
 
SDP:N ryhmäpuheenvuoro 19.5.2014 elinkeinopolitiikasta 
 
Jyväskylän kaupunginvaltuuston SDP:n ryhmä pitää tärkeänä, että saatiin toteutettua kaupungin sekä 

seudun elinkeinopolitiikan ulkoinen arviointi sekä samalla JYKES:n toiminnan arviointia. Ulkoinen 

arviointi toteutettiin osana kuntaliitosselvityksiä ja elinkeinopoliittinen selvitys olisi joka tapauksessa 

pitänyt tehdä osana kuntaliitosselvityksiä. 

 

Ulkoisessa arvioinnissa pidetään Jyväskylän seudun elinkeinopolitiikan merkittävimpinä vahvuuksina 

osaavaa työvoimaa ja korkeaa koulutusastetta. Lisäksi seudulla on asiantuntevaa yritysneuvontaa, mo-

nipuolinen teollisuusrakenne, merkittävää uusiutumista yrityskannassa sekä nuorekas ikärakenne kil-

paileviin alueisiin verrattuna.  

 

Heikkouksia elinkeinopolitiikassa ovat mm. nopean raideyhteyden puuttuminen pääkaupunkiseudulle, 

lentoliikenteen ongelmat, alhainen BKT ja tulotaso, ankkuri- ja kasvuyritysten määrän vähäisyys sekä 

yritysten sitoutumattomuus systemaattiseen innovaatiotoimintaan. Korkea hintataso asumisessa ja yrit-

tämisessä heikentävät myös elinkeinopolitiikkaa. Suurimmat uhkat elinkeinopolitiikassa ovat kuntara-

kenteiden jäykkyys ja muuttumattomuus. Erityisenä heikkoutena on seudun kuntien elinkeinopoliittis-

ten yhteisten tavoitteiden puuttuminen ja mahdollisten yhteisten tavoitteiden vaikuttavuuden todenta-

misen, koska vaikuttavuusarviointia ei ole voitu tehdä kuntien yhteisten elinkeinotavoitteiden puuttu-

essa.   

 

Yrittäjät itse näkevät heikkoutena edellisten lisäksi myös elinkeinojen kehittämisohjelmien ja tavoit-

teiden toteutumattomuuden. Lisäksi Jyväskylän ja seudun yleinen maine – esim. palvelurakenteen 

heikkenemisen ja YT-neuvottelujen riitaisuuden vuoksi esim. työnantaja- ja työntekijäosapuolten välil-

lä – heikentää Jyväskylän mainetta ja vaikuttaa negatiivisesti alueella tehtäviin investointeihin. Glo-

baali talouskriisi jatkuu ja taloudellinen kasvu on epävarmaa ja hidasta lähivuosina.  

 

SDP näkee tärkeänä, että elinkeinopolitiikasta voidaan siirtyä elinvoimapolitiikkaan, jolloin kaupunki 

ja seutu nähdään yhtenä kokonaisuutena, johon kuuluvat yritystoiminnan kehittäminen ja työvoimapo-

litiikan kytkeminen yhteen nykyistä tiiviimmäksi elinvoimapolitiikaksi. SDP katsoo, että mahdollisen 

uuden elinkeino/elinvoimapoliitiikan johtajan mahdollisuudet tutkitaan ja selvitetään perusteellisesti, 

jotta elinvoimapolitiikka voidaan kytkeä kaupungissa nykyistä läheisemmin poliittiseen päätöksente-

koon. Mahdollinen elinkeinopoliittinen toiminta johtajan kanssa tai ilman johtajaa ei saa aiheuttaa 

kaupungille nykyistä enempää kustannuksia vaan toteutus tulee tehdä tehostamalla nykyisiä toiminto-

ja. Elinkeinojohtajan tulisi toimia ylisektorialisesti siten, että yritystoiminnan esteitä poistetaan erityi-

sellä yritysväylällä kaupungin kaikilla vastuu- ja toimialoilla. Elinkeinojohtaja valmistelisi elinkeino-

poliittista päätöksentekoa kaupunkiorganisaatiossa ja vastuuttaa elinkeinopolitiikan täytäntöönpanon, 

jotka kummatkaan eivät ole olleet nykyisen kaupunkipolitiikan vahvuuksia eivätkä poliittisten päättäji-

en käsissä riittävästi. Elinkeinojohtajalle ei tule muodostaa mitään raskasta esikuntaa vaan hänen tulee 

hyödyntää olemassa olevia resursseja koko kaupunkikonsernissa yrityksineen kuten myös kaupunkira-

kennepalveluissa, tilapalvelussa, sivistys- ja sosiaalipalveluissa sekä erityisesti työvoimapalveluissa.  

Elinkeinojohtajan tulee toimia vuorovaikutuksellisesti viestien tuojina yritystoiminnasta kaupunkior-

ganisaatioon päin ja yritystoiminnan näkemysten välittäminen kaupunkiorganisaatioon erityisesti po-

liittiseen päätöksentekoon. 

 

JYKES:n roolia tulee selkeyttää ja vahvistaa elinkeinopolitiikassa siten, että kunnat ostavat JYKES:ltä 

pitkällä sopimusaikavälillä palvelut yritystoiminnan kehittämiseen. Kunnat voivat olla tilaajia ja JY-

KES tuottaja, jonka kanssa voidaan tehdä palvelusopimus, joka voisi olla esim. valtuustokauden mit-

tainen, jolloin pitkäntähtäimen rahoitus mahdollistuu nykyistä paremmin esim. 4 vuodeksi kerrallaan. 

JYKES:n tulisi tuotteistaa ja hinnoitella palvelunsa, jolloin päästään nykyistä kustannustehokkaam-

paan palvelumalliin. JYKES:n ja koko elinkeinopolitiikan tavoitteet voidaan määritellä valtuustokau-

den mittaiseksi, jolloin poliittiset päätöksentekijät pääsevät vaikuttamaan entistä paremmin elinkeino-

politiikkaan kuntakohtaisesti sekä seudullisesti. 

 



 
JYKES:n tavoitteet pitää asettaa niin, että elinkeinopolitiikan vaikuttavuutta voidaan arvioida oikeasti 

eikä kuten nyt arvioidaan vaan eri vaikutuksia, joilla ei ole yhteisesti sovittua elinkeinopoliittista taus-

taa. Erityisen tärkeää on analysoida - ei vain arvioida - yritysten ja työpaikkamäärien syntymistä elin-

keinopolitiikan tuloksina. Lisäksi tulee analysoida - ei vain arvioida - elinkeinopolitiikan verovaiku-

tuksia niin yhteisö-, palkka- kuin kiinteistöverotuottoina kuntien budjettien katteeksi. Myös elinkeino-

politiikan asiakastyytyväisyyden mittaaminen säännöllisesti vuosittain kaikilta yritystoimintaan osalli-

silta on erittäin tärkeää niin menestyvien kuin epäonnistuneiden yritysten osalta, jota nyt ei tehdä lai-

sinkaan tai nyt ei esim. arvioida miksi yritykset lähtevät alueelta pois, menevät konkurssiin tai lopetta-

vat toiminnan. Uusi elinkeinopolitiikka voisi aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta, mutta aloitta-

mista voidaan siirtää, jos se ei ole mahdollista vuoden vaihteessa.   

 

Kaupungin elinvoimapolitiikan tulee perustua siis koko kaupunkiorganisaation, elinkeinojohtajan kuin 

JYKES:n toiminnan ”yhteen hitsaamiseen”, jolloin saadaan parhaimmat tulokset aikaan elinkeinopoli-

tiikassa yhdessä poliittisten päättäjien ja virkakunnan kanssa.  

 


