
Elinkeinotoiminnan organisoinnin arviointi 

Valtuustoseminaari 19.5.2014 

  

Jyväskylän kaupunki 

 22.5.2014  Page 1 

Helin Marjo 



Selvitystyön sisältö 

Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö 

Kyselytutkimus ja haastattelut 

Johtopäätöksiä ja toimintamallien 
vertailu 

Suositukset 

 22.5.2014  Page 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yritysympäristö 

Kaupunkistrategian elinvoimatavoitteisiin vaikuttavat 
(tausta)tekijät 

 22.5.2014  Page 3 

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus 2013-15 
- Kyberturvallisuus ja resurssiviisas biotalous 

- INKA-ohjelma 
- Liikunnan ja hyvinvoinnin  uudet liiketoimintamahdollisuudet 

- Uusyrittäjyys, yritysten kasvu ja kansainvälistyminen  
- Innovatiiviset julkiset hankinnat  

Toimijat 
JYKES 

JYKES kiinteistöt 
Kelpo-ryhmä 

Jyväskylän yliopisto 
Jyväskylän AMK 

Jyväskylän tapahtumien hankinta-  
ja koordinointitiimi 

Jyväskylän kaupunki:  
Konsernihallinto ja  

kaupunkirakennepalvelut 
Sitra 

Kestävä talous 
- tavoitteet ja aikataulu 

- Suunnitelma 
- Taloustoimikunta 

 

Hankkeet, ohjelmat ja  
yhteistyömallit 

Tykki-ohjelma 
Kohti resurssiviisautta –yhteishanke 

EU-ohjelmat, esim. Horizon2020 
Jyväskylän Kangas  

Yrityskaista 
Jyväskylän yritystehdas 

Yhteismarkkinointi 



Jyväskylän kaupunkiseudun  SWOT-analyysi (elinkeinopolitiikka) 24.2.2014 

Vahvuudet: 

- Osaavaa työvoimaa ja korkea koulutusaste 

- Laadukkaat korkeakoulut 

- Keskeinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien varrella 

- Hyvä sisäinen saavutettavuus työssäkäyntialueella 

- Kansainväliset kontaktit ja yritysten kansainvälistyminen 

- Asiantunteva yritysneuvonta 

- Alueen vahva teollinen perinne 

- Kaupungin johdon yritysmyönteisyys 

- Vahva kiinteistö ja tieinfrastruktuuri 

- Monipuolinen teollisuusrakenne 

- Yritysperustannan osuus yrityskannasta 
(aloitetut/lopetetut) 

- Hyvin kehittynyt  vetovoimapalveluiden 
peruspalvelurakenne (yksityiset ja julkiset) 

- Nuorekas ikärakenne 

Heikkoudet: 

 

- Kansainväliset lentoliikenneyhteydet ja nopea raideyhteys 

- Joukkoliikenne ja muu ekologinen liikkuvuus (sähköautot) 

- Elinkeinotoimien hidas vaikuttavuus 

- Pk-yrityssektorin yritysten kasvun hitaus ja 
kasvuhakuisuuden puute 

- Elinkeinotoimijoiden ja -organisaatioiden väliset raja-aidat ja 
yhteistyön kankeus 

- Bkt ja tulotaso alhainen verrattuna muihin 
kaupunkiseutuihin  

- Jyväskylän korkea hintataso asumiselle ja yrittämiselle  

- Ankkuri- ja kasvuyritysten vähäinen määrä 

- Yritysten sitominen systemaattiseen innovaatiotoimintaan 

 

- Nuorten poismuutto (25-34v) 

Mahdollisuudet:  

- Työssäkäyntialueeseen ja yhdyskuntarakenteeseen 
eheyttävä perustuva kuntarakenne 

- Maankäytön suunnittelun johdonmukainen toteuttaminen 

- Elinkeinojen kehittämisohjelmat (Inka, resurssiviisaus, 
kehitysvyöhyke JJÄ jne.) 

- Jyväskylän Kangas - uudet liiketoimintamahdollisuudet 

- Uusien toimintatapojen laajentaminen ja edelleen 
kehittäminen (yrityskaista ja yritystehdas) 

- Informaatioteknologiaan liittyvä yritystoiminta 

- Liikunnan, hyvinvoinnin ja oppimisen tuotteistamisen 
laajentaminen ja viennin lisääminen 

- Vetovoimaisen keskustan kehittäminen 

- Seudullisten hankkeiden entistä parempi hyödyntäminen 
koko alueella 

Uhkat: 

- Kuntarakenteiden jäykkyys ja muuttumattomuus sekä 
kuntayhteistyön jähmettyminen 

- Seudun yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden ja 
yhteisen päätöksenteon puuttuminen  

- Elinkeinojen kehittämisohjelmien ja tavoitteiden 
toteutumattomuus 

- Kuntakohtaisen resurssien lisääminen yhteisten resurssien 
kustannuksella 

- Jyväskylän ja seudun maineen edelleen heikkeneminen ja 
sen vaikutukset alueelle tehtäviin investointeihin 

- Globaalin talouskriisin jatkuminen / hidas talouskasvu 

 

 

 

(+) (-) 

(-) (+) 



Esimerkkejä elinkeinotoiminnan järjestämistavoista 

• Joensuu, Josek Oy 
• Josekin toiminta-ajatuksena on vahvistaa ja monipuolistaa elinkeinorakennetta, kehittää seudun 

kilpailukykyä ja parantaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kansainvälistyvässä ympäristössä. 
Tavoitteisiin pyritään yhteistyötä kehittämällä. Josekin elinkeino-ohjelman painopisteet jakaantuvat 
kolmeen kokonaisuuteen: 

• Seudun vahvoihin ja kehittyviin toimialoihin ( teollisuus, kauppa ja matkailu, hyvinvointi, luovat alat) 

• Osaamislähtöisiin tulevaisuuden kasvualoihin ( metsäbiotalous sekä teknologia ja materiaalit) 

• Painopisteitä läpileikkaavaan kehittämisen teemoihin (kansainvälistyminen, kasvu ja osaaminen sekä seudun 
markkinointi ja viestintä) 

 

• Oulu, BusinessOulu  
• BusinessOulu on Oulun kaupungin liikelaitos, joka vastaa kaupungin koko elinkeinopolitiikan 

toteutuksesta ja yritysten tarvitsemista kehityspalveluista kaupunginvaltuuston ja 
kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisesti. 

• Tarkoituksena on luoda yrityksille ja yrittäjyydelle toimintaympäristö, joka edistää yritysten 
syntymistä, toimintaa, kasvua sekä kilpailukykyä ja työllisyyttä. Paikallisten yritysten 
kansainvälistymisen edistämisen ohella BusinessOulu vastaa kaupungin kansainvälisestä 
elinkeinomarkkinoinnista. 
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• Pori, Prizztech Oy 
• Prizztech  Oy on elinkeinoyhtiö, jonka päätehtävänä on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja 

kilpailukyvyn parantaminen. Kansallisen roolin rinnalla työn perustan muodostaa Satakunnassa 
toteutettava kehitystyö. 

• Se tarjoaa palveluja yrityksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin – yritysidean kehittelystä yrityksen 
perustamiseen, yrityksen kasvusta ja kansainvälistymisestä yritystoiminnan vakiintumiseen ja 
mahdolliseen sukupolvenvaihdokseen. Toimipaikat sijaitsevat Porissa, Raumalla ja Kankaanpäässä. 
Omistajia ovat satakuntalaiset kunnat ja yhteistyö erityisesti Porin yliopistokeskuksen ja Satakunnan 
ammattikorkeakoulun kanssa on erittäin keskeisessä roolissa. 

• Elinkeinotoimen organisoinnissa Pori siirtyi 2013 elinkeinojohtaja-malliin. Elinkeinojohtaja on kaupungin 
organisaatiossa toimiva elinkeinostrategian toteuttaja ja tilaaja roolissa Prizztechiin nähden. 

• Tampere, Tredea Oy 
• Tredea Oy on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö. Yhtiö ylläpitää ja vahvistaa 

kaupunkiseudun vetovoimaisuutta ja varmistaa menestyvän yritystoiminnan edellytyksiä. Tredea Oy 
toimii operatiivisena voimana, kun seudulle houkutellaan uusia yrityksiä, investointeja, pääomia, 
matkailijoita ja osaajia. Tehtävänä on seudun markkinointi, ulkopuolisen rahan hankkiminen ja 
seudullinen edunvalvonta. 

• Elinkeinotoimen organisoinnissa Tampere on 2014 siirtynyt elinkeinojohtaja-malliin. Elinkeinojohtaja on 
kaupungin organisaatiossa toimiva elinkeinostrategian toteuttaja ja tilaaja roolissa Tredeaan nähden. 

• Turku, Turun Seudun Kehittämiskeskus  
• Turun Seudun Kehittämiskeskuksen tärkeimpiä tehtäviä ovat aluekehittäminen ja sen osana erityisesti 

seudun elinkeinojen vahvistaminen, seutukunnan markkinointi yritystoiminnan sijaintipaikkana sekä 
seutuyhteistyön kehittäminen. 

• Turun seutukunta käsittää Suomen lounaisimman osan 11 kuntaa.  Hallituksen jäseniä ovat 
sopijakuntien kunnan- ja kaupunginjohtajat sekä Turun osaamistoimen  apulaiskaupunginjohtaja. 
Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus erikseen nimetyillä viidellä jäsenkuntien 
luottamushenkilöillä. Kehittämiskeskus toimii osana Turun kaupungin keskushallintoa ja sen johtajana 
on elinkeinojohtaja. 
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Kyselyssä esille nousseita vahvuuksia ja heikkouksia 

VAHVUUDET 

 

• Osaavaa työvoimaa 

• Laadukkaat korkeakoulut 

• Keskeinen sijainti 

• Kansainväliset kontaktit 

• Yritysneuvonta 

• Uudet yritykset 

• Yritysten kansainvälistyminen 

• Seudullisten hankkeiden alueellinen hyöty 

• Alueen vahva teollinen perinne 

• Kaupungin johdon yritysmyönteisyys 

 

HEIKKOUDET 

• Organisaatioiden väliset raja-aidat 

• Organisaatioiden yhteistyön 
kankeus/toimimattomuus 

• Alueen taloudellinen kilpailukyky 

• Toiminnan  kankeus, hidas reagointi 

• Elinkeinotoimien hidas vaikuttavuus 

 

 

• Innovatiivisuuden puute 

• Uskalluksen puute 

• Tehokkuuden puute 
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Keskeiset ongelmat 

 Yhteistyön toimimattomuus 

 Toiminta ei ole kokonaiskuvallisesti organisoitua 

 Tiedonkulku 

 Taloudellisten resurssien kohdentaminen 

 Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen 

 Strategian epäselvyys suhteessa roolijakoon 

 Projektitoiminnassa liikaa toimijoita 

 Henkilösuhteet 

 Roolien epäselvyys 
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Yhteenveto Jykes kommenteista 

Nykytila/ongelmat 
 Rahoituksen läpinäkymättömyys 

 Kankea organisaatio 

 Kallis suhteessa saatuihin 
vaikutuksiin 

 Toiminta ei pysty riittävästi 
vastaamaan yritysten tarpeisiin 

 Organisaatio liian kankea ja 
etääntynyt yritysten arjesta 

 Toiminta liian Jyväskylä 
keskeistä 

 Ei hyödynnetä korkeakoulujen 
tuomia verkostoja 

Tulevaisuus/kehitys 
 Maakunnallisen toimijan roolin 

korostuminen 

 Yritysneuvonta roolin 
terävöittäminen 

 Rahoituksen avoimuus 
palvelukonseptin kautta 

 Rajalliset resurssit panostettava 
laatuun ja seudulliseen 
vaikuttavuuteen 

 Tärkeä rooli innovatiivisten 
hankkeiden tukijana 

 Kevyt organisatorinen rakenne 

 Kasvua tulee hakea toimivista 
yrityksistä 

 Yritysneuvonnan tulee jalkautua 
yrityksiin entistä enemmän 
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Yhteistyö- 
kunnat 

odottavat  
Jyväskylän 
ratkaisuja 



Johtopäätöksiä ja toimintamallien vertailu 
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Jykes arviointia 
• Jykesin rooli tulee uudelleen määrittää 

• Koko toiminnan profilointi tulee uudistaa, ja sen jälkeen määritellä ydintoiminnot ja profiloitua 
keskitetysti niihin 

• Jokaiselle jotakin toimintaa tulee välttää, kaikkea ei voida tehdä. 

• Yhtiön tulee ryhdistää strategiaa ja keskittyä valittuihin keskeisiin teemoihin. 

• Yhtiölle tulee asettaa selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamista tulee seurata selkeästi. 

• Palveluorganisaatio, palvelujen tuotteistaminen kunta-asiakkaille. 

• Rahoitusmalli organisoidaan siten, että se tukee valittuja toimintalinjoja. 

• Uudistuksen tulee mahdollistaa pitkäjänteinen toiminnan kehittäminen. 

• Nämä tulee toteuttaa jos yhtiö jatkaa, riippumatta siitä, miten kokonaisorganisointi kaupungin taholla 
järjestetään. 

 

Jykesin tavoitteet 2014 

• Toiminnan tulee pitkällä aikavälillä olla taloudellisesti kannattavaa. 

• Seudulle perustetaan 900 uutta yritystä, joista 50% käyttää Jykesin palveluita. 

• Jykesin palveluita käyttää yhteensä noin 800 asiakasyritystä. Palvelut sisältävät yrityspalveluita, 
kasvu- ja kehittämispalveluita sekä kansainvälistymis- ja sijoittumispalveluita. 

• Vaikuttavuus? 

 

Tulevaisuudessa: Vaikuttavuusmittarit Jykesin kunta-asiakaskunnan näkökulmasta. Esimerkiksi 

aluevaikuttavuus, yritysten osallistuvuus, hankkeisiin osallistuvien yritysten lukumäärä, 
kansainvälistyminen ja sen vaikutukset liikevaihtoihin, työllisyyden kehittyminen ja nettokasvu, 
taloudellinen tuottavuus ja sen kasvu. 
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Jykes 
nyt 

Toiminta 

Idean löytyminen 
Kehittämiskeskusidea 
Jyväskylä edelläkävijä 

Idean 
kehittäminen 
Visionääriset 
toimintamallit 

Toiminnan 
vakiintuminen 

osaksi alueellista 
yrityskehitystä 

Uuden vision 
etsiminen 

muuttuneessa 
yhteiskunnallisessa 
toimintakentässä 

Yhtiöstä luopuminen 
tarpeen/kannattavuuden 

päättyessä 

Toiminnan 
puolustaminen/kehittäminen 

vai idean 
uudelleen suuntaus ja 

kehittyminen muuttuneiden 
toimintamallien vaatimuksiin 

soveltuvaksi 

Aika 

Jykesin sijoittuminen liiketoiminnan 
elinkaarelle 



Jyväskylän kaupungin elinkeinopolitiikan ja 
yrityskehityksen vaihtoehtoiset toimintamallit 

1. Kaupungin liikelaitos 

2. Elinkeinojohtajan organisoima toiminta ostopalveluja hyödyntämällä 

3. Jykes Oy 

• Kaupunkikonserniin kuuluva seudullinen yhtiö 

 

Tavoitteet ja toimintamallien hyödyntäminen 

• Rajat ylittävä joustava organisaatio ja toimintakenttä 

• Toiminnallisesti ja taloudellisesti tehokas tulevaisuuteen 
suuntautunut toiminta 

• Toiminnan vaikuttavuuden mitattavuus 

• Vaikuttavuusmittarit alueen kehityksen näkökulmasta 

• Keskeisiä tavoitteita mm. aluevaikuttavuus, alueellinen ja kansallinen 
kehitys, työllisyyden kehittyminen ja nettokasvu, taloudellinen 
tuottavuus ja sen kasvu. 

• Strateginen alueellinen toimija 

• Jyväskylä merkittävä toimija valtakunnallisissa kehityshankkeissa 
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Liikelaitos 

Organisaatiohavainne vaihtoehto 1 
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KAUPUNKI 

 
 
 
 
 
 

VALTUUSTO 

kaupunginhallitus 

Kaupunginjohtaja 

Kaupunki- 
rakenne 
Sivistys 

Konserni- 
hallinto 

 
SoTe 

Jykes  
sulautetaan  

liikelaitokseen  

Jykes  
Kiinteistöt 

Oy 

 
muita  
mahdol 
lisia  

konserni 
toimijoita 

-Ulkoiset  
toimijat 
-Julkinen 
sektori 

-Yliopisto 
-AMK 

Ulkoiset 
Toimijat 
Yritykset 

                   Elinkeinojohtaja/liikelaitoksen johtaja 



Vahvuudet 
Osa kaupungin omaa organisaatiota 
Ei sisäisiä organisaatiorajoja 
Kaupunkikokonaisuuden hallinta 
Suora päätösketju, valmistelu ja valvonta KH & 
KV 
Toiminnan avoimuus, julkinen toimija. 
Laaja-alainen kokonaisnäkemys Jyväskylän 
toimintaan. 
Kaupungin suora rahoitus. 
 

Heikkoudet 
Seudullinen näkökulma pienenee. 
Organisaatio joudutaan rakentamaan  
kokonaan uuden mallin mukaan. 
Muutostilanne aiheuttaa häiriön nykyiseen 
palvelutuotantoon. 
Muutosprosessi aiheuttaa ylimääräisiä 
kustannuksia. 
Muutosprosessi hallinnollisesti laaja. 
Ison muutoksen imagohaitta. 
Seudullinen rahoitusosuus tullee pienenemään. 
Toimintavastuu/valta jää yksin  Jyväskylän 
kaupungille. 

Mahdollisuudet 
Joustava tilaaja-tuottajamalli 
Organisatorisesti helposti muunneltavissa 
Voimakas muutos luo mahdollisuuden 
uudenlaisen toimintakulttuurin luomiseen. 

Uhat 
Seudullisen toiminnan 
hämärtyminen/hajoaminen. 
Rahoituksen jatkuvuus ja riittävyys. 
Toimivalta ristiriidat. 
Asiakkaat näkevät byrokraattisena toimijana. 
Kunnallisen päätöksenteon hitaus jos ei saada 
organisaatiota tarpeeksi joustavaksi. 
Asiakkaat vierastavat julkista toimijaa. 
Uuden toimintakulttuurin luomisessa 
epäonnistutaan. 

SWOT analyysi, liikelaitos vaihtoehto 



Organisaatiohavainne vaihtoehto 2 
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KAUPUNKI 

 
 
 
 
 
 

VALTUUSTO 

kaupunginhallitus 

Kaupunginjohtaja 

Kaupunki- 
rakenne 
Sivistys 

Konserni- 
hallinto 

 

SoTe 

Jykes Oy 
Jykes  

Kiinteistöt 
Oy 

 
muita  
mahdol 
lisia  

konserni 
toimijoita 

-Ulkoiset  
toimijat 
-Julkinen 
sektori 

-Yliopisto 
-AMK 

Ulkoiset 
Toimijat 
Yritykset 

Elinkeinojohtaja 



Vahvuudet 
Seudullinen yhteistyö voi jatkua ennallaan. 
Kaupungilla oma elinkeinostrategiasta vastaava 
koordinaattori. 
Yhteys kaupunginhallitukseen ja johtoon 
suorempi. 
Elinkeinostrategia isompana kokonaisuutena 
irti yrityspalveluista (yrityspalvelut ovat yksi osa 
elinkeinostrategiaa). 
Yhtiö pystyy keskittymään palvelutuotantoon. 
Kaupungin tilaaja rooli yhtiön nähden 
selkeytyy. 
Kaupungin elinkeinokehitys saa kasvot. 
Muutos on teknisesti helppo toteuttaa. 

 

Heikkoudet 
Elinkeinotoimen rahoitus tulee suunnitella 
uudelleen (tämä on myös mahdollisuus). 
Tulee luoda uusi toimintamalli, jonka 
jalkauttaminen vie aikansa. 
Elinkenotoimen koordinoinnin muutos ajoittuu 
kaupungin johdon muutoksen kanssa samaan 
ajankohtaan. 
Liian voimakas samanaikainen muutos voi 
aiheuttaa toiminnan hetkellistä heikkoutta. 
 

Mahdollisuudet 
Elinkeinoyhtiön profiili voidaan terävöittää. 
Seudullisen palvelutuotannon roolia voidaan 
korostaa yhtiön palvelutuotannossa. 
Jykesin brändi seudullisena toimijana 
kirkastuu. 
Kaupungin elinkeinotoiminta saa imago-
nostetta. 
Uudella toimintakulttuurilla on vähemmän 
esteitä uusien verokostojen luomisessa. 
Vahva keskuskunta-vahvat kehyskunnat mallia 
voidaan kehittää joustavasti. 

Uhat 
Uutta toimintamallia ei saada joustavaksi. 
Toimivalta rajojen määrittäminen epäonnistuu. 
Yhtiön ja kaupunginvälinen vuoropuhelu 
vähenee ja yhtiö etääntyy konsernihallinnosta. 
Elinkeinojohtaja ei pysty luomaan laaja-alaista 
yhteistyölinjaa kaupungin sisäisessä 
organisaatiossa. 
Kuntien välinen yhteistyö etääntyy. 

SWOT analyysi, elinkeinojohtaja vaihtoehto 



Organisaatiohavainne vaihtoehto 3 
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KAUPUNKI 

 
 
 
 
 
 

VALTUUSTO 

kaupunginhallitus 

Kaupunginjohtaja 

Kaupunki- 
rakenne 
Sivistys 

Konserni- 
hallinto 

 
 

SoTe 

Jykes Oy  
Toiminta  

jatkuu 
organisato- 

risesti 
ennallaan, 
mutta yhtiö 
profiloituu 
uudelleen 

 

Jykes  
Kiinteistöt 

Oy 

 
muita  
mahdol 
lisia  

konserni 
toimijoita 

-Ulkoiset  
toimijat 
-Julkinen 
sektori 

-Yliopisto 
-AMK 

Ulkoiset 
Toimijat 
Yritykset 

Konserniohjaus 

Strategiaohjaus 



Vahvuudet 
Seudullinen yhteistyö jatkuu. 
Imago säilyy ennallaan. 
Kokonaistoiminta jatkuu ennallaan eikä aiheuta 
häiriöitä vakiintuneisiin palvelukonsepteihin. 
Ei tarvetta sopimusmuutoksiin. 
Strateginen terävöittäminen voidaan tehdä 
liukuvasti ja päätöksenteko prosessi on kevyt. 

 

Heikkoudet 
Muutos on näkymätön. 
Imago säilyy ennallaan. 
Muutoksen vaikutusten siirtäminen 
tosiasialliseen toimintaan hankalaa. 
Vanhojen rakenteiden ja tapojen muuttaminen 
hankalaa. 
Rahoituksen tulevaisuudessa odotettavissa 
oleva pieneneminen heikentää 
muutosmahdollisuuksia. 
Henkinen muutosprosessi hidas ja näkymätön. 
 

Mahdollisuudet 
Toiminnan terävöittämisellä voidaan yhtiön 
resurssit kohdentaa selkeisiin toimintalinjoihin. 
Palveluyhtiö voi keskittyä toteuttamaan 
valittuja linjoja. 
Selkeyttämisen myötä kaupungin ja yhtiön 
välinen roolijako saadaan avoimeksi. 

Uhat 
Muutos jää toteutumatta ja kaikki jatkuu 
ennallaan. 
Todellista imagokehitystä ei tapahdu. 

 

SWOT analyysi, nykyisen toimintamallin terävöittäminen 



Suositukset 
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Johtopäätöksiä ja suositukset 

 Kokonaisuutena voidaan todeta, että kaupungin elinkeinotoimen organisointi kaipaa 
selkeyttämistä. Eri toimijoiden rooleja tulee avata enemmän ja toisaalta vuosien kuluessa syntyneitä 
raja-aitoja tulee pystyä purkamaan. Eri organisaatioiden välisiä yhteistyökanavia tulee kehittää ja 
niiden tekemien suunnitelmien jalkauttamiseen tulee kiinnittää eritystä huomiota. Kaupunkistrategiaa 
valmistellessa tulee kiinnittää huomiota elinkeinopoliittisen kokonaisstrategian luomiseen siten, että 
strategia on käytännössä jalkautettavissa eri toimijoiden toimesta.  

 

 Elinkeinotoimen organisoinnissa tulee eri toimijoiden roolit täsmentää. Kehitysyhtiön rooli on 
tällä hetkellä epäselvä ja se aiheuttaa tulkintaerimielisyyksiä yhtiön roolista kaupunkikonsernissa. Yhtiö 
on lisäksi muutospaineissa julkisen rahoituksen kiristyessä ja eri rahoitusmuotojen 
kausiluonteisuudesta johtuen. Yhtiölle tulee laatia uusi toimintastrategia yhteistyössä muiden 
osakkaiden kanssa. Yhtiön toiminnan vaikuttavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja 
tavoitteiden asettamisen tulee tukea vaikuttavuusarviointia. Toiminnan uudelleenarvioinnissa tulee 
kiinnittää huomiota siihen, että toiminta on selkeästi segmentoitua ja että yhtiön rahoitusmalli 
mahdollistaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Yhtiön organisaatio tulee rakentaa  siten, 
että se pystyy vastaamaan asetettuihin tavoitteisiin tehokkaasti ja taloudellisesti. Yhtiön  
tiedotusta ja julkisuuskuvaa tulee muuttaa avoimemmaksi erityisesti omistajien suuntaan. 

  

 Yhtiön strategian ja organisaation osalta haastattelujen perustella näyttäisi siltä, että nyt aika on 
otollinen muutokselle. Omistajien edustajia haastateltaessa enemmistö oli sitä mieltä, että jonkin 
asteinen muutos on tarpeen ja kaikki osakkaat tietyllä tavalla odottavat nyt strategista uudelleen 
profilointia. Huomiota tulee kiinnittää osakkaiden toivomukseen rahoituksen ja hallinnon 
avoimuudesta.   

  

 Erityisen positiivisena asian voidaan nähdä se, että kaikki osapuolet korostavat seudullisen yhteistyön 
ja toimijan tärkeyttä. Yhtiön strategian uudelleen profilointi saattaa mahdollistaa myös entistä 
laajemman alueellisen toiminnan. 
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 Kaupungin elinkeinostrategian toteuttamisen osalta suosituksemme on edellä esitetty 
elinkeinojohtaja malli. Tällöin kaupunkiorganisaatiossa on keskitetty elinkeinostrategian 
toteuttamisen vastuuhenkilö, jonka toimialaan kuuluu toiminnan selkeyttäminen ja terävöittäminen. 
Mallissa strateginen johtaminen eriytetään palvelutuotannosta. Tässä mallissa Jyväskylän kaupungin 
strategia on kaupungin hallinnossa ja palveluntuottajana voi edelleen toimia vahvan seudullisen 
brändin omaava Jykes. Tällöin Jykes myös vapautuu roolistaan Jyväskylän kaupungin omana toimijana, 
joka sellaisenaan vapauttanee yleistä kuntayhteistyön ilmapiiriä. 

 

 Jyväskylä toimii vahvana alueellisena keskuskuntana, jota ympäröi aktiiviset kehyskunnat. Lisäksi 
alueellista kehittämistä tehdään JJÄ-käytävän kautta. Kaupungin tulee kuitenkin huomioida, että sillä 
on oma strategia ja seudullinen strategia on erikseen. Toki niiden tulee olla yhteensopivat, mutta 
käytännön organisoinnissa on syytä huomioida niiden erilaiset näkökulmat ja toimintamahdollisuudet. 
Esitetyssä elinkeinojohtaja mallissa nämä voidaan hallitusti eriyttää ja silti molemmat ovat vahvasti 
kehitettävissä. 

 

 Tämä arviointityö on osa meneillään olevaa kuntaliitosselvitystä. Mahdollinen elinkeinojohtaja malli 
mahdollistaa myös mahdolliset kuntaliitokset, eikä niiden johdosta ole tarvetta uudelleen organisoida 
elinkeinotoimintaa. 

  

 Kasvusopimus ja Inka edellyttävät vahvaa kaupungin panostusta, jotta vahvaan tulevaisuuteen 
keskittyvät hakkeet voidaan hyödyntää täysimääräisesti. Näkemyksemme mukaan näiden 
hankkeiden osalta kaupungin tulee ottaa vahva rooli niiden organisoinnissa ja 
toteuttamisessa.  
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