
Elinvoimatoiminta 
luonnos 

14.2.2016 



Elinvoimainen kaupunki 
• Elinvoimaisen kaupungin väestö kasvaa. Elinkeinopolitiikan avulla kaupungit 

edesauttavat yritystoiminnan menestystä ja kykyä luoda työtä ja toimeentuloa, 
 

• Pitkän aikavälin elinvoiman ratkaisevat kuitenkin ihmiset asuinpaikan 
valinnoillaan.  

• Menestyvän kaupungin pitää olla vetovoimainen ja houkutteleva. 
 
• kaikki kaupunkikonsernin toimialat ovat osaltaan vastuullisia vetovoimasta.  

– Moniin elinvoimatekijöihin kaupunki voi vaikuttaa vain vähän, joten paikkakunnan muiden 
toimijoiden kuten yritysten, oppilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan aktiivisuus muodostuu 
ratkaisevan tärkeäksi. 

 
• Kaupungin tulee kyetä innostamaan ja orkestroimaan koko yhteisön toimia 

menestyksen hyväksi.  
• Jyväskylän elinvoiman kulmakivet: saavutettavuus, yritystoiminnan 

uusiutuminen, asumisolojen laatu ja paikkakunnan tapahtumallisuus, aktiivisuus 
ja viehkeys. 
 

• Kaupungin elinvoimapolitiikkaa tulee uudistaa siten, että se vaikuttaa 
maksimaalisesti edellä mainittujen menestystekijöiden suunnassa, toimii nykyistä 
kustannustehokkaammin ja on sekä läpinäkyvää että poliittisesti johdettavissa. 
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Toimintaympäristön muutos 
• Kuntien yhdistyminen v. 2009 muutti omistusrakennetta 

Jykesissä 
• Kuntien tarve vetovoiman ja elinvoimatekijöiden 

voimakkaaseen ohjaukseen itse mm. Sote-ratkaisut ja 
maakuntauudistus 

• Tarve ohjata niukkenevia resursseja suoraan kuntien omiin 
elinkeinopoliittisiin tarpeisiin 

• Maakunnallisten palveluiden rooli auki seudullisesta 
tarjonnasta ja yhteistyöstä 

• Maakunnan tasolla tuotettuja 
palveluja täydennetään 
kuntatasolla ja keskitytään 
omiin ominaispiirteisiin 
elinkeinopolitiikassa 
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Maakunnan Kasvupalvelut, esim.  



21.2.2017 5 

Maakunnan avoimia kysymyksiä 



Muutosprosessi 
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03/2017 05/2017 10/2017 08/2017 12/2017 

YT-neuvottelut 

Hankkeiden siirto 1.4.  

Jykesin toiminnan lakkauttaminen 

Elinvoiman vahvistaminen    uudistettu toiminta käynnissä 

Uudet rekryt,  Jykes    uudet rekryt avoin haku 

Työsopimukset    siirtyminen uusiin tiloihin 

vko 10 irtisanomiset ja 2-6 kk irtisanomisaika 

Tila- ja toimintajärjestelmien suunnittelu 

Tiloihin muutto Työsopimukset        perehdyttäminen  

selvitystila Osakkeiden järjestelyt 



2017-2018 päätoiminnat 
• Vuosi 2017: 

– Jykesin toiminnan alasajo 
– Elinvoiman toiminnan vahvistaminen 

• Uudet rekrytoinnit ja perehdyttäminen, toimintajärjestelmät 
• Palvelusetelimallit ja ostopalvelut 

– Osana strategiatyön päivittämistä Elinvoimaohjelman valmistelu käynnistyy 
syksyllä 2017  

– IK-hankkeen pohjalta Yritystehtaan toimintamallin selvitys  
– Palvelujen yhteensovittaminen maakunnan Kasvupalvelujen kanssa 
– Taloustilanteen positiivisen käänteen hyödyntäminen 

• Sijoittumispalvelujen vahvistaminen 
• Uudet avaukset: 

– KV-toiminnan toimenpideohjelma, paikalliset vahvuudet 
– Osaajien houkuttelu, rekryissä avustaminen 
– Kaupungin uudet mahdollisuudet elinvoiman lisäämisessä 

• De minimis-lainsäädännön reunaehdot ja tehostaminen 
• Uudet rahoitusmallit, välivuokramallit, kumppanuudet 

Vuosi 2018: 
– Uusi Yritystehdas käynnistyy yhdessä oppilaitosten kanssa  
– Työllisyyspalvelujen toiminnan uudistaminen  (yhtiöittäminen?) 
– Elinvoimaohjelman hyväksyminen ja toimeenpano 
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Jykesin tehtävät 
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Jykes 
• Käynnistämispalvelut 

– Ostopalvelu uusiyrityskeskukselta ja 
Yritystehtaalta 

– JATKUU KEHITETTYNÄ 

• Yritysten neuvontapalvelut 
– Liiketoimintasuunnitelman kehittäminen 

OSTOPALVELUNA 
– Yrityskummitoiminta YHTEISTYÖ K-S 

YRITTÄJIEN KANSSA 
– Opastus muihin palveluihin VAHVISTUU 

• Kasvu- ja kansainvälistymispalvelut 
–  Kasvukartoitukset ja -sopimukset  
– Yritysklinikat ja kehittämistyöpajat, JATKUU 

YHTEISTYÖSSÄ  
– Jykes Sankt Petersburg Zao, LAKKAA 

• Lentoliikenteen edunvalvonta 
• Elinkeinotoiminnan datan keruu ja raportit  
• Osakkuusyhtiöt, OMISTAJALLE/JILLE 

– MidInvest, Kongresikeskus Oy, KasvuOpen 

 
 

 

• Sidosryhmäyhteistyö, JATKUU 
–  yrittäjäjärjestön/-järjestöjen kanssa 
– Finpro, SEKES 
– Rallit 
– KasvuOpen 
– Jne.  

• Markkinointi ja messut, OSIN JATKUU 
– Jykesin palveluiden markkinointi 
– Sähköiset palvelut, verkkosivut ja Some 
– Alihankintamessut 

• Hanketoiminta 1.4. OSIN KAUPUNGILLE 
– Kyberturvallisuus-hankkeen jatko päättyy 

30.6.2017 mennessä 
– KÄY-hanke 2018 loppuun mennessä 

KAUPUNGILLE 
– Maakunnallinen biotalous-hanke 2017 loppuun 

mennessä, JAMK 
– IK-hanke (Jyväskylän Yritystehdas) 2017 loppuun 

mennessä KAUPUNGILLE 
 

 
 



Yrityskehittämisen kenttä 2016 
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Uusyrityskeskus ry 
• Yrityksille ilmainen 

perustamisneuvonta 
• Jäseniä 80 kpl, esim. JY ja 

JAMK 
• 400 yritystä/v 
• Jykes päärahoittaja 
• Starttirahalausunnot 

JY  
Neuvonta, patentit, tuotteistus  JES 

Generaattori, Jamk 
Opetuksesta hautomoon 

JKKY 

”Ideasta kasvuun”-hanke 
• 30-tiimiä kv-potentiaalilla 
• Hanke vuoteen 2017 asti 
• JY, JAMK ja JKKY,  Ely-keskus 

 

Startti 
raha 

Suomen 
yrityskehitys Oy 

Kiihdyttämö 

Jykes Oy 
• Neuvonta ja kehittämispalvelut, KV-palvelut 
• Omistajat: Jyväskylä, Muurame, Laukaa ja Uurainen 
• 1000 yrityskäyntiä/v 
• Budjetti n. 3,4 M€ 

Kasvu 
Open 

Yrittäjä-yhdistykset 
Neuvontapalvelut, edunvalvonta ja 

vaikuttaminen 

Kauppakamari 

Keski-Suomen liitto 
Hankerahoitus ja aluekehitys 

Te-toimisto, ELY-keskus 
800 yrityskäyntiä/v Rekrytointi- ja koulutusapu, investointiapu ja 

palkkatuki 

Töihin! Palvelu 
Pitkäaikaistyöttömien 

työllistäminen 

JyväsRiihi Ry 

Kaupalliset 
yritysvalmennukset 

Yritys-Suomi, 
sähköiset palvelut 



Yrityskehittämisen kenttä, tavoite 
AKTIVOINTI YRITYSTOIMINTAAN Y-TUNNUS 2-3 VUOTTA OMISTAJAVAIHDOKSET, 
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Uusyrityskeskus ry tai 
vastaava aloittavien 
yritysten 
kehittämiskonsultti 

JY  
Neuvonta, patentit, tuotteistus  JES 

Generaattori, Jamk 
Opetuksesta hautomoon 

JKKY 

”Ideasta kasvuun”-hanke 
• 30-tiimiä kv-potentiaalilla 
• Hanke vuoteen 2017 asti 
• JY, JAMK ja JKKY,  Ely-keskus 

 

Startti 
raha 

Suomen 
yrityskehitys Oy 

Kiihdyttämö 

Kasvu 
Open 

Yrittäjä-yhdistykset 
Neuvontapalvelut, edunvalvonta ja 

vaikuttaminen 

Kauppakamari 

Töihin! Palvelu 
Pitkäaikaistyöttömien 

työllistäminen 

JyväsRiihi Ry 

Kaupalliset 
yritysvalmennukset 

Yritys-Suomi, 
sähköiset palvelut 

Maakunnan Kasvupalvelut 
800 yrityskäyntiä/v Rekrytointi- ja koulutusapu, investointiapu ja 

palkkatuki 

 
Yritystehdas  

Kaupungin yrityspalvelut 
ohjauspalvelut 

Uudet  
yritysvalmennusyritykset 



Elinkeinotoiminnan kokonaistalous 
Vuosi 2016  
• Jykesin avustus 3,06 M€  
• Elinkeinopolitiikan käyttötalouskate 2,36 M€  
• + avustukset: Paviljonki, Rallit, Kihu, Likes 1,09 M€ 
• yhteensä 6,51 M€ elinkeinopolitiikkaan (sis. Jykes, Erityishankkeet ja avustukset) 

 
Vuonna 2017 eteenpäin 
• sama summa tullaan käyttämään edelleenkin elinkeinopolitiikkaan 6,51 M€ 
  
Muutos 2017-2018: 
• 2016 Jykesin henkilöstökulu 35 htv (JKL osuus 80%) 1,99M€ 
• 2017 muutosvuosi irtisanomisineen 
• 2018 JKL:n henkilöstökulun uusi osuus 20 htv  1,23 M€ 
• Laskelmat tarkentuvat kevään 2017 aikana 

 
• Kokonaissumma 6,51€  edelleenkin elinkeinopolitiikkaan, josta 0,76 M € 

ohjattavissa uusien avauksien  tekemiseen vuodesta 2018 eteenpäin 
 

• LUONNOS, tarkentuu prosessin edetessä 
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 Maakunnan                                                           
 Kasvupalvelut 
 (Te-toimisto ja Ely) 
 

yksityiset yrityspalvelujen tuottajat  12 

Jyväskylän elinvoima 
SIVISTYS,  
KULTUURI  ja LIIKUNTA 

ASUMINEN JA TYÖ 
PALVELUT JA 

RAKENTAMINEN 

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 

YRITYSPALVELU
T 



Yritys- ja sijoittumispalvelut 

13 

1. Tehdä yritysten kohtaamisista kaupungin kanssa sujuvia ja 
ratkaisukeskeisiä 
– auttaa yrityksiä niissä tarpeissa, jotka ovat kaupungin edistettävissä: 

• kaupungin palvelujen osalta: tontit, maankäyttö, luvat, yhteistyössä 
kyseisen viranomaisen kanssa 

• Tavoitteena myös linjaorganisaation palvelualttiuden kehittäminen 
• Hankinnat, yhteistyö hankintayksikön kanssa 

– Auttaa yrityksiä tilaratkaisujen löytämisessä,  tontti- ja 
toimipaikkavaihtoehdot 

• Yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa ja Jykes Kiinteistöt 
• Sijoittumisen jatkopalvelut 

 
2. Asiakkaiden ohjaus yrityspalveluihin 

– auttavat yrityksiä muiden elinkeinoverkoston palvelujen löytämisessä:  
• asiantuntijat, Kasvupalvelut, Kauppakamari, Yrittäjäyhdistykset, 

rahoittajat 
– asiantuntija- ja ostopalvelujen hallittu hankinta/palvelusetelimalli 
– Osaajien sijoittuminen Jyväskylään,  rekrytointien edistäminen. 

 
3. Sijoittumispalvelut 

– kartoitetaan ja houkutellaan Jyväskylään  kasvuyrityksiä 
– Toimitaan aktiivisesti ja asiakaslähtöisesti kaikissa sijoittumisprosessin 

eri vaiheissa, jotta yrityksen polku Jyväskylään olisi mahdollisimman 
helposti kuljettavissa maaliin saakka 

 
 
 

 
 
 



Tekosysteemi 

• Tekosysteemissä yritykset, oppilaitokset ja kaupunki tekevät 
keskenään läheistä yhteistyötä 

• tavoitteena kasvattaa liiketoimintojen arvoa ja osaamista 
kilpailu- ja yhteistyömalleilla 

• haastaa yrityksiä luovuuteen, innovointiin ja perinteisten 
rajojen rikkomiseen 
 

• Toiminnat: 
– Kaupunkikehitysalustat 
– Verkostoyhteistyö 
– Elinkeinomarkkinointi 
– Yritystehdas 
Neutraali toimija verkostoissa  
esim. oppilaitosrajapinnassa 
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Kaupungin rooli ekosysteemien 
edistäjänä 

• Kokoaa yhteen ja edistää tekijöiden välistä vuorovaikutusta – 
orkestointia ja avoimen innovaation alustoja, kuten 
kaupunkikehitysalustat Kangas ja Hippos 
– liikkeelle paikallisista vahvuuksista ja kontekstista 
– yksityinen sektori alusta asti vahvasti mukaan ekosysteemien 

edistämiseen 
– potentiaalisimpien yritysten mukaan saaminen, sillä yksikin ”suuri 

voitto” voi auttaa ekosysteemien kehittymään merkittävästi  
• Julkiset innovatiiviset hankinnat, kokemusta ja referenssejä 
• Avoimet tilat, co-working tilat, Jykes kiinteistöt + yksityiset 

toimijat 
• välttää ”yliorganisointia” ja auttaa ekosysteemejä kasvamaan 

orgaanisesti, holistinen ja kokeileva lähestymistapa  
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Vetovoimainen keskittymä 

• Tärkeitä vetovoimatekijöitä ovat:  
– suuret yritykset 

• Huippuosaajia, lisäävät osaamista kouluttamalla harjoittelijoita 
• Tuotekehitys lisää osaamista ja spinn-offit uusia yrityksiä 
• Sitoutuminen paikallisiin verkostoin ja ekosysteemeihin  

– yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 
• houkuttelevat alueelle huippuosaajia kansallisesti ja kansainvälisesti sekä 

tietointensiivistä työvoimaa -> parhaiden opiskelijoiden houkutteleminen 
• Tutkimuksen kaupallistaminen 

– alueen kulttuurisilla ja viihtyvyyteen vaikuttavilla tekijöillä on vaikutusta 
alueiden vetovoimaan 

• Asuinympäristöt ja palvelut 
• Turvallisuus 
• Kulttuuri ja tapahtumat 

• Alueelliset vahvuudet ja älykäs erikoistuminen 
– ”ekosysteemit pohjautuvat alueella jo olemassa olevien perinteisten 

teollisuudenalojen murrokseen, jonka keskiössä on uusille yrityksille 
mahdollisuuksia luova teknologinen kehitys ja digitalisaatio”   

21.2.2017 16 



Tapahtumat ja matkailu 

• ”Menestyvä paikkakunta vetää nuorisoa puoleensa ja 
kykenee koukuttamaan lapsiperheitä.  

• Kaupunkimiljöön on tarjottava elämyksiä, tapahtumia ja 
jännitystä. Tapahtumallisuus rakentuu kansalaisten ja 
yritysten aktiivisuuden varaan. Kaupungin tehtävänä on 
osoittaa, tukea ja sallia.” 

• Matkailussa on yksittäisistä toimialoista suurin 
kasvupotentiaali.” 
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Jykesin nyt seudulliset tehtävät 

• Yrityskummitoiminta 
– Tavoitteena yhteistyö Keski-Suomen yrittäjien tai Kauppakamarin 

kanssa, esim. avustus 

• Alihankintamessut 
– Perinteinen Jykesin toiminta seudullisille yrityksille 
– 2017 toteutus varmaa. Jatkokeskustelut muiden kuntien kanssa 

yhteistoiminnasta 

• Aloittavien yritysten neuvontapalvelut 
– Jyväskylä huolehtii aloittavien, jyväskyläläisten yritysten 

neuvontapalveluista ostopalveluna 
– Yhteistoimintamalli maakuntatasolla tai vastuu Maakunnan 

Kasvupalveluille? 
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Seudullisen elinkeinoyhteistyön jatko 

• Uusi Jykes Kiinteistöt 
– Ketterä kehittäjä strategisesti merkittäville 

kiinteistökehityshankkeille, uudet kumppanuudet PPP-mallit 
– Omistajina 3 kuntaa, myöhemmin? 

• Kaupunginjohtajien Elpo-verkosto 
– Yhteishankkeet ja markkinointi, esim. matkailu  
– toteutetaan kuntaorganisaatioiden elinkeinopoliittisessa 

yhteistyössä/vastuu kunta-mallilla 
– Säännölliset tapaamiset  

• Elinvoimafoorumi 
• Maakunnan tason seudullinen yhteistyö 

– Hankkeet, EAKR ja ESRI 



Elinkeinoyksikön ajankohtaiset 1/2 
• Elinkeinomarkkinointi: 

– Markkinointi- ja verkostoyhteistyö 
• HX-hankinnat, KasvuOpen, 

BusinessRally,  
– Osaajien puute: 

• Yhteistyönä yritysten, oppilaitosten ja TE-
toimiston kanssa 

• Rekrykamppanja käynnissä 
• Puolison sijoittumispalvelu käynnistyy 

keväällä 2017, TE-toimisto 
 

• Sijoittumispalvelut: 
– Vuonna 2016: 10 sijoittunutta yritystä 

•  71 uutta työpaikkaa, 4,2 M€ investointeja 
– Vuonna 2017 jo 3 kpl yrityksiä 

• 20 uutta työpaikkaa ja 1,9 milj. eur 
investointeja 
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Elinkeinoyksikön 
ajankohtaiset 2/2 

 
 
Jyväskylän kaupunki ja Peab Oy ovat  
solmineet aiesopimuksen Business  
Gardenin toteuttamisesta Kankaalle 

 
 

 
– tavoitteena on valmistella toteutukseen  moderni 

toimistorakennuskokonaisuus Kankaan sydänkortteleihin 
– Peab käynnistää suunnittelun toimistorakentamiskokonaisuudesta, jossa 

on tavoitteena yhdistää työn ja arjen tarpeet sekä henkilöstön 
kokonaisvaltainen hyvinvointi  

– Toimistorakentamisen ala on 15 000 kem2 (700-750 työpaikkaa) 
Kokonaisuuden lisäksi sopimukseen sisältyy 5 000 kem2 opiskelija-, 
vuokra- tai tavallista rakentamista hybridirakenteena 

– Aikataulutavoite: 1. vaiheen toiminta käynnistyy vuosien 2018-2019 
aikana. 
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