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Jyväskylän kaupunki toteuttaa EU:n 
politiikkoja omalla alueellaan

• Jokainen toimiala on velvollinen seuraamaan oman 
alansa EU-politiikkaa ja lainsäädäntöä

• Kaupungin omat EU-hankkeet  - voivat koskea lähes 
mitä tahansa toimialaa tai asiaa

• Rahoittaa osaltaan muiden kaupunkikonsernin osien 
hanketoimintaa, mm. Jykes ja Jyväskylä Innovation Oy

• Myöntää kuntarahaa muiden toimijoiden hankkeisiin
• Osallistuu JyväsRiihi ry:n toimintaan maaseutualueilla
• Osallistuu päätöksentekoon Keski-Suomen liitossa ja 

ELY-keskuksessa (MYR - Maakunnan yhteistyöryhmä, 
ELY-keskuksen neuvottelukunta)
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Millaisia hankkeita toteutuksessa?
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Rahoituslähde
Nettomeno v. 2013
EU-hankemääräraha 

€

Koko
Omarahoitus 

€
Määrä

Hankkeiden
budjetti  YHT. €
Hyötysuhde €

Euroopan 

sosiaalirahasto

(ESR)

137.600

(+ Työllisyyspalvelut:  

165.600)

819.000

(+ 107.500)

6

(+4) 7.186.000 > 8.8

Euroopan 

aluekehitys-

rahasto (EAKR)

52.000 123.000 3 2.805.300 > 23

INTERREG IVC, 

FP7, Leonardo

(kansainväliset)

20.000 53.200 4 600.400 > 11

YHTEENSÄ
209.600

(375.200)
995.200

(1.102.700)
13

(17)
10.591.700

> 10.6



Esimerkkejä hankkeista

• ESR:  Työllisyys- ja koulutushankkeita
– Palapeli II, Voimalaitos – Nuorten taitopajat, KEVÄT – Keski-

Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma, KIERTO –
kierrätystoiminnan aktivointi, SYTYTÄ – nuorten 
voimaannuttaminen ja harrastustoiminnan aktivointi

• EAKR: Aluekehitys- ja innovaatiohankkeita
– KOTVA ja TESTAA – Kuitupohjaisten tuotteiden kehittäminen 

(VTT), Tandem – haitallisten (nano)partikkeleiden tunnistaminen 
vedestä (JY)

• Kansainväliset hankkeet: Kokemuksenvaihto ja hyvien 
käytäntöjen siirtäminen, innovaatiot
– CCIC – innovaatiotoiminta, E-COOP: digitaaliset palvelut, 

PLEEC  - Energiatehokkuuden parantaminen
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Kaupungin rooli hankkeissa

1. Hallinnoija ja päätoteuttaja
– Vastaa hankkeen koko budjetista ja projektisuunnitelman 

toteuttamisesta (Voimalaitos, CLIQ)

2. Partneri ja osatoteuttaja
– Vastaa omasta budjetistaan ja paikallisesta toiminnasta osana 

kokonaisuutta
– osallistuu hankkeen hallinnointiin (monet kv. projektit)

3. Rahoittaja ja yhteistyökumppani
– Vastaa rahoituksensa osalta toimenpiteiden toteuttamisesta
– yleensä kutsutaan esim. ohjausryhmän jäseneksi (VTT)

4. Rahoituksen välittäjä
– ei osallistu operatiiviseen toimintaan (JAMK/Twinning)
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Jyväskylän EU-strategia 2007-2013

Kaupungin johtoryhmä 16.2.2007

Kaupunginhallitus 14.5.2007



EU-strategia 2007-2013

• Meneillään olevat EU-hankkeet hoidetaan loppuun
• EU-rahoitusta käytetään aktiivisesti uusien toiminta-

konseptien luomiseen ja palvelujen kehittämiseen
• Hankkeita haetaan yhä enemmän omista lähtökohdista 

käsin. Myös partnereina mukaan hyviin, strategian 
mukaisiin hankkeisiin, jotka tuovat lisäarvoa

• Hankkeiden tavoitteena on
– työpaikkojen turvaaminen ja/tai tuotantorakenteen uudistaminen
– osaamisen kehittäminen, tuotteistaminen tai myynti
– alueen vetovoiman, tunnettuuden tai imagon parantaminen
– kaupunkielämän monimuotoisuuden, dynaamisuuden ja kaupungin 

omaleimaisuuden vahvistuminen
– elämisen laadun parantuminen Jyväskylän seudulla



Kaupunkikonsernin EU-
hanketyöryhmä

• Suunnittelee ja koordinoi Jyväskylän rahoitusta EU-
hankkeille; määräraha 420.000 €/vuosi ->  320.000 €

• Kaupunginjohtajan nimeämä
• Laajapohjainen, 9 jäsentä, kokoontuu n. 6 viikon välein
• Suosittaa / ei suosita hankkeen rahoittamista
• Rahoituspäätös: kaupunginjohtaja, tiedoksi kaupungin-

hallitukselle. Valituskelpoinen.
• Yleensä 15-20 isompaa EU-hanketta toteutuksessa; 

uusia suunnitteilla. 
• Kehittäminen hankkeiden kautta on tullut jäädäkseen
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Millaisia EU-hankkeita on toteutettu?
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Esimerkkejä hankemaailmasta

http://voimalaitos.wordpress.com
www.cliqproject.eu

www.ccic-project.eu



Ajankohtaista: uusi ohjelmakausi 
2014-2020

• EUROOPPA 2020 –strategia: älykäs, kestävä ja osallistava
kasvu (Smart, sustainable and inclusive growth)

• Sisältää 7 lippulaiva-aloitetta: 
– Digital agenda
– Innovation union
– New industrial policy
– New skills and jobs
– Resource efficiency
– Youth on the move
– Platform against poverty

25.3.2013 Laura Ahonen 10



Uusi ohjelmakausi 2014-2020
• Kansallinen ohjelmavalmistelu käynnissä: kaikki 12 

maakuntaa, yksi ohjelma, 2 eri valmistelualuetta
• Luonnos: http://www.tem.fi/ohjelma2014
• Rahoitus laskee n. 25% 1,35 mrd euroon (2014-2020)
• EAKR ja ESR samassa ohjelmassa, rahanjako 

suuralueiden kesken + valtakunnalliset teemat
• Päätavoitteina kasvu ja kilpailukyky
• Kansalaisjärjestökeskeinen paikallinen kehittäminen
• Uuden ohjelman perusteella kohdennetaan EU-rahoitus 

hankkeille vuosina 2014-2020
• HUOM! Myös kasvusopimuksen ja INKA-hankkeiden rahoitus 

suureksi osaksi rakennerahastoista
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Rakennerahastojen kansalliset 
prioriteetit

EAKR:
• PK-yritysten kilpailukyky
• Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 

hyödyntäminen
• Vähähiilisen talouden edistäminen

ESR:
• Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
• Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
• Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
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Ajankohtaista

• Eurooppa 2020 -strategia jalkautuu Jyväskylään 
kasvusopimuksella valtion kanssa

• Ehdotus ”AVOIN, VIISAS JA VASTUULLINEN 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU” 
– valmistui 27.2.2013
– Allekirjoittajat Jyväskylän kaupunki, JY, JAMK, Keski-Suomen 

liitto, VTT, Ääneseudun Kehitys Oy ja Jämsek Oy
– Arviointi menossa, neuvottelut touko- kesäkuussa
– INKA – Innovatiiviset kaupungit 2020 –aiehakemus: mihin 

ohjelmakauden rahoituksen pääosa kohdennetaan

• Miten Jyväskylä kasvaa ja kehittyy? Mitkä ovat 
tärkeimmät kehittämisen kohteet vuoteen 2020?
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Kasvun kärkiteemat
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Uusi kehittämismalli:
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Valintakriteerit

• Globaalien haasteiden ja mahdollisuuksien 
tunnistaminen

• Toimialoista ja teknologioista riippumaton temaattinen 
lähestymistapa

• Kyky tarttua avautuviin mahdollisuuksiin
• Kyky olla aktiivinen toimija kansallisissa ja 

kansainvälisissä verkostoissa
• Paikallinen yhteistyö ja sitoutuminen
• Visio ja uskottava polku sen toteuttamiseksi
• Hyvä toteutustiimi
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Jatkohaasteita

• Neuvottelut valtion kanssa
• Strategian syventäminen           teemojen 

synergia, yhteiset kehittämiskohteet, 
brändi(t)

• Vastuuorganisaation nimeäminen
• Alueellisen rahoituksen löytyminen
• Kasvusopimusta toteuttavien hankkeiden 

suunnittelu ja toteutus
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Lisätietoa mm.: 

• Eurooppa-portaali: www.europa.eu
– Cordis: http://cordis.europa.eu/ (Aluepolitiikka)

– EUROSTAT: (Tilastot) 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
(http://www.stat.fi/virsta/thaku/03/04/) 

• Ulkoasiainministeriön Eurooppatiedotus:
– http://www.eurooppatiedotus.fi/public/default.aspx?contentid=264087&nodeid=37763&culture=fi-FI

• Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa:
– http://www.finland.eu/Public/Default.aspx

• Euroopan komission Suomen-edustusto:
– http://www.finland.eu/Public/Default.aspx

• Valtioneuvosto: http://vnk.fi/toiminta/eu/fi.jsp , eri ministeriöt

• Eduskunnan EU-sihteeristö (lainsäädäntöarkisto):
– http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/eduskunta/eduskuntatyo/euasiat/index.htx
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KIITOS!


