaatioekosysteemit  
Yrittäjä-ja startup-ekosysteemit .  

 

INFRAN 
PALVELUT 

Joukkoliikenne, 
kadut ja liittymät 

Rakennus- 
yms.luvat 
Toimitilat 

Tontit 
Kaavoitus 

Jykes 
kiinteistöt 

YRITYSTEHDAS 
Startup-yritysten 

ekosysteemi 

TAPAHTUMAT JA MATKAILU 

Elinkeinomarkkinointi 

KasvuOpen      BusinessRally       Nordic BusinessForum 

SIJOITTUMIS-
PALVELUT 

InvestIn ja Export 

Yrittäjä-ry:t ja 
Kauppakamari 

Jyväs-Parkki 
JVA 

1. YRITYSPALVELU
T 
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