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1. Tausta
Kaupungistuminen on sekä globaali että 
kansallinen ilmiö. Kaupungit, kaupunkiseudut ja 
kaupunkialueet kilpailevat samanaikaisesti kansain-
välisellä ja kansallisella areenalla. Mittakaava on 
eri aluetasoilla erilainen, mutta samat periaatteet 
ilmenevät ennen muuta keskus- ja reuna-alueiden 
välisinä kantokyky- ja olosuhde-eroina. Suuret, 
yli 10 miljoonan megakaupungit (28), kilpailevat 
globaalin talouden maailmanlaajuisilla markki-
noilla, jossa ne ovat yhtä vahvoja tai jopa vahvempia 
kuin useat kansallisvaltiot. Helsingin kaltaiset metro-
polikaupungit ja metropolialueet kilpailevat usein 
naapurivaltioiden metropolialueiden kanssa. Suuret 
ja keskisuuret kaupungit/kaupunkiseudut kilpai-
levat kansallisella tasolla keskenään. Suomessa on 
yhdeksän yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja 11 yli 
100 000 asukkaan kaupunkiseutua. Jyväskylän 
seutu on kansallisessa kontekstissa suuri 
tai suuri keskisuuri kaupunkiseutu. Jyväs-
kylän seutu kilpailee ensisijaisesti kansallisella tasolla 
muiden suurten tai keskisuurten kaupunkien ja 
kaupunkiseutujen kanssa. Jyväskylän kaltaisten 
”minimetropolien” omat valinnat ja kansal-
linen merkittävyys korostuvat käynnissä 
olevassa aluerakenteen ja -uudistusten 
muutospyörteessä.   
 
Kaupungistumiseen liittyy useita kasautumisetuja 
ja -haittoja, joihin vaikuttavat maantieteelliset ja 
historialliset tekijät sekä julkisen vallan ja eri insti-
tuutioiden toimet. Aluetaloudellisten tutkimusten 
perusteella on näyttöä kaupungistumisen, taloudel-
lisen kasvun ja tuottavuuden välisestä yhteydestä. 
Tiivistetysti väestömäärän ja -tiheyden 
lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti tuot-
tavuuteen: mitä suurempi työmarkkina- tai 
työssäkäyntialue on, sitä suuremmat ovat 
reaaliset ja potentiaaliset kasautumis-
hyödyt. Globalisaation ja tietoteknologian kehitty-
minen 2000-luvulla ei ole lisännyt aikaan, paikkaan 
ja etäisyyteen liittyvää riippumattomuutta, vaan 
on jopa ruokkinut entistä piikikkäämpää kehitystä. 
Suomen aluerakenteen kehityksessä kaupungistu-
minen ilmenee tällä hetkellä sekä kaupunkialueiden 
fyysisenä kasvuna (asukkaat, työpaikat, yritykset, 
investoinnit jne.) että samanaikaisena keskittymis- ja 
harvenemiskehityksenä. 
 
Kaupungeissa tai taajamissa asuu tilastoin-
titavasta riippuen 70–84 % suomalaisista. 
Suomi on monin tavoin myöhäiskaupungistunut 
maa, etenkin mentaalisella tasolla. Tilastot kertovat 
periaatteessa varsin korkeasta kaupungistumis- tai 
taajamoitumisasteesta, mutta käytännössä monet 
Agraari-Suomesta periytyvät arvo- ja asenne-
mallit hallitsevat edelleen kollektiivista keskustelua. 
Kaupungistuminen nähdään edelleen usein vahin-
gollisena ja epätoivottavana ilmiönä, jota haluttai-
siin tavalla tai toisella estää, rajoittaa tai padota. 
Kaupungistuminen ei kuitenkaan ole mikään uusi, 
yllättävä tai yhtäkkinen 2010-luvun kehityspiirre, 
vaan se on jatkunut vaihtelevalla voimakkuudella 
jo vuosikymmenien ajan harjoitetusta politiikasta 
tai retoriikasta riippumatta. Tärkeimmät muutosa-
jurit ovat liittyneet alueellisen työnjaon (elinkeino- 
ja toimialarakenteen kehitys) muotoutumiseen ja 

alueelliseen liikkuvuuteen (muuttoliike ja pende-
löinti).  
 
Jyväskylän kaupunki, kaupunkiseutu 
ja laajempi vaikutusalue ovat kansalli-
sessa kontekstissa merkittävä asumis-, 
työpaikka-, tuotanto- ja osaamiskeskit-
tymä. Jyväskylän kaupunki on väestö- ja työpaik-
kamäärältään koko maan seitsemänneksi suurin 
kaupunki. Jyväskylän seutukunta muodostuu seit-
semästä kunnasta: Jyväskylä, Hankasalmi, Laukaa, 
Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.  Jyväs-
kylän seutu on asukas- ja työpaikkamäärältään koko 
maan 6:nneksi suurin seutu. Jyväskylän seudulla asui 
vuoden 2015 lopussa noin 181 300 asukasta, joista 
keskuskaupunki Jyväskylässä asui 75 %. Jyväs-
kylän seudun vaikutusalueeseen kuuluvat 
ydinkaupunkiseudun lisäksi laajemman 
vaikutusalueen kunnat, joiden fyysinen, 
toiminnallinen ja henkinen kiinnittyminen 
Jyväskylän seutuun korostuu alueraken-
teen, saavutettavuuden ja vyöhykkeisyyden 
merkityksen kasvaessa. Jyväskylän seudun 
toisen asteen kehyskuntia ovat erityisesti alueraken-
teen muutoksen sekä liikenne- ja kasvukäytävien 
merkityksen kasvun kautta Äänekosken ja Jämsän 
seudut sekä jossain määrin yksittäiset kunnat myös 
muualta Keski-Suomesta. Jyväskylän vaikutusalueen 
laajuutta kuvaa aikaetäisyytenä se, että 45 minuutin 
ajoaikaetäisyysvyöhykkeellä Jyväskylästä asuu noin 
242 000 henkilöä.
 
Kaupunkiseutuja voidaan asemoida usealla tavalla 
suhteessa toisiinsa. Kaupunkiverkkotutkimuksen 
(2015) mukaan kansallinen suomalainen kaupunki-
verkko on edelleen kattava. Suomessa on 30 toimin-
nallisesti merkittävää kaupunkiseutua, joista lähes 
puolet on monipuolisia korkeakoulupaikkakuntia tai 
metropolialueen lähiseutuja. Pienempien kaupunki-
seutujen kohdalla on käynnissä eräänlainen pudotus-
peli. Kaupunkiverkko on supistunut kahdessa vuosi-
kymmenessä, kun siitä on pudonnut pois viisi pientä 
teollista seutua. Tippuneiden seutujen joukossa ovat 
Jämsän ja Äänekosken kaupunkiseudut. Jyväskylän 
seutu on kaupunkiverkkotutkimuksessa luokiteltu 
monipuolisten korkeakoulupaikkakuntien luokkaan 
yhdeksän muun seudun kanssa (Tampereen, Turun, 
Oulun, Kuopion, Lahden, Seinäjoen, Joensuun, 
Porin ja Vaasan). Jyväskylän seudun kehitys-
edellytyksiä pidetään osaamisperustan ja 
kulttuuripalveluiden osalta hyvinä sekä 
kansainvälistymisen osalta tyydyttävänä. 

Jyväskylän seutu on kooltaan suurten ja keski-
suurten kaupunkiseutujen välimaastossa määrit-
telystä riippuen. Jyväskylän seutu jää asukas- ja 
työpaikkamäärältään pienemmäksi kuin Helsingin, 
Tampereen, Turun ja Oulun seudut, mutta on 
taas kooltaan ja merkitykseltään selvästi suurempi 
kuin muut keskisuuret kaupunkiseudut Lahden 
seutua lukuun ottamatta. Yli tai noin 100 000 asuk-
kaan keskisuuria kaupunkiseutuja ovat Lahden, 
Porin, Kuopion, Seinäjoen, Joensuun, Vaasan, 
Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lappeenrannan 
seudut. Suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla 
tarkoitetaan tässä analyysissä yli 100 000 asukkaan 

toiminnallisia seutuja, jotka muodostuvat alueen 
keskuskaupungin ympärillä olevista ensimmäisen ja 
toisen asteen kehyskunnista sekä liikenneyhteyksien 
tai – käytävien kautta keskuskaupunkiin sidoksessa 
olevista kunnista. Samaan kaupunkiseutuun kuulu-
villa kunnilla on usein vahva keskinäisriippuvuus. 
Tässä analyysissä tarkastellaan erikseen 
Jyväskylän seutua ja Jyväskylän laajempaa 
vaikutusaluetta, jolloin Jyväskylän, Jämsän 
ja Äänekosken seudut muodostavat oman 
toiminnallisen kokonaisuuden.
 
Analyysin toisessa luvussa pureudutaan tilanne-
kuvan laatimiseen Jyväskylän kaupunkiseudun ja 
laajemman vaikutusalueen kansallisesta merkittä-
vyydestä alue- ja väestörakenteen muutoksessa sekä 
tilastollisen vertailuanalyysin laatimisen Jyväskylän 
kaupunkiseudusta. Tilannekuva-analyysissä 
Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen posi-
tiota kuvataan keskeisten väestöllisten, 
aluetaloudellisten ja saavutettavuuteen liit-
tyvien tunnuslukujen avulla. Tilannekuvassa 
huomioidaan nykyhetki, jonka perusteella enna-
koidaan aseman ja roolin muutosta keskipitkällä 
aikavälillä (2016–2030). Tilannekuva-analyysin 
rinnalle laaditaan vertailuanalyysi, jossa 
Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen kehi-
tystä verrataan valittuihin kaupunkiseu-
tuihin. Verrokkiseudut ovat suuruusjärjestyksessä 
Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, Kuopion, 
Seinäjoen ja Vaasan kaupunkiseudut. Jyväskylän 
kaupunkiseudun kehitystä verrataan aluetalous-, 
vetovoima-, työllisyys-, yritys-, osaamis- ja saavutet-
tavuusdynamiikassa verrokkeihin. Jokainen teema 
sisältää useampia muuttujia.

Analyysin kolmannessa luvussa syvennetään 
tilannekuva- ja vertailuanalyysiä verrokki-
seutujen kilpailija-analyysin avulla. Vertai-
luseuduille tehdään alueprofiili, jossa tiivistetään 
niiden keskeiset strategiset valinnat ja etsitään 
oppimis- ja kehittämiskohteet Jyväskylän seudun 
kannalta. 

Neljännessä luvussa tehdään tiivis yhteen-
veto ja esitetään kehittämisviestit analyysin 
tulosten perusteella. Tulkinnoissa korostetaan 
tulevaisuusnäkökulmaa ja sellaisia kokoavia kehit-
tämissuosituksia, joita Jyväskylän kaupunkiseudun 
toimijat voivat hyödyntää omassa suunnittelu- ja 
kehittämistyössään.  
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2. Tilannekuva suurten ja keskisuurten 
kaupunkiseutujen kansallisesta merki-
tyksestä ja ulkoiseen elinvoimaan 
perustuva vertailuanalyysi 
Aluerakenteen isot muutosvoimat liittyvät 2010-luvulla 
muun muassa kaupungistumiseen, keskittymiseen, 
liikenne- ja kasvukäytäviin perustuvaan vyöhykkei-
syyteen, liikkuvuuteen, demografiseen muutospainee-
seen, polarisoitumiseen ja kansainvälisyyteen. Kaikki 
muutosvoimat vaikuttavat aluerakenteeseen 
yhdessä ja erikseen pikemmin keskittävästi 
kuin tasoittavasti.   
 
Suurten ja keskisuurten noin 100 000 asukkaan 
kaupunkiseutujen (14) kansallinen merkitys 
tulee esiin aluetalouden tunnusluvuissa. Niiden 
osuus on noin kaksi kolmasosaa tai jopa neljä viidesosaa 
koko maan osuudesta: esimerkiksi tutkimus- ja tuoteke-
hitysmenoissa 88,3 %, vieraskielisistä 83,4 %, valmis-
tuneista asunnoista 79,5 % ja korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneista 79,1 % ja niin edelleen. Kaupunkiseudut 
on jaettu seuraavassa taulukossa edelleen kolmeen luok-
kaan: metropolialueeseen, suuriin kaupunkiseutuihin 
(Tampereen, Turun ja Oulun seudut) ja keskisuuriin 
kaupunkiseutuihin (Jyväskylän seutu ja yhdeksän muuta). 

Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen 
erityispiirteenä on houkuttelevuus sekä kovien 
että pehmeiden vetovoimatekijöiden suhteen. 
Kova vetovoima liittyy työpaikkojen, pääoman, inves-
tointien, koulutustarjonnan, osaamisen ja innovaatioiden 
alueelliseen keskittymiseen. Pehmeä vetovoima taas 
liittyy tapahtumiin ja elämyksiin, urheiluun, kulttuuriin, 
vapaa-ajan palveluihin, matkailukohteisiin, ravintoloihin 
ja kahviloihin, museoihin, gallerioihin, kaupunkikulttuu-
riin yms. ”pöhinäpalvelujen” olemassa oloon. Tulevan 
aluekehityksen kannalta on merkityksellistä, että asuk-
kaiden kokemukset paikkaan liitetystä elämänlaadusta 
(urban amenities) on nousemassa yhdeksi kaupunkien 
kilpailukyvyn avaintekijöistä. Mukavien ja vetovoimaisten 
paikkojen laatuun liittyy vahvasti historian ja kulttuurin 
monikerroksellisuus, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys.

Kovat vetovoimatekijät (alue- ja paikallistalouden yleinen kehitys, alueen työpaikkakehitys, 
(korkeakoulutustarjonta, innovaatio-, osaamis- ja toimialakeskittymät, globaalit veturi- 
yritykset ja niiden verkostot, yritysdynamiikka ja yritysilmapiiri jne.)

Pehmeät vetovoimatekijät (alueen henkinen ilmapiiri ja fiilistekijät, monikulttuurisuus, 
kerroksellisuus, tapahtumat ja elämykset, matkailukohteet, kulttuuri- ja vapaa-ajanpal-
velut, muut vetovoimapalvelut, ravintolat, kahvilat, museot, galleriat, kaupunkipuistot jne.)

Identiteettitekijät (alueeseen liitetty kotipaikkahenki ja – identiteetti, perhe, ystävät, 
sukulaiset, juuret jne.)

Sijainti suhteessa kasvukeskuksiin/kasvukeskukseen (aika- ja matkaetäisyys, yhteydet 
tiedon, osaamisen, tuotannon jne. solmupisteisiin, sijainti kasvavalla kaupunkiseudulla tai 
sen vaikutusalueella jne.)

Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus (liikenneyhteydet, nopeat rauta- ja maantieyhteydet, 
lentoyhteydet, aikaetäisyys ja yhteysvälien tiheys jne.)

Mainekuva (alueen nykyinen ja varsinkin tulevaisuuden potentiaali tulomuuttajien, 
paluumuuttajien, kävijöiden, yritysten ja investoijien näkökulmasta)

Villit kortit (jokin alkuvaiheessa pieni, vähäpätöinen tai paikallinen tekijä, josta kasvaa 
ajan kanssa alueen kannalta suuri ja merkittävä vetovoimatekijä)

TAULUKKO 1. Suurten kaupunkiseutujen osuus 
(%) eri muuttujilla

LÄHDE: Tilastokeskus, väestö; työssäkäynti; aluetilinpito; 
tutkimus- ja tuotekehitys; koulutusrakenne; työllisyys

ASETELMA 1. Houkuttelevan ja vetovoimaisen 
alueen kuusi tunnusmerkkiä

VÄESTÖ (2014) 27,1 17,4 23,5 68

TYÖPAIKAT (2013) 31,8 17,4 22,5 71,7

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖPAIKAT 
(2013)

34,9 17,7 21,5 74,1

BKT (2012) 35,7 17,4 20,9 74,0

TEHTYJEN TYÖTUNTIEN OSUUS 
(2013)

30,4 16,3 22,3 69,0

TUTKIMUS- JA TUOTE- 
KEHITYSMENOT (2013)

43,9 31,3 13,1 88,3

KORKEA-ASTEEN SUORITTANEET 
(2013)

37,8 20,1 21,2 79,1

VALMISTUNEISTA ASUNNOISTA 
(2010–2014)

33,5 22,4 23,6 79,5

VIERASKIELISISTÄ (2015) 53,5 15,0 14,9 83,4

TYÖLLISISTÄ (2013) 30,9 16,7 22,3 69,9

YRITYKSISTÄ (2013) 20,2 14,1 23,0 57,3

TYÖTTÖMISTÄ TYÖN- 
HAKIJOISTA (2014)

23,7 20,3 24,4 68,4

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMISTÄ (2014) 25,0 21,3 25,0 71,3

NUORISOTYÖTTÖMISTÄ (2014) 19,4 22,6 27,0 69

MUUTTUJA METROPOLI- 
ALUEEN (1) 
OSUUS %

SUURTEN KAUPUNKI-
SEUTUJEN (TAMPEREEN, 
TURUN JA OULUN) 
OSUUS %

KESKISUURTEN 
YLI 90000 
ASUKKAAN KAU-
PUNKISEUTUJEN 
(10) OSUUS %

14 KAUPUNKI-
SEUDUN OSUUS % 
YHTEENSÄ
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2.1. Jyväskylän seudun kansallinen 
merkittävyys ja ulkoisen elinvoiman 
vertailuanalyysi
Jyväskylän seutu on alueellisen työnjaon, 
sijainnin, logistiikan, henkilö- ja tavaralii-
kenteen ja toiminnallisen suuntautumisen 
perusteella kirjaimellisesti risteyskohta 
keskellä Suomea. Alueella sijaitsee useita kansal-
lisesti merkittäviä vientialan yrityksiä, joille maantie, 
rautatie- ja lentoyhteyksien toimivuus, sujuvuus, 
turvallisuus ja tiheys ovat tärkeitä kilpailukykyteki-
jöitä. Saavutettavuuteen ja sujuviin kulkuyhteyk-
siin liittyvät ratkaisut korostuvat Jyväskylän seudun 
kasvussa ja sitä kautta sen tulevassa menestymisessä 
alueiden välisessä kilpailussa. 

Jyväskylän saavutettavuutta korostaa , että Jyväsky-
lästä suuntautuvalla noin 150 kilometrin vyöhyk-
keellä sijaitsee kolme Suomen kymmenestä suurim-
masta kaupungista eli Tampere (149 km), Kuopio 
(144 km) ja Lahti (169 km). Noin 200 kilometrin etäi-
syydellä ovat lisäksi Mikkeli (113 km), Hämeenlinna 
(188 km), Kouvola (192 km) ja Seinäjoki (216 km). 
Jyväskylästä suuntautuvalla 50 kilometrin etäisyys-
vyöhykkeellä asuu noin 197 000 asukasta, 200 kilo-
metrin vyöhykkeellä noin 754 000 asukasta ja 300 
kilometrin vyöhykkeellä jo 4,5 miljoonaa asukasta. 
 
Jyväskylän vaikutusalueeseen kuuluvat 
ydinkaupunkiseudun lisäksi laajemman 
vaikutusalueen kunnat. Ydinkaupunkiseudun 
ulkopuolisten kuntien fyysinen, toiminnallinen ja 
ennen muuta henkinen kiinnittyminen Jyväsky-
lään korostuu aluerakenteen, saavutettavuuden ja 
vyöhykkeisyyden merkityksen kasvaessa. Jyväskylän 
seudun toisen asteen kehyskuntia ovat alueraken-
teen muutoksen sekä liikenne- ja kasvukäytävien 
merkityksen kasvun kautta Äänekosken ja Jämsän 
kaupungit sekä muut muodostuvien liikenne- ja 
kehityskäytävien varrella olevat kunnat.

Jyväskylän kaupunkiseudun vahvuudet 
osaamis- ja innovaatiokeskittymänä liittyvät 
vahvasti osaamiseen, kyberturvallisuu-
teen, resurssiviisauteen, biotalouteen sekä 
hyvinvointiin ja terveyteen. Alue on panostanut 
voimakkaasti etenkin soveltavaan kyberturvalli-
suuteen, joka toimii itsenäisen liiketoiminta-alueen 
lisäksi kehyksenä kaikilla toimialoilla digitalisaation, 
teollisen ja esineiden internetin (IoT) ja arjen turval-
lisuuteen liittyvissä ratkaisuissa. Laajemman alueen 
eli koko Keski-Suomen alueelliset vahvuudet liittyvät 
maakuntastrategian mukaan tiivistetysti bio-,digi- ja 
osaamistalouteen. 
                                       
Jyväskylän kaupunkiseudun ja laajemman vaikutus-
alueen kehitystä verrataan seuraavissa alaluvuissa 
teemoittain valittuihin verrokkiseutuihin. Jokaisen 
alaluvun alkuun on tiivistetty kehityspiirteitä 
koko maasta sekä kaikkien suurten ja keskisuurten 
kaupunkiseutujen osalta, jonka jälkeen keskiössä on 
Jyväskylän seutu suhteessa verrokkiseutuihin.

KARTTA 1. Jyväskylän laajalla vaikutusalueella 
olevan väestön määrä 50, 200 ja 300 kilometrin etäisyydellä

-179 000 ASUKASTA

-754 000 ASUKASTA

-4,4 000 000 ASUKASTA

2.2. Saavutettavuusdynamiikka

Liikennepolitiikalla, -yhteyksillä ja – käytävillä 
sekä saavutettavuudella on vahva yhteys aluera-
kenteeseen.  Liikennepoliittiset ratkaisut 
stimuloivat aluekehitystä, sillä ne luovat 
myönteisiä muutosvaikutuksia ei-liikenteel-
lisille sosiaalisille ja taloudellisille vaiku-
tuksille. Paremman ja sujuvamman saavutetta-
vuuden ansiosta toiminnalliset työmarkkina-alueet 
laajenevat nopeammin kuin se tapahtuisi luonnol-
lisen liikkuvuuden eli maan sisäisen muuttoliik-
keen tai pendelöinnin seurauksena. Kun alueen 
markkinat laajenevat ja kasvavat, syntyy alueelle 
uusia keskittymiä. Se taas vaikuttaa myönteisesti 
uusien asukkaiden, yritysten ja investointien sijain-
tipäätöksiin alueelle. Saavutettavuus on keskeinen 
edellytys työmarkkina-alueiden väliselle ihmisten, 
palveluiden ja tavaroiden liikkuvuudelle. Saavutet-
tavuutta lisäävät kehittämistoimenpiteet ja inves-
toinnit alentavat alueellisen liikkuvuuden kynnystä 
ja kustannuksia, jotka puolestaan lisäävät yksi-
löiden, yhteisöjen, yritysten ja alueiden välistä keski-
näistä vuorovaikutusta mikä puolestaan laajentaa 
työmarkkina-alueita. Työmarkkinoiden laaje-
neminen lisää sekä työvoiman liikkuvuutta että 
työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaantoa. 
Kaikki edellä mainitut muutokset taas 
vaikuttavat myönteisesti alueiden kasvue-
dellytyksiin.  

Kasvukäytävät tai -vyöhykkeet ovat 
esimerkki uudenlaisesta aluerakenteesta, 
jossa liikennekäytävät toimivat kehitystä 
ohjaavana fyysisenä ja toiminnallisena 
runkona, joka ohittaa perinteiset hallinnol-
liset, maantieteelliset ja ohjelmalliset rajat. 
Tämä asettaa suuria haasteita erityisesti maan-

käytön suunnittelulle ja kaavoitukselle. Oletettavasti 
nykyinen suunnittelujärjestelmä ei pysty vastaamaan 
kasvun haasteisiin ja ylialueellisiin muutoksiin, sillä 
kuntakohtainen yleiskaavoitus ei tue riittävästi asun-
totuotannon, elinkeinotoiminnan ja ekotehokkaan 
liikkumisen edellytyksiä kasvavilla kaupunkiseu-
duilla.   Resurssitehokkaan maankäytön suunnittelu 
tulee olla strategista ja keskitetysti johdettua. Yksi 
2010-luvun erityispiirre on toiminnallisten alueiden 
laajeneminen erityisesti liikenne- ja kasvukäytäviin 
perustuvan vyöhykkeisyyden kautta. 
 
Suurten kaupunkiseutujen kaupunkirakenteen kehi-
tykseen liittyy parhaillaan kaksi erityistä ja jopa 
vastakkaista kehityspiirrettä, joissa liikenneyhteyk-
sillä ja – väylillä on keskeinen merkitys: 1) suurin 
kasvupaine suuntautuu sisäänpäin ydinkaupun-
keihin tukeutuen olemassa olevaan infrastruktuu-
riin ja liikenneverkkoon ja 2) kasvukehä laajenee 
nopeiden liikenneyhteyksien varteen tai läheisyyteen. 
Toisin sanoen kaupunkirakenne yhtäältä tiivistyy 
sisäänpäin ja toisaalta hajautuu liikennekäytävien 
kautta ulospäin. Paras kansallinen esimerkki lienee 
Helsingin ja Tampereen välisen kasvukäytävän 
kehitys 2000-luvulla. Sama kehityspiirre ilmenee 
pienemmässä mittakaavassa Jyväskylän kaupunki-
seudulla ja vaikutusalueella.  Tunnin aikaetäi-
syyttä tai 100 kilometrin matkaetäisyyttä 
voidaan pitää kasautumisetujen ylärajana. 
Yli tunnin aikaetäisyys kohteesta taas 
korostaa työpaikkaliikkuvuuden mahdolli-
suuksien lisäämistä.

Liikenneyhteyksiin ja -infrastruktuuriin liittyvät 
investoinnit ovat aina sidoksissa paikkaan. Toimivien 
ja nopeampien yhteyksien kehittyminen vaikuttaa 

myönteisesti yritysten ja investointien sijaintipää-
töksiin sekä ihmisten muuttopäätöksiin ja paikkojen 
valintaan. Henkilöliikenneyhteyksien kehittymisellä 
on yhteys muuttoliikkeeseen korkeamman tuotta-
vuuden alueille, alueiden väliseen työssäkäyntiin 
ja työasialiikkuvuuteen. Lyhyemmät aikaetäi-
syydet paikkojen välillä nopeuttavat yhtenäisten 
työssäkäyntialueiden muodostumista ja tuovat 
liikenneväylien varrella olevia kaupunkeja lähem-
mäksi toisiaan. Aluerakenteen ja saavutet-
tavuuden välisestä yhteydestä löytyy sekä 
etäisyyteen (kilometriä) että matka-aikaan 
(minuuttia) liittyviä raja-arvoja, joilla on 
vaikutusta valittuun matkustustapaan. 
 
Junaliikennettä pidetään kilpailukykyisenä kulku-
muotona noin kolmen tunnin aikaetäisyydelle 
saakka. Lyhyillä alle 300 kilometrin matkoilla 
autoilla on usein suurin matkustusosuus, ellei 
saatavilla ole nopeaa junayhteyttä. Nopea junayh-
teys taas syrjäyttää noin 300 kilometrin matkoilla 
yleensä lentoliikenteen, kun taas 400–700 kilometrin 
matkaetäisyyksillä juna- ja lentoliikenne kamppai-
levat tasavertaisesti. Ruotsissa tehtyjen tutkimusten 
mukaan työmarkkina-alueiden laajenemiseen 
vaikuttavat junayhteyksien osalta eniten sellaiset 
toimenpiteet, jotka lyhentävät matka-aikoja 20–40 
minuutin sisään, Lisäksi positiivista merkitystä on 
niillä toimenpiteillä, jotka lyhentävät työmatkoja 
40–60 minuutin sisään.  Alueen kehittämisessä ja 
varsinkin tulevassa kehityksessä liikenneratkaisuilla 
ja nopeilla yhteyksillä on keskeinen rooli. Esimerkiksi 
nopea junayhteys toimii hyvänä katalyyttinä laajem-
malle alueen kehittämiselle. 
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2.2.1 Jyväskylän saavutettavuus 
eri liikennemuodoilla
Jyväskylän toiminnallista yhteyttä ja saavutetta-
vuutta tarkasteltiin eri liikennemuodoilla suhteessa 
Kuopioon, Tampereelle ja Helsinkiin. Yhteyksiä 
tarkasteltiin kaikkien liikennemuotojen osalta yhden 
määräviikon aikana lokakuussa. Bussiyhteyksissä 
mukana ovat Matkahuollon ja Onnibussin ajamat 
yhteydet.

Junalla Jyväskylästä pääsee 7-9 kertaa päivässä 
Tampereelle riippuen viikonpäivästä. Nopein yhteys 
on 87 minuuttia ja hitain 97 minuuttia. Yhteyksien 
kohtalainen määrä ja aikaetäisyys mahdollistavat 
sekä työasialiikkuvuuden että osittain pendelöinnin 
Jyväskylän ja Tampereen välillä.  

Jyväskylän ja Kuopion välillä on 3-5 yhteyttä 
päivässä riippuen viikonpäivästä. Nopein yhteys 
on 105 minuuttia ja hitain 120 minuuttia. Työasia-
liikkuvuuden näkökulmasta yhteyksien määrä ja 
aikaetäisyys on mahdollisuuksien rajoissa, mutta 
pendelöinnin kannalta haastava yhteyksien vähäisen 
määrän vuoksi. 

Jyväskylän ja Helsingin välillä on Tampereen kautta 
12–16 yhteyttä päivässä riippuen viikonpäivästä. 
Nopein yhteys on 188 minuuttia ja hitain 219 
minuuttia. Yhteyksien määrä on kohtuullisen tiheä 
työasialiikkuvuuden näkökulmasta, mutta pende-
löinnin kannalta haastavampi.  

Linja-autoliikenteen osalta Jyväskylän ja Tampereen 
välillä on 18–22 yhteyttä päivässä viikonpäivästä 
riippuen. Nopein yhteys on 87 minuuttia ja hitain 97 
minuuttia. Yhteyksien suuri määrä ja kohtuullinen 
aikaetäisyys mahdollistavat sekä työasialiikkuvuuden 
että pendelöinnin kaupunkien välillä. Huomionar-
voista on, että juna- ja bussiliikenne ovat Jyväskylän 
ja Tampereen välillä aikaetäisyyden näkökulmasta 
yhtä kilpailukykyisiä. 

Jyväskylän ja Kuopion välillä on 14–16 bussiyhteyttä 
päivässä viikonpäivästä riippuen. Nopein yhteys on 
120 minuuttia ja hitain 135 minuuttia. Yhteyksien 
suuri määrä ja aikaetäisyys mahdollistavat hyvin 
työasialiikkuvuuden, mutta pendelöinnin näkökul-
masta aikaetäisyys on haastava. Nopein junayhteys 

on 15 minuuttia linja-autoyhteyttä nopeampi Jyväs-
kylän ja Kuopion välillä.

Jyväskylän ja Helsingin välillä on 29–31 linja-au-
toyhteyttä päivästä riippuen. Yhteyksien määrä on 
erinomaisen tiheä. Matkan kesto on nopeimmillaan 
215 minuuttia ja hitaimmillaan 315 minuuttia. Juna-
yhteys Helsinkiin on nopeimmillaan 27 minuuttia 
nopeampi kuin bussiyhteys.  Yhteyksien määrä on 
kohtuullisen tiheä työasialiikkuvuuden näkökul-
masta, mutta pendelöinnin kannalta vähemmän 
mahdollistava.  
 
Lentoliikennettä on vertailukaupungeissa vain Jyväs-
kylän ja Helsingin välillä. Jyväskylästä Helsinkiin on 
arkipäivinä kolme lentoyhteyttä. Viikonloppuisin 
yhteyksien määrä vaihtelee nollasta kolmeen. Nopein 
yhteys on 45 minuuttia ja hitain 50 minuuttia. 
Matka-aikaa tarkastellessa on kuitenkin huomioitava 
siirtymäaika lentoasemalle ja pois lentoasemalta. 
Yhteyksien määrä on vähäinen, mutta aikaetäisyys 
mahdollistaa hyvin sekä työasialiikkuvuuden että 
pendelöinnin.  

TAULUKKO 2. Junaliikenteen yhteyksien määrät 
Tampereelle, Kuopioon ja Helsinkiin

TAULUKKO 3. Linja-autoliikenteen yhteyksien 
määrät Tampereelle, Kuopioon ja Helsinkiin

TAULUKKO 4. Lentoliikenteen yhteyksien määrät 
Tampereelle, Kuopioon ja Helsinkiin

TAMPERE 9 7 8 1H 27 MIN –
1H 37 MIN

HELSINKI 16 14 12 3H 08 MIN –
3H 39 MIN

KUOPIO 4 3 5 1H 45 MIN –
2H 00 MIN

TAMPERE 22 18 18 1H 50 MIN –
3H 20 MIN

HELSINKI 31 29 31 3H 35 MIN – 
5H 15 MIN

KUOPIO 16 14 14 2H 00 MIN – 
2H 15 MIN

HELSINKI 
(HELSINKI-VANTAA)

3 0–3 0–3 45 MIN – 
50 MIN

KAUPUNKI

KAUPUNKI

KAUPUNKI

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
ARKIPÄIVISIN

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
ARKIPÄIVISIN

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
ARKIPÄIVISIN

YHTEYDET 
LAUANTAISIN

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
LAUANTAISIN

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
LAUANTAISIN

YHTEYDET 
SUNNUNTAISIN

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
SUNNUNTAISIN

YHTEYKSIEN 
MÄÄRÄ 
SUNNUNTAISIN

AIKA (MINIMI- 
JA MAKSIMI 
MINUUTTEINA)

AIKA (MINIMI- 
JA MAKSIMI 
MINUUTTEINA)

AIKA (MINIMI- 
JA MAKSIMI 
MINUUTTEINA)
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2.2.2 Jyväskylän saavutettavuus 
aikaetäisyyden näkökulmasta

Jyväskylän ja muiden maakuntien keskuskaupun-
kien vaikutusalueen laajuutta voidaan analysoida a) 
hallinnollisten kunta-, seutukunta- tai maakuntara-
jojen kautta, b) kilometreihin perustuvana matkae-
täisyytenä tai c) ajoaikaetäisyytenä keskuskaupun-
gista ulospäin. Ajoaikaetäisyydellä tarkoitetaan 
keskimääräistä matkustusaikaa, jossa huomioidaan 
yksityisen henkilöliikenteen ja julkisen liikenteen 
keskimääräiset matkustusajat paikkojen välillä taaja-
marajoitteet huomioiden.

Seuraavaan karttaa on kerätty vertailun mahdollista-
miseksi 18 maakunnan keskuskaupungin ajoaikaetäi-
syyden laajuus suhteessa omaan vaikutusalueeseensa 
30 minuutin ja 45 minuutin ajoaikaetäisyytenä. 
Koko maan aluerakenteen keskittyneisyyttä 
kuvaa se, että 30 minuutin ajoaikaetäisyy-
dellä maakuntien keskuskaupungeista asuu 
yhteensä noin neljä miljoonaa henkilöä ja 
sijaitsee noin 1,2 miljoonaa työpaikkaa. 
Toisin sanoen enemmän kuin seitsemän kymmenestä 
suomalaisesta (72 %) ja enemmän kuin joka toinen 
työpaikka (52,4 %) sijaitsee 30 minuutin aikae-
täisyydellä keskuskaupungeista. Jos aikaetäisyyttä 
laajennetaan 45 minuuttiin, lähes yhdeksän kymme-
nestä (87 %) suomalaisesta asuu ja kaksi kolmesta 
työpaikasta sijaitsee korkeintaan 45 minuutin 
aikaetäisyydellä keskuskaupungeista. Hallinnollisen 
ja toiminnallisen aluerakenteen eroja kuvaa ehkä 
parhaiten Etelä- ja Lounais-Suomen kehitys. Hallin-
nollisesti Etelä- ja Lounais-Suomen alueella on tällä 
hetkellä 7 maakuntaa sekä 15–20 seutukuntaa ja 
noin 100 kuntaa määritelmästä riippuen. Toimin-
nallisesti lähes koko Etelä- ja Lounais-Suomi jäävät 
45 minuutin aikaetäisyyden sisäpuolelle suhteessa 
alueella sijaitseviin keskuskaupunkeihin. Suualueen 
työmarkkina-alueet kiinnittyvät toisiinsa liikenne- 
ja kasvukäytävien kautta erityisesti kasvukolmion 
Helsinki-Tampere-Turku sekä Helsinki-Lahti ja 
Helsinki-Kotka – käytävien kautta. 
 
Taulukossa 5. on esitetty numeerisesti kaikkien 
maakuntien keskuskaupunkien 45 minuutin ajoai-
kaetäisyydellä olevan väestön (2015) ja työpaikkojen 
(2013) määrä. Jyväskylän seudun 45 minuutin 
ajoaikaetäisyydellä asuu yhteensä 242 000 
asukasta ja sijaitsee noin 64 000 työpaikkaa.

Jyväskylän seutu muodostaa toiminnal-
lisen kokonaisuuden keskisessä Suomessa 
Etelä- ja Lounais-Suomen suuralueen ulko-
puolella. Jyväskylästä 30 minuutin ajoaikaetäisyy-
dellä asuu yhteensä 193 445 asukasta ja sijaitsee 
51 501 työpaikkaa. Jyväskylästä 45 minuutin 
ajoaikaetäisyydellä asuu noin 242 000 asukasta ja 
sijaitsee noin 63 800 työpaikkaa. Toisin sanoen 45 
minuutin ajoaikaetäisyydellä Jyväskylän keskustasta 
asuu lähes yhdeksän kymmenestä (87,3 %) Keski-
Suomen maakunnan asukkaasta ja sijaitsee noin 
kaksi kolmesta työpaikasta (60,9 %). Jyväskylän 45 
minuutin vyöhyke on asukas- ja työpaikkamääräl-
tään viidenneksi suurin asutus- ja työpaikkakeskit-
tymä koko maassa Helsingin, Tampereen, Turun 
ja Oulun jälkeen. Jyväskylän 45 minuutin 
vyöhykkeellä on vain noin tuhat työpaikkaa 
vähemmän kuin neljänneksi suurimmalla 
Oulun työpaikkakeskittymällä. 

KARTTA 2. Maakuntien keskuskaupunkien vaikutusalueet 30 
ja 45 minuutin ajoaikaetäisyysvyöhykkeinä

AJOAIKA MAAKUNTAKESKUKSESTA

30 MIN

40 MIN

TAULUKKO 5. Maakuntien keskuskaupunkien vai-
kutusalueet 45 minuutin ajoaikaetäisyydellä 
suhteessa väestön ja työpaikkojen määrään 

LÄHDE: Tilastokeskus, ruutuaineisto

KESKUSKAUPUNGIN 
VAIKUTUSALUE 45 MINUUTIN 
AJOAIKAETÄISYYDELLÄ

VÄESTÖN MÄÄRÄ 45 
MINUUTIN VAIKUTUSALUEELLA 
VUONNA 2015

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ 45 
MINUUTIN VAIKUTUSALUEELLA 
VUONNA 2013

HELSINKI 1 446 473 505 697

TAMPERE 459 879 123 883

TURKU 427 440 124 893

OULU 277 956 64 849

JYVÄSKYLÄ 241 996 63 782

LAHTI 218 733 56 877

HÄMEENLINNA 216 260 58 624

PORI 214 707 59 568

KOUVOLA 188 105 47 831

KUOPIO 183 581 51 682

SEINÄJOKI 159 809 48 091

JOENSUU 127 755 33 388

KOKKOLA 127 002 36 692

LAPPEENRANTA 123 191 30 234

VAASA 117 237 32 310

MIKKELI 80 215 24 133

KAJAANI 59 657 15 203

ROVANIEMI 63 161 17 702
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2.3 Aluetalousdynamiikka
Aluetalouden kehitystä ja muutosta voidaan analy-
soida usealla eri tavalla. Ensimmäisessä kuviossa verra-
taan Jyväskylän seudun taloudellisen ja tuotannollisen 
toiminnan muutosta eri muuttujia sisältävän indeksin 
avulla vuosina 2000–2013. Jyväskylän seudun 
arvonlisäys ja bruttokansantuote on kasvanut 
tasaisesti 2000-luvun aikana lukuun ottamatta 
finanssikriisin alkuvuosia 2008–2010. Yrittäjien 
suhteellinen osuus kasvoi nopeammin kuin työllisten ja 
palkansaajien osuus. Tehtyjen työtuntien määrä 
kasvoi taas suhteessa vähemmän kuin seudun 
arvonlisäys eli alueen tuottavuus lisääntyi 
vuosien 2000–2013 välisenä aikana.

Keski-Suomi maakuntana sekä Jyväskylän, Jämsän 
ja Äänekosken seudut ovat käyneet 2000-luvulla läpi 
jopa radikaalin teollisen rakennemuutoksen. Varsinkin 
alueen vientivetoiset toimialat ovat kohdanneet suuria 
globalisaatiosta aiheutuvia haasteita, jotka ovat sekä 
suoraan että epäsuoraan vaikuttaneet seutujen ylei-
seen kehitykseen. Vientiteollisuuden  merkitys on 
ollut alueelle perinteisesti suuri. Rakennemuutoksen 
syvyyttä on lisännyt toimialarakenteen yksipuolisuus 
varsinkin Jämsän ja Äänekosken kaltaisilla pienillä 
kaupunkiseuduilla. 2000-luvun haasteet tulevat selvästi 
esiin aluetalouden tunnusluvuissa.

Alueen bruttokansantuote kuvaa alueella tuotet-
tujen hyödykkeiden ja palveluiden arvoa. Kaik-
kien seutujen (70) BKT asukasta kohden mediaani 
oli 28.578 euroa vuoden 2013 lopussa. Jyväs-
kylän seudun BKT asukasta kohden oli 
5,8 %, Äänekosken 15,3 % ja Jämsän 
22,7 % korkeampi kuin koko maan mediaa-
niseudun. Jyväskylän seudun BKT asukasta kohden 
oli kuitenkin verrokkiseutuihin nähden toiseksi alhaisin 
ja Jyväskylän laajemman vaikutusalueen kolmanneksi 
alhaisin. Vaasan seudun BKT/as. oli noin neljän-
neksen korkeampi kuin Jyväskylän seudun. 

Bruttokansantuote kasvoi kaikilla vertailuseuduilla 
finanssikriisin jälkeen vuosina 2009–2013, mutta kasvu 
jäi Seinäjoen seutua kaikilla vertailuseuduilla lukuun 

ottamatta alle koko maan mediaanin. Jyväskylän 
seudun muutos oli määrällisesti alhaisin (+11 
euroa per asukas). Jyväskylän seudun osto-
voimakorjattu BKT:n muutos jäi käytännössä 
miinusmerkkiseksi. Kuviossa 2 ja 3 esitetään BKT 
asukasta kohden vuosina 2009 ja 2013 sekä BKT:n 
suhteellinen muutos % vuosina 2009–2013
Jyväskylän ostovoimakorjattu bruttokansantuote 
asukasta kohden oli noin 20 % alhaisempi kuin koko 
maan keskiarvo. Jyväskylän bruttokansantuot-
teen muutosindeksi pysyi täsmälleen samalla 
tasolla koko maan keskiarvoon verrattuna 
vuosina 2000–2013: Jyväskylän seudun brutto-
kansantuote oli 81,1 % koko maan keskiarvosta sekä 
vuonna 2000 että 2013. Jyväskylän seudun BKT 
oli alhaisin verrokkiseuduista vuonna 2013. 
2000-luvun alussa Seinäjoen ja Lahden seutujen BKT 
jäi vielä Jyväskylän seutua alhaisemmaksi.  BKT:n 
muutosindeksi oli verrokeista korkein Vaasan, Tampe-
reen ja Turun seuduilla. Kuviossa 4. verrataan Jyväs-
kylän seudun BKT:n muutosta suhteessa verrokkiseu-
tuihin vuosina 2000–2013.

BTV-indeksi kuvaa alueen bruttokansantuotteen, 
työllisyyden ja väestökehityksen bruttoarvonlisäystä 
suhteessa koko maan vastaavaan kehitykseen. Kaik-
kien seutujen arvo on nolla: mitä positiivisemman 
arvon seutu saa, sitä enemmän seudun kehitys on 
kolmella muuttujakomponentilla poikennut eduk-
seen muun maan kehityksestä. Negatiivinen arvo 
taas kertoo päinvastaisesta kehityksestä. Jyväskylän 
seudun BTV-indeksi oli selvästi koko maan 
keskiarvoa parempi ja kolmanneksi korkein 
verrokkiseuduista. Jyväskylän seudun edelle 
ylsivät vain Vaasan ja Tampereen seudut. 
Jyväskylän seudun BTV-indeksin vahvuus perusti 
erityisesti hyvään väestökehitykseen. Lahden arvo oli 
ainoana verrokkiseutuna negatiivinen vuosien 2000–
2012 välisenä aikana.  

Taloudellinen huoltosuhde on yksi ilmaisuvoimaisim-
mista aluetalouden mittareista, koska arvoon tiivistyy 
taloudelliseen, sosiaaliseen ja demografiseen kilpai-

lukykyyn liittyvää tietoa. Taloudellinen huoltosuhde 
kuvaa ei-työllisiin henkilöihin (työttömät ja työvoiman 
ulkopuolella olevat) suhdetta työllisten henkilöiden 
määrään: mitä alhaisemman arvon alue saa, sitä kilpai-
lukykyisempänä sitä voidaan pitää.  
 
Koko maan seutujen taloudellisen huoltosuhteen 
mediaani oli 1,62 vuoden 2014 lopussa eli yhtä työl-
listä kohden oli 1,62 ei-työllistä. Jyväskylän seudun 
taloudellinen huoltosuhde oli 1,47. Luku on 
selvästi kilpailukykyisempi kuin koko maan 
mediaani ja keskiarvo. Kaikkien verrokkiseu-
tujen taloudellinen huoltosuhde oli kilpailukykyisempi 
kuin mediaaniseudulla. Jyväskylän huoltosuhde jäi 
kolmanneksi heikoimmaksi vertailuseutujen joukossa. 
Erot vertailuseutujen välillä olivat suhteellisen vähäiset 
lukuun ottamatta Vaasan seutua, jonka taloudellinen 
huoltosuhde kuului koko maan parhaimpiin. Jyväs-
kylän laajan vaikutusalueen taloudellinen huoltosuhde 
jää heikommaksi kuin Jyväskylän ydinkaupunkiseudun: 
Jämsän (1,84) ja Äänekosken (1,88) taloudellinen huol-
tosuhde ylittää selvästi koko maan mediaanin.

Kunnallisverotettavat tulot kuvaavat asukkaiden 
kunnallisverotettavien tulojen euromäärää vuodessa. 
Jyväskylän seutu oli ainoa vertailuseuduista, 
jossa kunnallisverotettavat tulot jäivät hieman 
alle koko maan mediaanin vuonna 2014. Tosin 
ero oli pieni verrattuna Seinäjoen ja Oulun seutuihin. 
Jyväskylän seudun kunnallisverotettavat tulot jäivät 500 
euroa alhaisemmaksi asukasta kohden kuin Vaasan 
seudulla. Jyväskylän seudulla opiskelijoiden osuus koko 
väestöstä on korkea ja työllisyysaste verrokkiseutuihin 
verrattuna alhainen. Molemmat tekijät heijastuvat 
kunnallisverotettavien tulojen määrään. Kunnallisvero-
tettavat tulot kasvoivat kaikilla seuduilla vuosien 2010–
2014 aikana. Jyväskylän seudulla kunnallisverotettavat 
tulot kasvoivat 11,8 % vuosina 2010–2014. Jyväskylän 
seudun kasvuvauhti oli nopeampaa kuin Tampereen 
ja Oulun seuduilla, mutta jäi jälkeen muista vertailu-
seuduista. Kunnallisverotettavat tulot kasvoivat 2010-
luvun ensimmäisen viiden vuoden aikana eniten Seinä-
joen seudulla (+19,2 %).  

ARVONLISÄYKSEN

BRUTTOKANSANTUOTTEEN

TYÖLLISTEN

YRITTÄJIEN

PALKANSAAJIEN

TEHTYJEN TYÖTUNTIEN

KESKIVÄKILUVUN

KUVIO 1. Jyväskylän seudun arvonlisäyksen 
muutosindeksi vuosina 2000–2013 (vuosi 2000=100)
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OULUN

TAMPEREEN

TURUN

VAASAN

JYVÄSKYLÄN

KUOPION

LAHDEN

SEINÄJOEN

KUVIO 2. Jyväskylän seudun BKT asukasta kohden vuosina 
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KUVIO 5. BTV-indeksi Jyväskylän seudulla 
verrokkiseutuihin verrattuna vuosina 2000–2013

KUVIO 6. Taloudellinen huoltosuhde Jyväskylän 
seudulla suhteessa verrokkiseutuihin 2014

KUVIO 7. Jyväskylän seudun kunnallisverotettavat tulot asukasta 
kohden ja muutosprosentti vertailuseutuihin verrattuna vuosina 2010 ja 2014
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2.4 Vetovoimadynamiikka
Kaupunkialueet kasvoivat noin 650 000 
henkilöllä eli enemmän kuin Helsingin väki-
luvun verran viimeisen 25 vuoden aikana.  
Puolet suomalaisista asuu kuudella suurimmalla 
kaupunkiseudulla. Suurten ja keskisuurten kaupun-
kiseutujen (14) väestölisäys oli yhteensä noin 185 
000 henkilöä vuosina 2010–2015. Helsingin seudun 
väestölisäys oli noin 103.000 henkilöä, Tampereen, 
Turun ja Oulun noin 57.000 henkilöä ja 10 muun 
kaupunkiseudun 24 600 henkilöä, josta Jyväskylän 
seudun väestölisäys oli yhteensä noin 9.300 henkilöä. 
 
Jyväskylän seudun väestönlisäyksessä luon-
nollisen väestönlisäyksen osuus oli hieman 
yli puolet (51,4 %), kuntien välisen muut-
toliikkeen vähän yli neljännes (26,9 %) ja 
siirtolaisuuden vähän yli viidennes (21,7 
%). Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen 
väestönlisäys ei perustu ”muun Suomen tyhjenemi-
seen” yleisten oletusten vastaisesti, vaan ensisijaisesti 
maahanmuuttoon (37,1 %) ja luonnolliseen väestön-
lisäykseen (36,5 %). Kuntien välisen muuttoliikkeen 
osuus jäi noin neljännekseen (26,5 %) väestölisäyk-
sessä. Aluepoliittisin keinoin ei voi juurikaan 
vaikuttaa maahanmuuttoon tai luonnolli-
seen väestönlisäykseen. Luonnollinen väes-
tönlisäys oli dynaamisin väestökehityksen osatekijä 
Helsingin, Jyväskylän, Seinäjoen ja Oulun seuduilla. 
Kuntien välisen muuttoliikkeen merkitys oli suurin 
Tampereen, Turun ja Kuopion seuduilla. Maahan-
muutto oli dynaamisin osatekijä Porin, Hämeen-
linnan, Lahden, Kouvolan, Lappeenrannan, Joen-
suun ja Vaasan seuduilla. 
 
Alueen vetovoimaa voidaan tarkastella useiden väes-
töllisten tunnuslukujen avulla. Asukasluvun muutos-
prosentti kuvaa kuntien asukasluvun muutosta 
vuosien 2010–2015 välisenä aikana. Asukasluku 
kasvoi kaikilla vertailuseuduilla vuosien 2010–2015 
aikana. Jyväskylän seudun asukasluvun 
kasvu (3,4 %) oli keskitasoa muihin verrok-
kiseutuihin nähden. Laajemman Jyväskylän 
seudun kasvu jäi hitaammaksi Jämsän ja 
Äänekosken negatiivisen väestökehityksen 
vuoksi.   

Kokonaisnettomuutto kuvaa kuntien välistä netto-
muuttoa ja nettomaahanmuuttoa.  Kaikki vertai-
luseudut saivat muuttovoittoa 2010-luvulla. Jyväs-
kylän seudun kokonaisnettomuutto oli lähes 
4000 henkilöä vuosina 2011–2015. Jyväskylän 
seutu sai määrällistä muuttovoittoa enemmän 
kuin Seinäjoen, Lahden ja Vaasan seudut, mutta 
vähemmän kuin Tampereen, Turun, Oulun ja 
Kuopion seuduilla. Jyväskylän seutu sai asukas-
lukuun suhteutettuna enemmän muutto-
voittoa kuin Lahden ja Seinäjoen seudut. 
Tampereen seutu sai määrällisesti ja suhteellisesti 
eniten muuttovoittoa vuosina 2011–2015. Kuopion 
seutu sai määrällisesti neljänneksi eniten muut-
tovoittoa vertailuseuduista, mutta asukaslukuun 
suhteutettuna muuttovoitto oli lähes yhtä suuri kuin 
Tampereen seudulla.
 

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa työvoiman osuutta 
suhteessa lapsiin ja eläkeläisiin eli 15–64 -vuotiaiden 
osuutta suhteessa alle 15-vuotiaisiin ja yli 65-vuoti-
aisiin: mitä alhaisempi on luku, sitä enemmän on 
työikäisiä suhteessa lapsiin ja eläkeläisiin. Mediaa-
niseudun väestöllinen huoltosuhde oli 0,68 eli sataa 
työvoimaan kuuluvaa kohden oli 68 lasta tai eläke-
läistä. Väestöllinen huoltosuhde jäi alle koko maan 
mediaanin kaikilla verrattavilla seuduilla. Jyväs-
kylän seutukunnan väestöllinen huolto-
suhde oli 0,54 eli sataa työvoimaan kuuluvaa 
kohden oli 54 lasta tai eläkeläistä. Jyväs-
kylän väestöllinen huoltosuhde on kilpai-
lukykyinen ja jää selvästi alle koko maan 
mediaanin ja keskiarvon. Jyväskylän huolto-
suhde oli käytännössä samalla tasolla kuin pääosalla 
verrokkiseuduista. Laajemman Jyväskylän väestöl-
linen huoltosuhde oli heikompi, koska Äänekosken 
(0,70) ja Jämsän (0,75) huoltosuhteet ylittävät koko 
maan mediaanin. 

Seutujen kansainvälistymisen asteessa on 
suuria eroja alueiden välillä. Ulkomaalaistaus-
taisten osuus oli koko maassa 2,2 % vuonna 2000 ja 
5,9 % vuoden 2014 lopussa. Ulkomaalaistaustaisten 
osuus lähes kolminkertaistui 15 vuoden ajanjakson 
aikana. Ulkomaalaistaustaisten osuus on ylivoimai-
sesti korkein Maarianhaminan (16,5 %) ja Helsingin 
(11,4 %) seuduilla. Kolmannes kaikista seuduista (70) 
oli edelleen sellaisia, joissa ulkomaalaistaustaisten 
osuus jäi alle 2 prosenttiin vuoden 2014 lopussa. 
Mediaaniseudulla ulkomaalaistaustaisten osuus oli 
2,8 % vuonna 2014. Kaikilla verrokkiseuduilla ulko-
maalaistaustaisten osuus ylitti koko maan mediaanin 
Seinäjoen seutua lukuun ottamatta. Ulkomaalais-
taustaisten osuus oli korkein Turun, Vaasan 
ja Tampereen seuduilla sekä alhaisin Seinä-
joen, Oulun ja Kuopion seuduilla. 
 
Jyväskylän seudun ulkomaalaistaustaisten 
osuus ylitti koko maan mediaanin ja oli 
keskitasoa verrokkiseutujen joukossa. Sitä 
vastoin Jämsän ja Äänekosken seuduilla ulkomaa-
laistaustaisten osuus jäi jopa selvästi alle mediaani-
seudun. Äänekosken seudulla oli 1,4 % ja Jämsän 
seudulla 1,6 % ulkomaalaistaustaisia vuoden 2014 
lopussa: molemmilla seuduilla ulkomaalaistaus-
taisten osuus kaksinkertaistui vuosien 2000-2014 
välisenä aikana.

Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella 
kaupunkialueiden kasvu jatkuu edelleen lähitulevai-
suudessa: suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen 
(14) väestö kasvaa konservatiivisen =maltillisen 
väestöennusteen perusteella noin 350 000 henkilöllä 
vuoteen 2030 mennessä ja 485 000 hengellä vuoteen 
2040 mennessä. Yksin Helsingin seudun ennakoi-
daan kasvavan noin 300 000, Tampereen seudun 
45 000, Oulun seudun 35 000 ja Turun seudun 
noin 25 000 henkilöllä vuoteen 2040 mennessä. 

Jos väestönkehitys jatkuu suurilla ja 
keskisuurilla kaupunkiseuduilla vuosina 
2015–2040 samalla kehitysuralla kuin 
vuosina 2010–2015, kasvaa niiden väkiluku 
yhteensä noin 795 000 henkilöllä vuoteen 
2040 mennessä. Kahden väestöennusteen erotus 
on yhteensä noin 310 000 henkilöä. Erotuksella 
on merkitystä asuntosuunnittelun ja -tuotannon 
kannalta, sillä suurten kaupunkien asuntotuotanto 
on ollut pitkään alimitoitettua olemassa olevaan ja 
potentiaaliseen kysyntään nähden. Hyvän mitta-
kaavan asuntotuotantotarpeelle antaa jo maltillisen 
väestöennusteen mukainen 350 000 henkilön väes-
tölisäys vuoteen 2030 mennessä: se merkitsee toteu-
tuessaan noin 10–15 miljoonan uuden asuinneliön 
tuotantotarvetta, joka taas vastaa Tampereen ja 
Turun olemassa olevan asuntokannan määrä (14,5 
miljoonaa asuinneliötä).

Jyväskylän kaupungin väkiluku kasvaa väestöen-
nusteen perusteella noin 12 700 henkilöllä vuosina 
2015–2030 ja noin 16 500 henkilöllä vuosina 
2015–2040. Jyväskylän kaupunkiseutu kasvaa 
ennusteen mukaan noin 15 000 henkilöllä vuoteen 
2030 mennessä ja noin 18 800 henkilöllä vuoteen 
2040 mennessä. Väestöennusteen perusteella 
neljä viidesosaa kaupunkiseudun kasvusta 
kohdistuu keskuskaupunkiin eli Jyväsky-
lään. Jyväskylän seudun väkiluku kasvaa väestö-
ennusteen perusteella lähes kymmenellä prosentilla 
vuosien 2015–2030 aikana. Jyväskylän seudun kasvu 
on lähellä verrokkiseutujen keskitasoa. Jyväskylän 
laajan kaupunkiseudun (Jyväskylän, Äänekosken 
ja Jämsän seudut) väestö kasvaa Tilastokeskuksen 
väestöennusteen mukaan noin 10 700 henkilöllä 
vuoteen 2030 ja noin 12 500 henkilöllä vuoteen 
2040 mennessä. Toisin sanoen Jyväskylän laajan 
kaupunkiseudun väestölisäys jää alhaisemmaksi kuin 
Jyväskylän ydinkaupunkiseudun Jämsän ja Ääne-
kosken negatiivisen väestökasvun vuoksi.

KUVIO 8. Seutukuntien asukasluvun suhteellinen muutos vuosien 2011–2014 aikana

KUVIO 9. Kokonaisnettomuutto määrällisesti ja suhteellisesti (promillea) seuduittain vuosina 2011–2015  

KUVIO 10. Väestöllinen huoltosuhde Jyväskylän seudulla suhteessa verrokkiseutuihin 2014
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KUVIO 11. Ulkomaalaistaustaisten osuus (%) vuonna 2000 ja 2014

TAULUKKO 6. Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen väestökehitys 
osatekijöittäin vuosina 2010–2015 ja trendiennuste väestölisäyksestä vuosille 2015–2040 

KUVIO 12. Väestömäärän muutos väestöennusteen perusteella vuosina 2015–2030
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2000
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METROPOLIALUE 
(HELSINGIN SEUTU)

40 652 23 510 38 970 103 132 445 087

SUURET KAUPUNKI-
SEUDUT (TAMPEREEN, 
TURUN JA OULUN)

23 757 21 151 12 203 57 111 247 481

KESKISUURET KAU-
PUNKISEUDUT (10 
SEUTUA)

3 148 4 177 16 411 23 736 102 856

14 KAUPUNKISEUTUA 
YHTEENSÄ

67 557 48 838 67 584 183 979 795 424

KAUPUNKISEUTU LUONNOLLINEN 
VÄESTÖNLISÄYS 
2010–2015

KUNTIEN VÄLI- 
NEN MUUTTOLIIKE 
2010–2015

NETTOMAAHAN- 
MUUTTO 
2010–2015

VÄESTÖNLISÄYS 
YHTEENSÄ 
2010–2015

VÄESTÖNLISÄYS 
VUOSINA 
2015-2040*
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Työllisyysdynamiikka
Suurilla ja keskisuurilla kaupunkiseuduilla 
(14) sijaitsee enemmän kuin seitsemän 
kymmenestä koko maan työpaikasta. Metro-
polialueella sijaitsee kolmannes kaikista ja yksityisen 
sektorin työpaikoista. Suurilla kaupunkiseuduilla 
sijaitsee vähän alle viidennes ja keskisuurilla kaupun-
kiseuduilla vähän yli viidennes kaikista työpaikoista. 
Kaikkien työpaikkojen määrä väheni yhteensä 75 
000:lla ja yksityisen sektorin noin 80 000 työpaikalla 
koko maassa vuosien 2009–2013 välisenä aikana.    

Metropolialue on selviytynyt finanssikriisin jälkeen 
vähäisimmillä työpaikkamenetyksillä (-0,7 %). 
Suurten kaupunkiseutujen (-2,1 %) ja keskisuurten 
(10) kaupunkiseutujen työpaikkamenetykset (-2,5 
%) olivat suuremmat kuin metropolialueella. Kaik-
kien suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen (14) 
työpaikkojen määrä väheni -1,6 % prosenttia, kun 
muilla 56 seudulla työpaikkoja väheni suhteellisesti 
selvästi enemmän (-6,9 %) vuosina 2008–2013. 

Työpaikkojen määrä kasvoi Lahden ja 
Jyväskylän laajaa seutua lukuun ottamatta 
kaikilla vertailuseuduilla vuosina 2009–
2013. Työpaikkojen määrä kasvoi määrällisesti 
eniten Tampereen (+4 558), Oulun (+2 701) ja 
Kuopion (+2 385) seuduilla. Jyväskylän seudulla 
työpaikkojen määrä kasvoi (+685), mutta Jyväskylän 
laajalla seudulla työpaikkojen määrä väheni (-486). 
Jyväskylän seudun määrällinen työpaikkalisäys oli 
vertailuseutujen toiseksi vähäisin. 

Työpaikkojen määrä kasvoi suhteellisesti eniten 
Kuopion (+4,4 %), Seinäjoen (+3,3 %) ja Oulun 
seuduilla (+2,9 %). Jyväskylän seudun suhteellinen 
työpaikkalisäys oli suurempaa kuin Lahden ja Turun 
seuduilla, mutta jäi jälkeen muista vertailuseuduista.
Yksityisen tai avoimen sektorin työpaikkojen määrä 
väheni koko maassa noin 79 300 työpaikalla (-6 %) 
vuosina 2009–2013. Mediaaniseudulla yksityisen 
sektorin työpaikkojen määrä väheni -2,5 %:lla. 
Vertailuseuduista yksityisen sektorin työpaikkojen 
määrä kasvoi suhteellisesti eniten Kuopion (+7,4 
%), Seinäjoen (+3,6 %) ja Tampereen (+2,6 %) 
seuduilla. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrä 
väheni Lahden (-3,6 %), Jyväskylän laajan seudun 
(-1,8 %) Turun (-0,9 %) ja Jyväskylän seuduilla (-0,7 
%). Kuopion seudun yksityisen sektorin merkittävä 
– ja muista seuduista poikkeava- työpaikkalisäys 
perustuu erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan toimi-
alan kasvuun.
 

Yksityisellä sektorilla oli noin kuusi kymmenestä 
(57,8 %) koko maan työpaikasta vuoden 2013 
lopussa. Yksityisen sektorin osuus ylitti kaikilla 
vertailuseuduilla koko maan mediaaniseudun (51,4 
%). Yksityisen sektorin osuus alueen työpaikoista 
oli korkein Tampereen, Lahden ja Turun seuduilla. 
Tampereen seutu oli ainoa verrokkiseuduista, 
joissa yksityisen sektorin osuus kaikista työpai-
koista ylitti 60 %:in rajan vuoden 2013 lopussa. 
Yksityisen sektorin osuus oli alhaisin Kuopion ja 
Seinäjoen seuduilla. Jyväskylän seudulla yksi-
tyisen sektorin osuus kaikista työpaikoista 
oli 55,1 % ja Jyväskylän laajalla vaikutus-
alueella hieman korkeampi (55,3 %). Yksi-
tyisen sektorin osuus kaikista työpaikoista väheni 
Kuopion ja Seinäjoen seutua lukuun ottamatta 
kaikilla vertailuseuduilla vuosina 2009–2013. 

Työllisyysdynamiikan keskeiset mittarit liittyvät 
alueen työllisyysasteen ja sen peilikuvan työttömyys-
asteen kehitykseen. Sipilän hallitusohjelman työlli-
syysastetavoite on 72 %. Tavoitteeseen ylsi vain 10 
seutua (70) vuonna 2014. Työllisyysasteen alueelliset 
erot olivat suuret: vaihteluväli oli Ahvenanmaan 
seutujen 80 %:in työllisyysasteesta Itä-Lapin 57 
%:iin. Mediaaniseudun työllisyysaste oli 65,6 %.  
Vertailuseuduista yli 70 %:in työllisyysasteeseen 
ylsivät vain Vaasan ja Seinäjoen seudut. Jyväs-
kylän työllisyysaste oli koko maan mediaa-
niseutua alhaisempi ja alhaisin vertailuseu-
duista. Jyväskylän seudun työllisyysaste oli vasta 
46. korkein kaikkien seutujen joukossa. Tilanne on 
vielä heikompi, kun tarkastellaan Jyväskylän laajaa 
vaikutusaluetta. Jämsän ja Äänekosken seutujen 
työllisyysaste jäi vielä Jyväskylän seutuakin alhaisem-
maksi.

Työttömyysasteessa oli työllisyysasteen tavoin suuria 
alueellisia eroja. Ahvenanmaan kolmella seudulla oli 
käytännössä täystyöllisyys työttömyysasteen jäädessä 
noin 4 %:in tasolle. Toisessa ääripäässä oli Itä-Lapin 
seutu, jossa työttömyysaste oli lähes 24 % vuoden 
2014 lopussa eli kuusi kertaa korkeampi kuin Ahve-
nanmaan parhaalla seudulla. Mediaaniseudulla 
työttömyysaste oli 14,9 %. Työttömyysaste jäi alle 10 
%:in vain 8 seudulla (70) vuonna 2014. Vertailuseu-
duista työttömyysaste oli alhaisin Vaasan seudulla. 
Jyväskylän seudun työttömyysaste oli toiseksi korkein 
Lahden seudun jälkeen vertailuseuduista. Jyväs-
kylän seudun työttömyysaste ylitti selvästi 
koko maan mediaaniseudun. Jyväskylän 

laajalla vaikutusalueelle työttömyysaste oli vieläkin 
heikompi: Jämsän seudun työttömyysaste oli 18,9 % 
ja Äänekosken 20,8 % vuoden 2014 lopussa. Ääne-
kosken työttömyysaste oli jopa viidenneksi korkein 
kaikkien seutujen joukossa.

Jyväskylän seudun ja laajan vaikutus-
alueen suurin elinvoimaisuuden haaste 
liittyy heikkoon työllisyyskehitykseen 
suhteessa vertailuseutuihin ja koko 
maahan. Toisaalta työllisyystilanteen 
kaksijakoisuutta kuvaa seudulla se, että 
korkean työttömyyden lisäksi on työvoi-
mapulasta kärsiviä kasvualoja.  Esimer-
kiksi ICT- ja rakentamisen toimialoilla on 
jatkuvaa, jopa kroonista pulaa osaajista. 
 
Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken keskimääräistä 
heikompaa yleistä työllisyystilannetta selittävät 
lisäksi alueen elinkeino- ja toimialarakenteen raken-
nemuutokset ja vientiteollisuusvaltaisuus. 2000-
luvun rakennemuutoksen seurauksena alueelle on 
kertynyt erityisesti miesvaltaista rakennetyöttö-
myyttä. Vaikeasti työllistyvien yhteisenä piirteenä 
on ammatillisesti pitkä,  mutta yksipuolinen työura 
teollisuuden palveluksessa. Työsuhteen päättymisen 
jälkeen työmarkkinoille kiinnittyminen on osoittau-
tunut haastavaksi totutun palkkatason muuttuessa 
merkittävästi aikaisempaan verrattuna.

TAULUKKO 7. Kaikkien työpaikkojen ja yksityisen sektorin työpaikkojen osuus (%) koko maasta vuonna 2013

KUVIO 13. Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos seuduittain vuosina 2009–2013

KUVIO 14. Yksityisen sektorin työpaikkojen määrän muutos seutukunnittain vuosien 2009 ja 2013 välillä

METROPOLIALUE 
(HELSINGIN SEUTU)

31,8 34,9 – 0,7 – 2,1

SUURET KAUPUNKISEUDUT 
(TAMPEREEN, TURUN JA 
OULUN SEUDUT)

17,4 17,7 – 2,1 – 5,4

KESKISUURET KAUPUNKI-
SEUDUT (10)

22,5 21,4 – 2,5 – 5,4

14 KAUPUNKISEUTUA 
YHTEENSÄ

71,7 74,0 – 1,6 – 3,9

MUUN SUOMEN 56 SEUTUA 
YHTEENSÄ

28,3 26,0 – 6,9 – 10,2

MUUTTUJA KAIKKIEN SEKTOREIDEN 
TYÖPAIKKOJEN OSUUS (%) 
KOKO MAASTA VUONNA 
2013

YKSITYISEN SEKTORIN 
TYÖPAIKKOJEN OSUUS (%) 
KOKO MAASTA VUONNA 
2013

KAIKKIEN TYÖ- 
PAIKKOJEN MUUTOS % 
VUOSINA 2009–2013

YKSITYISEN SEKTORIN 
TYÖPAIKKOJEN MUUTOS % 
VUOSINA 2009–2013
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KUVIO 13. Työpaikkojen määrän suhteellinen muutos seuduittain vuosina 2009–2013

MEDIAANI

2000

2013

TAULUKKO 8. Työllisyys- ja työttömyysasteet vertailuseuduilla vuonna 2014

VAASAN 72,4 9,8

SEINÄJOEN 70,1 12,1

TURUN 67,3 14,2

TAMPEREEN 66,7 16,1

KUOPION 66,5 13,3

LAHDEN 64,9 17,6

OULUN 64,5 16,7

JYVÄSKYLÄN 64,3 17,2

SEUTUKUNTA TYÖLLISYYSASTE % 
2014 (TYÖLLISTEN 
18-64-VUOTIAIDEN 
OSUUS % VÄESTÖSTÄ) 

TYÖTTÖMYYSASTE % 
2014 (TYÖTTÖMIEN 
18-64-VUOTIAIDEN 
OSUUS % VÄESTÖSTÄ)

LÄHDE: Tilastokeskus, työssäkäynti
LÄHDE: Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit
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2.6 Osaamisdynamiikka
Osaamisella ja korkeakouluilla on ollut merkit-
tävä vaikutus kaupunkien kasvuun ja kehitykseen. 
Korkeakouluilla on sekä suoria että epäsuoria 
aluetaloudellisia vaikutuksia. Tieto- ja osaamis-
pohjainen talous on vahvistanut innovaa-
tioiden ja oppimisen asemaa sekä tiedon 
leviämistä yhtenä kaupunkiseutujen kilpai-
lukyvyn päätekijänä. Ytimessä on erityyp-
pisen tiedon kumuloituva kerääntyminen yritysten, 
korkeakoulujen, rahoittajien ja julkishallinnon 
vuorovaikutuksessa. Kaupunki- ja aluetieteelli-
sessä keskustelussa usein toistetut käsitteet triple 
helix, osaamisperusteinen talous, oppiva alue, luova 
kaupunki ja luova luokka kuvastavat kaikki laajalti 
jaettua käsitystä korkeakoulujen roolista kaupunki-
seutujen vetovoiman, kilpailukyvyn ja taloudellisen 
perustan vahvistamisessa sekä uusien avausten ja 
innovaatioiden synnyttämisessä. Tutkimus ruokkii 
uusien teknologioiden tai palveluiden kehittämistä 
ja hyödyntämistä, mikä synnyttää uutta ja uudistaa 
vanhaa elinkeinoelämää. Jatkossa kansallisiin 
ja kansainvälisiin kilpailukykyhaasteisiin 
vastaaminen edellyttää kaupungeilta niin 
sanotun neloskierteen vahvistamista eli 
keskittymien ja innovaatioiden tukemista, 
yhteyksien kehittämistä korkeakoulujen, 
tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen 
sektorin kanssa, elinkeinotoiminnan edistä-
mistä osaamis- ja tietoperustaisilla aloilla 
ja osaavan työvoiman saannin edistämistä 
vuorovaikutuksessa asukkaiden ja asiak-
kaiden kanssa. 
 
Koulutustarjonnan laajuus on yksi korkeakoulu-
kaupunkien vetovoimatekijöistä. 14 suuren ja 
keskisuuren kaupunkiseudun keskuskaupungeissa 
opiskeli vuoden 2014 lopussa yhteensä noin 274 
000 korkeakouluopiskelijaa eli yhdeksän kymme-
nestä (89,4 %) koko maan korkeakouluopiskeli-
jasta: 85,2 % ammattikorkeakouluopiskelijasta ja 
92,8 % yliopisto-opiskelijoista. Metropolialueella 
opiskeli yli kolmannes koko maan ammattikorkea- 
ja tiedekorkeakouluopiskelijoista. Tampereella, 
Oulussa tai Turussa opiskeli joka viides ammatti-
korkeakouluopiskelija ja enemmän kuin joka kolmas 
yliopisto-opiskelija. Keskisuurilla kaupunkiseuduilla 
lähes joka kolmas koko maan ammattikorkea-
kouluopiskelija ja joka viides yliopisto-opiskelija.  

Jyväskylän seudulla oli yhteensä 20 654 
korkeakouluopiskelijaa vuonna 2015, joista 
65 % opiskeli Jyväskylän yliopistossa ja 
35 % Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. 
Jyväskylän yliopisto on opiskelijamääräl-
tään 7:nneksi suurin yliopisto Suomessa (15) 
ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu 7:nneksi 
suurin ammattikorkeakoulu (26). Lisäksi 
alueella sijaitsee Ilmasotakoulu, jossa opis-
kelee korkeakouluopiskelijoita.

Alueiden vetovoimaisuutta voidaan analysoida 
monen koulutusta, osaamista sekä tutkimuksta ja 
tuotekehitystä kuvaavalla muuttujalla. 

Korkea-asteen tutkinnoksi lasketaan alin-, alempi- ja 
ylempi korkea-asteen tutkinto sekä tutkijakoulutus. 
Kaikilla verrokkiseuduilla asui maan mediaania 
suurempi osuus korkea-asteen koulutuksen saaneita 
henkilöitä. Korkea-asteen tutkinnon suorit-
taneiden osuus oli verrokkiseuduista 
korkein Oulun, Tampereen ja Jyväskylän 
seuduilla sekä alhaisin Lahden ja Seinäjoen 
seuduilla. Jyväskylän seudulla kolmannes (32,9 %) 
yli 15-vuotiaasta väestöstä oli suorittanut korkea-as-
teen tutkinnon: luku oli kolmanneksi korkein 
verrokkiseuduista ja samalla koko maan kärkijou-
kossa. Jyväskylän seudun väestön korkeaa 
koulutustasoa kuvaa se, että korkea-asteen 
tutkinnon suorittaneiden osuus oli noin 10 
prosenttiyksikköä korkeampi kuin mediaa-
niseudulla. Jyväskylän laajalla vaikutusalueella 
hieman alle kolmannes (30,3 %) oli suorittanut 
korkea-asteen tutkinnon. Korkea-asteen suoritta-
neiden henkilöiden osuus väestössä kasvoi kaikilla 
verrokkiseuduilla 2010-luvun aikana. Koulutet-
tujen osuus kasvoi 1,5 prosenttiyksikköä koko maan 
mediaaniseudulla, mutta vielä hieman nopeammin 
analyysin vertailuseuduilla. Tämä lisää entisestään 
suhteellisia eroja korkeakouluseutujen ja muiden 
seutujen välillä. Korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden osuus kasvoi vuosina 2010–
2014  vertailuseuduista eniten Tampereen, 
Vaasan, Jyväskylän ja Kuopion seuduilla.

Alueen koko väestön koulutustasoa voidaan mitata 
myös Tilastokeskuksen kehittämän koulutusta-
somittaimen (VKTM-mittari) avulla, joka kuvaa 
väestön koulutustasoa perusasteen jälkeen suori-
tetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä 
pituudella: mitä korkeamman arvon alue saa, sitä 
korkeampi on alueen kunnan kaikkien yli 15 vuotta 
täyttäneiden koulutustaso. Koulutustasomittain 
tiivistää alueen väestöryhmien tiedot yhdeksi indi-
kaattoriksi.

Koko maan väestön koulutustason keskiarvo oli 
vuonna 2000 279 ja vuonna 2014 352. Väestön 
koulutustaso nousi toisin sanoen huomattavasti 
2000-luvun aikana. Vertailuseutujen koulutustaso oli 
kaikkien koulutusasteiden laajan koulutustarjonnan 
ansiosta koko maata selvästi korkeampi vuonna 
2000 ja 2014 Lahden ja Seinäjoen seutua lukuun 
ottamatta. Väestön koulutustaso oli korkein 
Oulun, Jyväskylän ja Kuopion seuduilla 
vuonna 2000 sekä Oulun, Jyväskylän ja 
Tampereen seuduilla vuonna 2014.    Koulu-
tustaso oli matalin Lahden ja Seinäjoen seuduilla 
vuonna 2014.  Koko maan mediaani oli 282 vuonna 
2014, jonka kaikki vertailuseudut ylittivät merkittä-
västi.

Koulutustaso nousi kaikilla vertailuseuduilla 23–30 
prosenttia vuosina 2000–2014. Koulutustaso nousi 
suhteellisesti eniten alhaisemman lähtötason Seinä-
joen seudulla (30,2 %) ja vähiten korkeimman 
lähtötason Oulun seudulla (23,5 %). Jyväskylän 
seudun koulutustaso kohosi yli neljännek-
sellä (26,8 %) vuosien 2000–2014 välisenä 
aikana. Seutujen välisiä koulutustasoeroja kuvaa 
hyvin tilanne Keski-Suomessa. Jyväskylän seudun 

koulutustaso oli vuonna 2014 388, mutta Ääne-
kosken seudun 280 ja Jämsän seudun 288. Ääne-
kosken ja Jämsän seutujen koulutustaso on 15–20 
vuotta jäljessä vertailuseutujen kärkijoukkoa. 
Tilanne on samankaltainen kaikissa maakunnissa, 
joissa kaikkien koulutusasteiden koulutustarjonta on 
ensisijaisesti keskittynyt keskuskaupunkiin. 

Yksi keskeinen alueen osaamisdynamiikkaan ja 
elinvoimaisuuteen vaikuttava asia on tutkimus- ja 
kehitystoiminnan laajuus. Tutkimus- ja kehitystoi-
minnan menoihin lasketaan korkeakoulujen, elin-
keinoelämän ja muun julkisen sektorin panostukset. 
Sen menot asukasta kohden vaihtelevat merkittä-
västi alueiden välillä: olennainen tekijä on se, onko 
alueella merkittäviä korkeakoulukeskittymiä, tutki-
muslaitoksia tai elinkeinoelämän tutkimus- ja tuote-
kehitysyksiköitä. 

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot asukasta 
kohden kuvaavat korkeakoulujen julkisen sektorin 
ja yksityisen sektorin yhteen laskettuja tutkimus 
ja tuotekehitysmenoja suhteessa alueen keskiväki-
lukuun. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
menot asukasta kohden vaihtelivat verrok-
kiseuduilla Oulun seudun 3 200 eurosta 
Seinäjoen seudun 300 euroon. Toisin sanoen 
Oulun seudun T&K-menot asukasta kohden 
ovat lähes 11 kertaa suuremmat kuin Seinä-
joen seudulla. Tutkimus- ja kehittämismenot 
asukasta kohden ovat ylivoimaisesti korkeimmat 
Oulun, Tampereen ja Vaasan seuduilla. Jyväskylän 
seudun T&K-menot olivat asukasta kohden verrok-
kiseuduista viidenneksi korkeimmat ja lähes samalla 
tasolla Turun seudun kanssa. Jyväskylän laajan 
vaikutusalueen T&K-menot jäivät vähän 
alle tuhannen euron, mutta ylittivät esimer-
kiksi Kuopion seudun arvon. Seinäjoen seudun 
arvo on lähellä koko maan mediaaniseudun keski-
arvoa (280 €/as.). Kaikki vertailuseudut ylittivät 
koko maan mediaanin. Verrokkiseuduista Seinäjoen 
ja Lahden seudut jäävät kuitenkin alle koko maan 
keskiarvon (549 €/as.)  

Tutkimus- ja kehittämismenot asukasta 
kohden kasvoivat Seinäjoen, Lahden, Vaasan 
ja Jyväskylän seudulla sekä Jyväskylän 
laajalla vaikutusalueella vuosina 2010–2014. 
Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen määrä kasvoi 
Seinäjoen seudulla lähes kolmanneksella ja Lahden 
seudulla noin viidenneksellä vuosien 2010–2014 
välisenä aikana. Molempien seutujen lähtötaso 
oli kuitenkin merkittävästi alhaisempi kuin muilla 
verrokkiseuduilla. Vaasan seudun T&K-menot 
kasvoivat ripeästi (+17,9 %). Jyväskylän seudulla 
tutkimus- ja kehitysmenojen kasvu oli juuri 
ja juuri positiivinen (+0,1 %) ja Jyväskylän 
laajalla vaikutusalueella hieman isompi 
(+1,9 %). Tutkimus- ja kehittämismenojen määrä 
väheni eniten ICT-vetoisilla Oulun ja Tampe-
reen seuduilla: Tampereella T&K-menojen määrä 
asukasta kohden väheni noin kolmanneksella (-29,1 
%) ja Oulun seudulla noin viidenneksellä (-21,1 %). 
Kuopion seudulla tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
vähenivät selvästi (-14,7 %). Turun seudulla vähene-
minen oli maltillista (-2,9 %).

KUVIO 16. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus (%) 
yli 15 – vuotiaasta väestöstä vuosina 2010 ja 2014 seutukunnittain

2010

2014

TAULUKKO 9. Eri koulutusasteiden opiskelijamäärät suhteessa koko maan osuuteen (%) 2013 

METROPOLIALUE (HELSINKI, 
ESPOO JA VANTAA)

31,0 34,9 35,0

SUURET KAUPUNKISEUDUT 
(TAMPERE, OULU JA TURKU)

14,3 19,4 35,9

KESKISUURET KAUPUNKISEUDUT 
(10 KESKUSKAUPUNKIA)

21,5 30,9 21,9

KESKISUURET KAUPUNKISEUDUT 
(14) YHTEENSÄ

66,8 85,2 92,8

MUU SUOMI 33,2 14,8 7,2

KAUPUNKISEUTU 
(KESKUSKAUPUNGIT)

AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELI-
JOIDEN OSUUS (%) KOKO MAAN 
AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELI-
JOISTA VUONNA 2013

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN 
OSUUS (%) KOKO MAAN YLI- 
OPISTO-OPISKELIJOIDEN 
OSUUDESTA VUONNA 2013

AMMATILLISEN TOISEN ASTEEN 
KOULUTUKSEN OPISKELIJOIDEN 
OSUUS KOKO MAAN TOISEN AS-
TEEN OPISKELIJOISTA VUONNA 
2013

LÄHDE: Tilastokeskus, koulutusrakenne
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KUVIO 18. Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot asukasta kohden vuosina 2010 ja 2014 seutukunnittain

TK MENOT/AS 2010

TK MENOT/AS 2014

KUVIO 17. Väestön koulutustaso Tilastokeskuksen VKTM-mittarilla vuosina 2000 ja 2014

2000

2014

MEDIAANI

LÄHDE: Tilastokeskus, koulutusrakenne
LÄHDE: Tilastokeskus, tutkimus- ja tuotekehitys
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2.7 Yritysdynamiikka
Alueiden yritysdynamiikkaa voidaan analysoida 
esimerkiksi yritysperustannan, yrityskannan 
(toimivat yritykset) tai yritysten uusiutumisasteen 
avulla.

Jyväskylän kaupungissa oli vuonna 2014 yhteensä 
7 753 toimivaa yritystä. Toimialoittain tarkas-
teltuna (TOL-luokitus 2008) yrityksiä oli 
-ehkä hieman yllättäen- eniten toimialalla 
M eli ammatillisessa tieteellisessä, taiteelli-
sessa ja teknillisessä toiminnassa. Kyseisellä 
toimialalla on runsaasti korkeaan osaamiseen ja 
asiantuntemukseen perustuvia ammatteja. Toiseksi 
suurin toimiala oli G (tukku- ja vähittäiskauppa) 
ja kolmanneksi suurin toimiala F (rakentaminen). 
Toimialalla M oli 1248 yritystä (16,1 % kaikista 
yrityksistä), toimialalla G 1158 yritystä (14,9 %) ja 
toimialalla F 979 yritystä (12,6 %).

Yrityskanta kuvaa alueella toimivien yritysten 
määrää. Yrityskantaa voidaan tarkastella abso-
luuttisena tai suhteellisena määränä sekä yritys-
kannan muutoksena valitulla ajanjaksolla. Yritys-
kanta promilleina keskiväkiluvun tuhatta asukasta 
kohden kuvaa seudulla toimivien yritysten määrää 
suhteessa väestöpohjaan. Koko maan mediaan oli 
63,4 eli mediaaniseudulla oli 63,4 yritystä keski-
väkiluvun tuhatta asukasta kohden vuonna 2014. 
Toimivien yritysten määrä vaihtelee merkittävästi 
kuntien ja seutujen välillä: yleisellä tasolla voi todeta, 
että yritysten määrä on keskimäärin korkeampi 
maaseutumaisissa kuin kaupunkimaisissa kunnissa. 
Yrityskanta suhteessa keskiväkilukuun oli verrokki-

seuduista korkein Seinäjoen, Turun ja Tampereen 
seuduilla, jotka myös ylittivät koko maan mediaanin. 
Toimivien yritysten määrä oli suhteessa väestöpoh-
jaan alhaisin Oulun ja Kuopion seuduilla. Jyväs-
kylän seudulla oli 54,1 ja Jyväskylän laajalla 
vaikutusalueella 54,5 toimivaa yritystä 
tuhatta asukasta kohden, mutta molemmat 
arvot jäivät selvästi alle koko maan mediaa-
niseudun. Toisaalta TOL-luokitus antaa 
virheellisen kuvan varsinkin Jämsän ja 
Äänekosken kaltaisista teollisuusvaltaisten 
ja korkean työpaikkaomavaraisuuden 
seuduista. Esimerkiksi Jämsän seudulla 
teollisuusyrityksiä oli vain 6 % kaikista 
työpaikoista, mutta seudun henkilöstöstä ja 
liikevaihdosta lähes puolet tulee teollisuu-
desta (45 %).

Yritysten nettoperustanta kuvaa alueen aloitta-
neiden ja lopettaneiden yritysten välistä erotusta. 
Koko maassa aloitti noin 163 000 yritystä ja lopetti 
124 000 yritystä vuosien 2008–2012 välisenä aikana. 
Yritysten nettoperustanta oli noin 38 500 yritystä 
viisivuotisjakson aikana. Yritysten nettoperustanta 
oli positiivinen kaikilla verrokkiseuduilla. Verrokki-
seutujen yhteenlaskettu yritysperustanta oli noin 12 
000 yritystä eli lähes joka kolmas uusi yritys perustet-
tiin analyysin kahdeksalle verrokkiseudulle. Yrityspe-
rustanta oli määrällisesti suurinta väestöpohjaltaan 
suurimmilla Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla. 
Jyväskylän seudun yritysperustanta oli noin 
1 300 ja Jyväskylän laajan vaikutusalueen 
noin 1 500 uutta yritystä. Kaikki verrokkiseudut 

ylittivät yrityskannan muutoksessa koko maan 
mediaanin (8,1 %). Yrityperustanta kasvoi 
suhteellisesti eniten Oulun, Tampereen ja 
Jyväskylän seuduilla vuosina 2008–2012. 
Yritysperustannan suhteellinen muutos oli ylivoi-
maisesti alhaisin Lahden seudulla. Lisäksi yrityspe-
rustannan suhteellinen muutos jäi verrokkiseutuja 
selvästi alhaisemmaksi Vaasan ja Kuopion seuduilla.

Yritysten uusiutumisaste (luova tuho) kuvaa alueen 
yritysdynamiikan uusiutumiskykyä: alueen aloit-
taneiden ja lopettaneiden yritysten määrää verra-
taan alueen yrityskantaan. Perusoletus on se, että 
markkinoille tulee mahdollisimman paljon uusia 
elinkelpoisia yrityksiä ja poistuu niin sanottuja elin-
kelvottomia yrityksiä. Korkea uusiutumisaste liittyy 
toisin sanoen aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten 
voimakkaaseen vaihtuvuuteen ja matala uusiutu-
misaste puolestaan taas yrityskannan staattisuuteen.

Koko maan mediaaniseudun uusiutumisaste oli 14,6 
%. Kaikki verrokkiseudut ylittivät yritysten uusiu-
tumisasteessa mediaaniseudun Seinäjoen seutua 
lukuun ottamatta. Uusiutumisaste oli verrok-
kiseuduista korkein Oulun, Jyväskylän ja 
Tampereen seuduilla sekä alhaisin Seinä-
joen, Vaasan ja Lahden seuduilla vuosina 
2008–2012. Jyväskylän seudun yritysten 
uusiutumisaste oli 17,8 % ja Jyväskylän 
laajan vaikutusalueen 17,4 %. 

KUVIO 19. Yrityskanta promilleina keskiväkiluvun tuhatta asukasta kohden vuonna 2014 seutukunnittain

KUVIO 20. Yritysten nettoperustanta ja nettoperustannan muutos vuosina 2008–2012 seutukunnittain

LÄHDE: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
LÄHDE: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
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KUVIO 21. Yritysten uusiutumisaste (%) verrokkiseuduilla vuosina 2008–2012

MEDIAANI

LÄHDE: Tilastokeskus, aloittaneet ja lopettaneet yritykset
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033. Verrokkiseutujen keskuskaupunkien 
kilpailija-analyysi
Verrokkiseutujen keskuskaupunkien kilpailija-ana-
lyysissä laadittiin alueprofiili seitsemästä Jyväskylän 
kaupungin (ja seudun) verrokkikaupungista. Alue- 
profiloinnissa keskityttiin kaupunkien keskeisiin stra-
tegisiin valintoihin, vahvuuksiin, erottautumis- ja 
profiilitekijöihin suhteessa muihin kaupunkeihin, 
muihin tulevaisuuden kannalta merkityksellisiin 
kilpailutekijöihin tai panostuksiin sekä keskeisiin 
oppeihin verrokkikaupungeilta. 
 
Keskeinen johtopäätös Jyväskylän seudun kannalta 
kuuden verrokkikaupungin perusteella on, ettei ole 
olemassa yhtä ja yksinkertaista menestysreseptiä, 
vaan kaikkien kaupunkien ja kaupunkiseutujen 
kilpailukyky on rakentunut yksittäisistä ja yksilölli-
sistä toisistaan poikkeavista tarinoista.

3.1.1 Kuopio

Keskeiset strategiset valinnat: Kuopion stra-
tegisena perustana ovat vetovoima, kilpailukyky ja 
kasvu. Kuopion väestö- ja työpaikkakasvu sekä asun-
totuotanto ovat olleet maan kärkitasoa suhteessa 
väestöpohjaan 2010-luvulla. Kuopion kasvua ovat 
tukeneet strategiset kuntaliitokset (Karttula 2011, 
Nilsiä 2013, Maaninka 2015 ja Juankoski 2017). 
Kuopion kaupungin tavoitteena on nousta kansain-
välisesti tunnetuksi koulutuksen, tutkimuksen sekä 
kehitystoiminnan kaupungiksi. Keskeisiin strategi-
siin valintoihin kuuluvat koulutukseen ja tutkimus- 
sekä kehitystoimintaan liittyvät investoinnit. Tavoit-
teena on kehittää korkeatasoisen koulutuksen sekä 
tutkimuksen keskittymä. Elävä kaupunki -brändi 
koostuu ilmapiirin, kulttuuri- ja vapaa-ajan palve-
luiden sekä luonnonläheisen ja puhtaan ympäristön 
kehittämisestä. Aluekehitystä tehdään verkostomai-
sessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa siten, 
että kaupunki kuuluu kärkikaupunkeihin kestävän 
talouden ja kehityslinjausten rakentamisessa. 
Kuopion keskeiset keinot strategisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi ovat sen lanseeraamat tuottavuus-, 
kasvu, palvelu- ja hankinta- sekä henkilöstöohjelmat.
 

Kuopion visio: ”Kuopio on 150 000 asukkaan elävä ja kansainvälinen yliopistokaupunki, 
jossa on vahva yhdessä tekemisen henki.”

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: 
Kuopion alueprofiilissa erottuu sen asema yliopisto-
kaupunkina sekä suurena koulutuksen ja opetuksen 
keskittymänä, jota pyritään vahvistamaan erityisesti 
Kampus 2020 ja Savilahti 2030 -hankkeilla. Savi-
lahden alueelle keskitetään Itä-Suomen yliopiston 
toimintojen lisäksi Savonia -ammattikorkeakoulun 
sekä Savon koulutuskuntayhtymän tarvitsemat tilat. 
Savilahti on Kuopion merkittävin pitkän aikavälin 
kehittämiskohde. Lisäksi Kuopio panostaa vahvasti 
Kuopion biotuotetehtaaseen liittyvää osaamis- ja 
työpaikkakeskittymään. Kuopion kilpailutekijöitä 
ovat muun muassa sen asema maakunnan keskuk-
sena ja hyvät logistiset yhteydet mukaan lukien 
Kuopion lentoasema. 

Muuta huomioitavaa: Kuopion seutu ei ole 
kokenut rakennemuutosta eikä ole äkillisen raken-
nemuutoksen alue. Julkisen sektorin osuus on vahva 
alueen keskeisissä elinvoimaisuuden tunnusluvuissa, 
mutta yksityisen sektorin investointien ja työpaik-
kojen kasvu erityisesti tukku- ja vähittäiskaupassa 
on ollut huomattava 2010-luvulla. Kuopiolla on 
vahva kansallinen profiili hyvinvointialan kehittämi-
sessä. Esimerkiksi INKA-ohjelmassa Kuopion seutu 

on kumppanina Tulevaisuuden terveys -teemassa. 
Kuopiolla ei ole kasvusopimusta valtion kanssa, 
mutta kasvusopimushaussa alueen painotukset 
liittyivät osaamisympäristöihin ja kampusrantaan 
(Kampus 2020 ja Savilahti 2030 – hankkeet) sekä 
tutkimusyhteistyöhön biotuotetehtaan ympärillä. 
Kuopion hakemuksen läpileikkaavia teemoja olivat 
digitalisaatio ja avoin data, vähähiilisyys ja kiertota-
lous sekä viisas liikkuminen. Kuopion kehityskuva 
perustuu onnistuneeseen ”rytminvaihtoon” 2000-
luvun aikana ja vahvaan yhteistoiminnallisuuteen. 
Haasteena on kuntataloudellinen kehitys.  

 
Mitä opittavaa Kuopiolta: 
 
• Yksityisten investointien ja työpaikkojen 
houkuttelu alueelle 
   
• Strategiset kuntaliitokset alueen kasvun ja 
vetovoiman lisäämiseksi 
 
• Kaupungin kyky tehdä kaupunkirakenteeseen   
sekä asuin- ja elinympäristöihin liittyviä 
strategisia valintoja



// 20162016TIMO ARO TIMO ARO // 

34 35

3.1.2 Lahti

Keskeiset strategiset valinnat: Lahden stra-
tegia rakentuu Lahden ja Nastolan yhdistymisso-
pimuksen pohjalta, jossa on kahdeksan keskeistä 
tavoitetta. Tavoitteena on muun muassa työpaik-
kojen lisääminen avoimella sektorilla, mikä vaatii 
panostuksia elinkeinoelämään sekä yksityisen 
sektorin yhteisten tuotantoketjujen selvittämistä.  
Lahden kaupunki tavoittelee myös 1 % vuosittaista 
väestönkasvua, mikä vaatii uusien työpaikkojen 
syntymistä. Lahden keskeisenä tavoitteen on saada 
kaupungin talous kestävälle pohjalle, jolloin sillä on 
mahdollisuus palvelujen kehittämiseen ja laajenta-
miseen. Strategiaan sisältyy myös maininta lisävel-
kaantumisen katkaisemisesta sekä siitä, että palvelut 
vastaavat kaupungin taloudellista kantokykyä. Kunta 
pyrkii kuitenkin järjestämään lähipalvelut kohtuue-
täisyydelle eri alueista keskimääräistä korkeammista 
kustannuksista huolimatta. Lahti on monien muiden 
kaupunkien tapaan kärsinyt yhteiskunnan taloudel-
lisen rakenteen muutoksesta ja kamppaillut talouden 
tasapainottamisen kanssa. Lahti hakee aktiivisesti 
tasapainoa talouden eheyttämisen sekä palvelujen 
turvaamisen välillä.

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: 
Lahden erottumistekijät sekä vahvuudet pohjau-
tuvat erityisesti sen maantieteelliseen sijaintiin ja 
hyviin kulkuyhteyksiin pääkaupunkiseudulle. Moot-
toritieyhteys ja rautatien oikorata ovat lisänneet 
kaupungin väkilukua houkuttelemalla pääkaupunki-

Lahden visio: ”Menestymme kansainvälisesti rohkeana ihmisten 
ja yritysten ympäristökaupunkina”

seudulla työskenteleviä ihmisiä. Lahden ja Nastolan 
yhdistymissopimuksessa määritelläänkin, että uuden 
Lahden strategisena päätavoitteena on saada aikaan 
kasvun kierre hyödyntäen erinomaisen sijainnin 
edut metropolialueella. Kaupungin vahvuuksia ovat 
erityisesti ympäristö- ja muotoiluosaaminen sekä 
käytännönläheinen innovaatiotoiminta. 

Muuta huomioitavaa: Lahti erottuu suoma-
laisten kaupunkiseutujen joukossa liikuntalähtöisen 
hyvinvoinnin ja terveyden alueena. Teollisuuden 
uusiutuminen on edelleen ytimessä ja varsinkin 
cleantech – panostukset merkittävät. Lahti osallistuu 
INKA-ohjelmassa Älykäs kaupunki ja uudistuva 
teollisuus – teemakeskittymään. Lahdella on kasvus-
opimus valtion kanssa yhdessä pääkaupunkiseudun 
kanssa. Lahden kasvusopimuksen kärkenä on kaksi 
tavoitetta. Ensiksi, luoda alueesta tulevaisuuden yrit-
täjäekosysteemin pilottialue. Tämä pitää sisällään 
kolme osiota: matalan kynnyksen yrittäjyyskokeilun, 
pilottiohjelman korkeakoulujen ja pk-yritysten 
yhteistyön tiivistämiseen ja muotoilun osaamiskes-
kittymän vahvistamisen. Toiseksi, panostaa kier-
totalouteen uuden hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn 
luomisessa. Lahti panostaa erityisesti Smart & Clean 
yhteistyöhön kansainvälisesti kiinnostavan kiertota-
louden referenssiympäristön luomiseksi Suomeen. 
Kaupungin sijainti tuo suuria mahdollisuuksia 
alueelle. Lahden sijainti suhteessa laajenevaan 
metropolialueeseen on samalla sekä vahvuus että 

heikkous. Lahden positio on lisäksi mahdollistava 
kasvukäytävien solmupisteessä suhteessa kahteen 
keskeiseen kansalliseen kehityskäytävään: Suomen 
kasvukäytävään (Helsinki-Hämeenlinna-Tampe-
re-Seinäjoki-Vaasa) ja Pohjoiseen kasvukäytävään 
(Turku-Helsinki-Lahti-Kouvola-Lappeenranta- 
Pietari).
  

Mitä opittavaa Lahdelta: 
 
• Cleantechiin, kiertotalouteen ja resurssitehokkuu-
teen liittyvät strateginen ote kaupungin toimintaa 
ohjaavissa keskeisissä strategioissa ja yhteistyö 
julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa referens-
siympäristöjen luomisessa  
   
• Opit teollisen kaupungin ja teollisten vientitoimi-
alojen taantumakierteestä irrottautumiseksi moni-
puolistamalla määrätietoisesti toimialarakennetta 
ja panostamalla erityisesti osaamisintensiivisiin 
yrityksiin
 
• Sijaintiedun hyödyntäminen suhteessa metropoli-
alueeseen (vrt. Jyväskylä suhteessa Tampereeseen) ja 
fyysinen, toiminnallinen ja henkinen kiinnittyminen 
pääkaupunkiseudun kasvua ja kilpailukykyä edistä-
viin rakenteisiin (esim. kasvusopimuksen linjaukset, 
muotoilupääkaupunki, sote – yhteistyöalue jne.)

3.1.3 Oulu

Keskeiset strategiset valinnat: Oulu on 
pohjoisen Suomen keskus ja yksi johtavista langat-
toman teknologian, start up – yritysten ja arktisten 
alueen keskuksista. Oulun seudun väestö on kasvanut 
suhteellisesti eniten suurista ja keskisuurista pohjois-
maisista kaupunkiseuduista vuosina 1990–2014. 
Oulun kaupunkiseudun väkiluku nousee uusimman 
väestöennusteen perusteella noin 300 000 asuk-
kaaseen vuoteen 2040 mennessä. Oulun tavoit-
teena on nostaa kaupunki Pohjois-Skandinavian 
alueen merkittävimmäksi toimijaksi ja suurimmaksi 
kaupungiksi. Oulun keskeiset linjaukset pohjautuvat 
viiden eri osa-alueen kehittämiseen, erityisesti alueen 
elinvoiman sekä elinkeinoelämän uudistamiseen ja 
kilpailukyvyn parantamiseen. Oulun tavoitteena 
on myös vahvistaa sen asemaa merkittävänä opis-
kelijakaupunkina sekä osaamis- ja innovaatiokeskit-
tymänä.  Kansalaisosallisuutta sekä -aktiivisuutta 
pyritään lisäämään sekä vastuuta palveluiden tuotta-
misesta siirretään yrityksille, järjestöille ja yhteisöille. 

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: Oulun 
alueen erottumistekijöinä ovat ennen kaikkea sen 
asemointi pohjoisen logistisena solmukohtana sekä 
monien suurten yritysten pääkonttorikaupunkina. 

Oulun visio: ”Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki”

Kaupungin tavoitteena onkin kasvattaa kaupungin 
lentokentän sekä sataman merkitystä tulevaisuu-
dessa. Kaupunki on myös yksi Suomen suurimmista 
opiskelijakaupungeista, mikä lisää kaupungin veto-
voimaa erityisesti nuorten ja lapsiperheiden keskuu-
dessa. 

Muuta huomioitavaa: Oulu on ollut äkillisen 
rakennemuutoksen alue ICT-toimialan suurten 
muutosten vuoksi. Alue on kyennyt uusiutumaan 
ICT-alan murroksesta. Alueella on vahvaa tutki-
musta ja koulutusta erityisesti tietoliikennealalla (5G, 
sulautetut laitteet ja ohjelmistot, modeemit, painettu 
älykkyys, tietoturva ja IoT – osaaminen). Oulun 
elinkeinoelämää edistetään elinkeinojen kehittä-
misstrategialla, josta vastaa kaupungin liikelaitos 
Business Oulu. Oulu osallistuu INKA-ohjelmaa: 
Oulu vastaa Tulevaisuuden terveys – teemasta ja on 
kumppanikaupunkina Tampereen vetämässä Älykäs 
kaupunki ja uudistuva teollisuus -teemassa. Oululla 
on kasvusopimus valtion kanssa. Oulun kasvusopi-
muksen strategiset painopisteet liittyvät Oulun Inno-
vaatioallianssin ekosysteemeihin ja Oulun seudun 
työllisyyskokeiluun. Innovaatioallianssin painopis-
teen ekosysteemiksi on valittu teollisuus (biotalous, 

energia ja ympäristö, metalli- ja konepaja), Oulu 
Health (terveyden digitalisaatio), Pohjoinen vetovoi-
mainen kaupunki, Ketterä kaupallistaminen sekä 
ICT ja digitalisaatio.
  

Mitä opittavaa Oululta: 
 
• Uusiutuminen ja äkillisen rakennemuutoksen 
mahdollisuuksien hyödyntäminen sekä muutoskette-
ryys haastavissa ja ennakoimattomissa tilanteissa
   
• Strategisten tavoitteiden asettamisen kunnian-
himon aste ja vahva pyrkimys edelläkävijyyteen 
strategisissa valinnoissa
 
• Oulun kaupungin ja kaupunkiseudun keskeisten 
toimijoiden syvä kumppanuus ja yhteisten resurs-
sien täysimääräinen hyödyntäminen
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3.1.4 Seinäjoki

Keskeiset strategiset valinnat: Seinäjoen 
sijainti pääradan varrella ja viiden rautatien sekä 
valtatien risteyksessä mahdollistaa aseman merkit-
tävänä logistiikan ja kaupan tavaravirtojen keskuk-
sena. Asema logistisena risteyskohtana heijastuu 
kaupunkistrategiaan. Keskeiset strategiset valinnat 
koostuvat kaupungin keskustan kehittämisestä, 
panostuksista alueen osaamis- ja innovaatioympä-
ristöön sekä investoinneista alueen ruokaprovinssi-
toimintaan ja Seinäjoki Green Creative Garden – 
innovaatiokeskittymään. Seinäjoen seudulta löytyvät 
kaikki agrobiotalouden elementit vahvasta alkutuo-
tannosta jalostukseen, agroteknologiateollisuuteen, 
logistiikkaan, monitieteiseen tutkimukseen ja kulut-
tajakäyttäytymisen osaamiseen. Keskustan kehittä-
minen näkyy maankäyttöpolitiikassa, jolla pyritään 
vastaamaan Seinäjoen nopeaan väestökasvuun. 
Seinäjoen kaupunkikehittämiselle on ominaista 
”kaupunki kampuksena” – ajattelu eli koko kaupun-
kirakenne ja sen palvelut itsessään muodostavat 
kokeilu- ja kehittämisalustan uusille toiminnoille. 
Seinäjoen muut keskeiset valinnat liittyvät kasvuyri-
tysten tukemiseen sekä kaupungin aseman korosta-
miseen tapahtumakaupunkina. Viimeiseen mainin-
taan liittyy myös kaupungin strateginen panostus 
erityisesti luoviin aloihin. Kaupungin keskeinen 
strateginen tavoite on kunnallisten peruspalvelujen 
turvaaminen yhteistyöllä yritysten kanssa siten, että 
palvelusetelien käyttöä pyritään lisäämään.

Seinäjoen visio (tahtotila!): ”Seinäjoella on yrittäjyyttä ja kestävää kasvua, 
osaava ja uudistuva kaupunkiorganisaatio sekä aktiivisia ja vastuullisia asiakkaita”

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: Seinä-
joki on ollut 2010-luvun ensimmäisen viiden vuoden 
aikana yksi vetovoimaisimmista kaupungeista koko 
maassa. Seinäjoen vahvuuksia ovat kaupungin 
asema sekä maantieteellisenä logistisena keskuksena 
että ruokatalouden arvoketjun solmukohtana. Sen 
vahvuuksia ovat kaupungin kokoon nähden vireä 
elinkeinoelämä sekä asema merkittävänä tapahtu-
makaupunkina, josta kaupunki pyrkiikin hakemaan 
selkeätä kasvua. Kulttuurialaa käytetään Seinäjokea 
profiloivana elinkeinotoiminnan alana. Seinäjoen 
asemaa logistisena keskuksena pyritään vahvista-
maan uuden Nordic Logistic City (NLC)  -logistiik-
ka-alueen rakentamisella Roveksen alueelle. Osana 
Seinäjoen keskustan kehittämishanketta se panoste-
taan myös asema-alueen kehittämiseen. 

Muuta huomioitavaa: INKA-ohjelmassa Seinä-
joen kaupunki osallistuu kansalliseen biotaloutta 
kehittävään toimintaan kestävät ja tehokkaat ruoka-
järjestelmät – teemalla. Seinäjoki ei ole kasvuso-
pimuskaupunki. Seutu korosti kasvusopimusha-
kemuksessaan tavoitetta toimia  agrobiotalouden 
kansainvälisen tason solmukohtana Agrobiota-
louden painopisteet liittyivät kaupungin toimimiseen 
agrobiotalouden kehitysalustana ja agrobiotalouden 
viennin ja Invest In – toiminnan vahvistamiseen. 
Seinäjoki on panostanut merkittävästi niin sanot-
tuun neljänteen sektoriin eli kansalaistoimintaan, 

kansalaislähtöisyyteen, kuntalaisten osallisuuteen ja 
osallistavien keinojen käyttöön mm. kaupunkisuun-
nittelussa ja strategiatyössä. Seinäjoki korostaa asuk-
kaidensa aktiivisuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta. 
Seinäjoki on omassa strategiatyössään panostanut 
vahvasti kuntalaisten ja sidosryhmien osallistami-
seen mm. hyödyntämällä asiantuntija- ja kansalais-
roustausta.

  
Mitä opittavaa Seinäjoelta: 
 
• Kaupunki kampuksena – ajattelumalli, jossa 
olemassa olevaa kaupunki- ja palvelurakennetta 
hyödynnetään kokeilu- ja kehittämisalustana uusien 
toimintojen suunnittelussa ja käyttöönotossa 
   
• Perinteisen keskittymä- (klusteri) ja arvoketjuajat-
telun integroiminen kaikkeen alueella tapahtuvaan 
kehittämisen hyödyntämällä kaikkien keskeisten 
toimijoiden resursseja ja osaamista
 
• Panostaminen uutta luovalla tavalla niin sanot-
tuun neljänteen sektoriin eli kuntalaisten osalli-
suuteen, aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen alueen 
kehittämisessä

3.1.5 Tampere

Keskeiset strategiset valinnat: Tampere ja 
Tampereen kaupunkiseutu on yksi Suomen veto-
voimaisimmista kaupunkialueista. Tampere on 
pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi suurin asukas- 
ja työpaikkakeskittymä sekä Pohjoismaiden suurin 
sisämaakaupunki. Tampereen kaupunkistrategian 
keskeisinä valintoina ovat elinkeinoelämään satsaa-
minen, ennaltaehkäisevien palvelurakenteiden 
luominen, sähköisten palvelujen kehittäminen, 
kansainvälistyminen sekä nuoriso- ja pitkäaikais-
työttömyyden vähentäminen. Kaupunkistrategiaa 
toteutetaan neljässä toimintasuunnitelmassa, jotka 
koskevat hyvinvointia, kaupunkirakennetta ja ympä-
ristöä, elinvoimaa sekä organisaation toimintakykyä. 
Tampereen seudun haasteet liittyvät pitkään elinkei-
norakenteen muutokseen ja muutoksen hallintaan, 
jotka heijastuvat teollisuus- ja vientivetoisella alueella 
erityisesti kuntatalous- ja työllisyyskehitykseen.

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: 
Tampereen vahvuutena on erinomainen sijainti ja 
saavutettavuus, korkea osaaminen ja korkeakoulutus, 
viihtyisä ympäristö sekä monipuolinen kulttuuri- ja 
urheiluelämä. Kaupunki pyrkii myös panostamaan 
hyviin kulkuyhteyksiin sekä saavutettavuuteen, 
muun muassa vakiinnuttamalla Tampere-Pirkkalan 
asemaa Suomen toiseksi tärkeimpänä lentokenttänä. 
Tampere on valittu toistuvasti houkuttelevimmaksi 
kaupungiksi Taloustutkimuksen kaupunkivertai-
lussa. Tampere on myös useana vuonna valittu 
Suomen houkuttelevimmaksi opiskelijakaupungiksi, 

 Tampereen visio: ”Yhteinen Tampere – näköalojen kaupunki”

mikä lisää alueen vetovoimaa erityisesti nuorten 
keskuudessa. 

Muuta huomioitavaa: Tampere on vetovas-
tuussa INKA-ohjelmassä Älykäs kaupunki ja uudis-
tunut teollisuus – teemassa sekä osallistuu kumppa-
nina Tulevaisuuden terveys -teemaan. Tampere on 
tehnyt valtion kanssa kasvusopimuksen, jonka paino-
pisteenä on Digitaalisuus ja sen hyödyntäminen 
valmistavassa teollisuudessa ja hyvinvointipalve-
luissa. Hankkeet liittyvät muun muassa valmistavan 
teollisuuden osaamiskeskittymän vahvistamiseen, 
valmistavan teollisuuden kilpailukykyohjelmiin, 
robotisointiin ja hyvinvoinnin digitalisointihank-
keisiin. Tampere osallistuu yhdessä muiden viiden 
Suomen kuuden suurimman kaupungin kanssa 
Avoimet innovaatioalustat – kärkihankkeeseen, jossa 
huomion keskipisteenä ovat innovaatio- ja kehitys-
ympäristöjen muuntaminen kansalliseksi avoimien 
innovaatioalustojen verkostoksi. Alueen kaupunkira-
kenteeseen suuntautuu yksityisen ja julkisen sektorin 
”miljardi-investointeja”, jotka oletettavasti lisäävät 
entisestään alueen vetovoimaa. Tampereen yhteyttä 
pääkaupunkiseutuun korostaa Suomen kasvukäy-
tävään liittyvä vyöhykkeinen kehitys. Tampere3 
eli Tampereen ammattikorkeakoulun, Tampe-
reen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston 
muodostama kokonaisuus korkeakoulutoimintojen 
yhdistymisessä liittyy monin tavoin kansalliseen edel-
läkävijyyteen.    

Mitä opittavaa Tampereelta: 
 
• Määrätietoiset panostukset valmistavan teolli-
suuden uusiutumiseen ja sen kilpailukyvyn vahvista-
miseen. Alue on onnistunut yhdistämään perinteistä 
ja uutta osaamista luovalla tavalla 
   
• Osaamista on kytketty onnistuneesti ns. tulevai-
suuden kasvualoihin kuten esineiden internettiin, 
robotisaatioon, digitalisaatioon ja tulevaisuuden 
terveysteknologioihin
 
• Kyky, valmius ja rohkeus toteuttaa ja myötä-
vaikuttaa kunnianhimoisiin kaupunkirakenteen 
maamerkkeihin miljardi-investoinnein ja pyrkimys 
rakenteelliseen edelläkävijyyteen (mm. Tampere3 – 
malli). Suurilla infrainvestoinneilla suuri kansallinen 
huomio- ja imagoarvo. 
 
• Vetovoimaisen ja houkuttelevan kaupunki-imagon 
suunnitelmallinen luominen eri väestöryhmien 
tarpeita vastaavaksi 
 
• Alueen korkeakoulujen vahva kytkeminen ja 
huomioonottaminen kaikessa alueen kehittämisessä
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3.1.6 Turku

Keskeiset strategiset valinnat: Turun 
kaupungin historia on suomalaisittain ainutlaa-
tuinen. Turun kaupungin uusin strategia tähtää 
vuoteen 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. 
Turun tavoite on olla pohjoisen itämeren kiinnos-
tavin kaupunki. Visiona on kehittää Turkua alueen 
merkittävimpänä yliopisto- ja kulttuurikaupunkina 
toimien samalla osana kansainvälistä ympäristöä. 
Merkittävimmät strategiset valinnat liittyvät palve-
lujen järjestämiseen, kaupunkikulttuurin kehittämi-
seen, opiskelijakaupunkistatuksen vahvistamiseen, 
elinkeinorakenteen, työllisyyden sekä toimivien 
liikenneratkaisujen rakentamiseen sekä talouden 
tasapainottamiseen. Palvelut järjestetään yhdessä 
yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa huomion 
kiinnittyessä palvelukysynnän ennakoimiseen, 
ennaltaehkäiseviin ratkaisuihin sekä digitalisaa-
tion hyödyntämiseen. Vahvan opiskelijakaupungin 
aseman Turku pyrkii saavuttamaan tiedepuisto-
alueen kehittämisellä. Turku korostaa maahanmuut-
tajien elämänkeinoelämäyhteyksien lisäämistä ja 
monikulttuurisuuden edistämistä.

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: Turun 
kaupunkiseutu on elinkeinorakenteeltaan monipuo-
linen, korkeaan osaamiseen ja kansainväliseen vien-
tiin nojaava keskittymä. Turku pyrkii hyödyntämään 
kaupungin sijaintia osana pohjoista kasvuvyöhykettä 
Tukholmasta Pietariin eri tavoin. Tunnin juna – 

Turun visio: ”Suomen Turku on kiinnostava ja rohkeasti uudistuva 
eurooppalainen yliopisto- ja kulttuurikaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua yhdessä”

hanke tavoittelee uuden lyhyemmän ja nopeamman 
junayhteyden saamista Helsingin ja Turun välille, 
mikä nimensä mukaisesti mahdollistaisi matkus-
tamisen Turusta Helsinkiin noin tunnissa. Turun 
vahvuuksia ja erottumismistekijöitä ovat muun 
muassa sen asema merkittävänä satamakaupunkina 
sekä Suomen historiallisena keskuksena. 

Muuta huomioitavaa: Turku on INKA-ohjel-
massa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ja 
Tulevaisuuden terveys – teemakokonaisuuksissa. 
Turku on tehnyt valtion kanssa kasvusopimuksen, 
jonka kasvulupauksia ovat innovaatioympäristön 
ja tiedepuistoalueen rakentaminen sekä sinisen ja 
vihreän teollisuuden symbioosit. Jälkimmäiseen 
painopisteeseen liittyy Blue Industry Park ja Smart 
Chemistry Park (kemian ja cleantech – yritysten 
kiihdyttämö). Turku Science Park on kansallisesti 
merkittävä ja siihen sijoittuneissa korkeakouluissa 
on 25 000 opiskelijan keskittymä ja yliopistollisen 
sairaalan terveyskampus. Alueella on hyvät mahdol-
lisuudet nousta jopa kansainvälisesti vetovoimaiseksi 
Life Science – kohteeksi. Turun seudun meri- ja 
konepajateollisuuteen painottuva elinkeinorakenne 
luo tarpeen digitalisaation nopealle hyödyntämiselle: 
edellytykset ovat hyvät, sillä Turun seudun digiosaa-
misen keskittymä on pääkaupunkiseudun jälkeen 
toiseksi suurin.

Mitä opittavaa Turulta: 
 
• Historian, identiteetin, kaupunkikulttuurin ja 
nykyhetken hyödyntäminen yhteisenä kokonaisuu-
tena kaupungin mainekuvassa
   
• Opiskelija- ja korkeakoulukaupungin statuksen 
vahva esilletuominen kaikessa kehittämisessä
 
• Turku Science Park – toimintakonsepti 
 
• Tunnin juna – konseptin soveltaminen alue- 
rakenteeseen, liikenneyhteyksiin ja saavutettavuu-
teen liittyvässä edunajamisessa

3.1.7 Vaasa

Keskeiset strategiset valinnat: Vaasan profiilia 
leimaa vahva panostus energiantuotantoon ja -osaa-
miseen. Keskeiset strategiset valinnat perustuvat 
ensisijaisesti energisyyteen sekä nopealiikkeisyyteen. 
Tämä tarkoittaa kokeiluihin kannustavaa ilmapiiriä, 
energia-alaan erikoistuvaa monipuolista koulutusta 
sekä nopeaan ja innovatiiviseen päätöksenteko-
prosessiin panostamista. Osana nopealiikkeisyyttä 
Vaasa tavoittelee nykyisten palvelumalliensa kohen-
tamista innovatiivisiksi ja tehokkaiksi. Vaasa korostaa 
kaksikielisyyttä osana pyrkimystä kansainvälisyyteen. 
Vaasa investoi myös lento-, laiva-, raide- ja tieliiken-
teeseen. Vaasa on merkittävä koulutuskaupunki, 
jossa toimii Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken-
Svenska Handelshögskolan, Vaasan ammattikorkea-
koulu, Yrkehögskolan Novia ja Helsingin yliopiston 
oikeustieteellinen koulutus. Vaasassa on kunnittain 
tarkasteltuna korkeakouluopiskelijoita toiseksi eniten 
väkilukuun suhteutettuna.

Keskeiset profiilitekijät ja vahvuudet: Vaasan 
kaupunki ja seutu kuuluvat maan elinvoimaisim-
piin, kilpailukykyisimpiin ja nopeimmin kasvaviin 
kaupunkeihin. Vaasan alueprofiilin erottaa kilpaili-
joista kaupungin vahva panostus energiateollisuu-
teen ja sitä tuodaankin näkyväksi osana kaupungin 
toimintaa ja investointeja. Vaasa on profiloitunut 
Pohjolan energiapääkaupungiksi. Se pyrkii ener-
gia-alan laaja-alaisen koulutuksen vahvistamiseen 

Vaasan visio: ”Pohjolan energiapääkaupunki – virtaa hyvään elämään”

sekä alan koulutusstrategian laatimiseen varhais-
kasvatuksesta alkaen. Vaasan seutu on vientiteolli-
suuden kansallinen keskittymä, jonne on keskittynyt 
merkittävä osa Suomen ja Pohjoismaiden energiate-
knologiateollisuudesta. Vaasan seudun teollisuuden 
jalostusarvo, arvonlisäys tai bruttokansantuote on 
maan kärkijoukkoa. Alueen vetovoimaisuutta lisää 
kaupungin historia, identiteetti, kulttuuri ja kaksi-
kielisyys. Alueelle kehitetään kansainvälistä inno-
vaatiokeskittymää sekä erilaisia tutkimus- ja kehit-
tämisalustoja, jolloin alueelle rakennetaan kaksi- ja 
monikieliset kampukset ja oppimisympäristöt. Vaasa 
pyrkii säilyttämään riittävän paikallisen omistajuus-
pohjan. Vaasan suurena haasteena monien muiden 
kaupunkien tavoin on palvelutarjonnan säilyttä-
minen.

Muuta huomioitavaa: Vaasa on vetovas-
tuussa INKA-ohjelman Kestävät energiaratkaisut 
-kokonaisuudessa. Vaasalla on valtion kanssa 
kasvusopimus, jonka painopiste liittyy saumatto-
masti INKA-ohjelman painopisteeseen. Vaasan 
kasvusopimuksen kärkenä on Energiateknologia 
sekä Älykkäät ja kestävät energiaratkaisut viennin 
selkärankana. Vaasan seudulla toteutetaan vahvaa 
verkostokumppanuutta kaupungin, korkeakoulujen, 
kehitysyhtiöiden ja elinkeinoelämän kesken.  Lisäksi 
kaupunki toteuttaa merkittää strategista yhteistyötä 
ja kumppanuutta Uumajan alueen kanssa. Vaasan ja 

Uumajan kaupungit ovat perustaneet muun muassa 
yhteisen satama- ja varustamoyhtiön Merenkurkun 
laivaliikenteeseen. Vaasa ja Uumaja viimeistelevät 
parhaillaan laajaa yhteistä kasvukäytäväesitystä. 
Vaasa on liittynyt Seinäjoen tavoin Suomen kasvu-
käytävän helmiketjuun, jonka päätepiste voi tule-
vaisuudessa olla Uumaja. Uumaja on Tukholman 
pohjoispuolisen Ruotsin voimakkaasti kasvava 
keskus, jossa on mm. noin 40 000 korkeakouluopis-
kelijaa.

Mitä opittavaa Vaasalta: 
 
• Alueen keskeisten toimijoiden välinen syvä 
yhteistyö ja verkostokumppanuus
   
• Kasvukäytävä – konseptin strateginen hyödyn-
täminen seudun edunajamisessa ja yleisessä 
kehittämisessä
 
• Kunnianhimoiset ja julkilausutut strategiset 
tavoitteet, joihin kaikki alueen keskeiset toimijat 
sitoutuvat ja tuovat tavoitepolulle omat vahvuutensa 
 
• Vaasan ja Uumajan välinen toiminnallinen ja 
strateginen yhteistyö
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4. Johtopäätökset ja tulevan 
kehittämisen ydinviestit                                                 

4.1 Johtopäätökset Jyväskylän seudun ja 
vaikutusalueen kansallisesta merkityksestä                          
Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen 
kansallinen merkitys on kasvun ja kilpai-
lukyvyn näkökulmasta keskeinen kaikilla 
(alue)kehitykseen liittyvillä tunnusluvuilla. 
Kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys kansanta-
louden kasvussa on korostunut 2000-luvun aikana 
ja erityisesti vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. 
Kansallinen merkitys tulee oletettavasti kasvamaan 
edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden 
rakennemuutoksen seurauksena. Kaupunkiseudut 
ovat kaupungistumis- ja kehitysasteeltaan hyvin 
erilaisia. Koko maata koskevat yhtäläiset politiikka-
toimenpiteet ovat tehottomia suurimpien kaupun-
kiseutujen kannalta. Kilpailukykyä, hyvinvointia ja 
sosiaalista eheyttä edistäviin politiikkatoimiin pitäisi 
sisällyttää kaikkia koskevan makropolitiikan lisäksi 
mahdollisuus kaupunkiseutukohtaisesti eriytettyihin 
toimenpiteisiin. Eriytettyjen toimenpiteiden 
tarve kohdistuu Helsingin laajenevan metro-
polialueen lisäksi erityisesti Tampereen, 
Turun ja Oulun kaupunkiseutuihin, suuriin 
keskisuurista seuduista erityisesti Jyväs-
kylän ja Lahden seutuihin sekä kansallisesti 
merkittäviin liikenne- ja kasvukäytäviin. 
 
Jyväskylän seudun riskinä on jäädä eräänlaiseksi 
väliinputoajaksi suurten ja keskisuurten kaupun-
kiseutujen väliin siitä huolimatta, että se on yksi 
suurimmista kansallisista väestö-, työpaikka-, 
tuotanto- ja osaamiskeskittymistä. Jyväskylän seutu 
kuuluu kansallisesti eri muuttujilla 5-7 suurimman 
keskittymän joukkoon, jonka kehityksellä on merki-
tystä muiden suurten ja keskisuurten kaupunkiseu-
tujen tavoin koko maan kasvuun, kilpailukykyyn ja 
hyvinvointiin. Jyväskylän kaltaisten ”mini-
metropolien” merkitys korostuu käynnissä 
olevassa aluerakenteen ja -uudistusten 
muutospyörteessä.
 
Jyväskylän ydinkaupunkiseutu on asumis-, 
työpaikka- ja palvelumarkkinoiden sekä sisäisen 
liikkuvuuden näkökulmasta kompakti alue. Jyväs-
kylästä 45 minuutin aikaetäisyydellä asuu noin 242 
000 asukasta ja sijaitsee 62 000 työpaikkaa. Laajem-
malla 90 minuutin aikaetäisyydellä asuu jo 371 000 
asukasta ja 102 000 työpaikkaa. Jyväskylän, Jämsän 
ja Äänekosken välillä on liikennerunkoon perustuva 
kehityskäytävä, johon sisältyy merkittävää tulevai-
suuspotentiaalia alueen tulevaa kehitystä ajatellen. 
Alueella on toisin sanoen kaikki luontaiset edelly-
tykset saada kansallisesti nykyistä suurempi rooli.
Kaupunkiseutujen asemaa suhteessa toisiinsa sekä 
kehitystä ja muutosta voidaan mitata usealla eri 
tavalla. 
• Turun yliopiston kauppakorkeakoulun 
Porin yksikön ’Seutukuntien kilpailukyky’ 

– analyysissä verrataan seutujen kilpailu-
kykyä vuosittain kuuden aluetaloudellisen 
muuttujan mittariston avulla. Muuttujat liit-
tyvät työn tuottavuuteen, innovatiivisuuteen, koulu-
tustasoon, työllisyysasteeseen, teollisuusvaltaisuu-
teen ja yritysdynamiikkaan. Jyväskylän seutu sijoittui 
70 seudun vertailussa toiseksi parhaaseen viidennek-
seen (sijoitus 21.) vuonna 2014. Jyväskylän seutu on 
sijoittunut kilpailukykyanalyysissä tasaisesti toiseksi 
parhaaseen viidennekseen seuduista viime vuosina: 
19. (2013), 20. (2012), 20. (2011). Jyväskylän laajan 
vaikutusalueen seuduista Äänekosken seutu on 
sijoittunut Jyväskylän seudun tavoin pääosin toiseksi 
parhaaseen viidennekseen ja Jämsän seutu toiseksi ja 
kolmanneksi parhaaseen viidennekseen. 

• Suomen Yrittäjät ry tutkivat vuosittain kunta-
kohtaisesti elinkeinopolitiikan ilmapiiriä määrämuo-
toisen mittariston avulla. Elinkeinopolitiikan mittaris-
tokysely on toteutettu seitsemän kertaa. Mittaristossa 
on seitsemän elinkeinopolitiikan osa-aluetta, jossa 
jokaista osa-aluetta arvioidaan viisiportaisella 
asteikolla. Kokonaistyytyväisyydessä sijoittui kaksi 
Keski-Suomen kuntaa TOP 10 – kuntien jouk-
koon: Muurame oli toinen ja Karstula kuudes. 
Kymmenen suurimman kaupungin joukossa Jyväs-
kylä ja Kuopio saivat korkeimmat pisteet kokonais-
tyytyväisyydessä. 25 suurimman maakunta- ja seutu-
keskuksen joukossa Jyväskylä sijoittui viidenneksi. 
 
• EK:n kuntarankingissa taas verrataan 25 
suurimman seutukunnan yritysilmastoa yhdistä-
mällä kuusi tilastomuuttujaa ja yritysjohtajille suun-
natulla mielipidekyselyllä. EK:n kuntaranking on 
toistettu samansisältöisenä vuosina 2015 ja 2012. 
Jyväskylän seutu sijoittui sijalle 20. vuonna 2015 ja 
18. vuonna 2012. 

• Taloustutkimus Oy tekee niin sanottuja muut-
tohalukkuustutkimuksia. Tutkimuksella selvitetään 
suomalaisten käsityksiä eri kaupungeista asuin-
paikkoina sekä muuttohalukkuutta ja -aikomuksia 
yleistasolla. Tutkimus toteutetaan kirjekyselynä joka 
toinen vuosi ja siinä on vastaajina noin 3500 iältään 
15–79-vuotiasta henkilöä. Tutkimuksessa vastaajat 
voivat antaa mm. yleisarvosanan tutkimuskaupun-
geista asuinpaikkana ja ilmoittaa suosituimmat 
muuttokohteet kaupunkien joukosta. Vuonna 2016 
kohteena oli 37 suomalaista kaupunkia. Tutkimuksen 
vastaajien suosituin muuttokohde oli Tampere. 
Tampere sai parhaan arvosanan myös asuinpaikkana. 
Toiseksi parhaan arvosanan sai Turku ja kolman-
neksi parhaan Jyväskylä. Jyväskylä on sijoittunut 
toistuvasti kolmen vetovoimaisimman kaupungin 
joukkoon muuttokohteena ja asuinpaikkana. Jyväs-
kylään voisi ajatella muuttavansa reilu neljännes (28 

%) suomalaisista: luku oli toiseksi korkein Tampereen 
jälkeen vuonna 2016. Jyväskylä saa parhaat arvionsa 
hyvistä harrastus- ja opiskelumahdollisuuksista sekä 
heikommat arviot työpaikkatarjonnasta
• NordRegio vertaili Pohjoismaiden 30 suurimman 
kaupunkiseudun väestökasvua vuosina 1995–2015 
tutkimuksessaan vuonna 2016. NordRegion tutki-
muksen mukaan Jyväskylän kaupunkiseudun väes-
tökasvu oli alueen väestöpohjaan suhteutettuna 
10:nneksi suurinta vuosina 1995–2015. Jyväskylän 
seudun väestökasvu oli +23,4 % (33 059 hlöä). Jyväs-
kylän seudun väestökasvu oli suhteellisesti kolman-
neksi suurinta suomalaisten kaupunkiseutujen 
joukossa Oulun ja Helsingin seudun jälkeen. 

• Kansallisen kaupunkiverkkotutkimuksen 
(2015) mukaan Jyväskylän seutu on ’monipuolinen 
korkeakoulupaikkakunta’ yhdessä yhdeksän muun 
seudun kanssa. Kaupunkiverkkotutkimukseen 
sisältyvän analyysin mukaan Jyväskylän seudun 
kehitysedellytyksiä pidetään osaamisperustan ja 
kulttuuripalveluiden (vetovoimapalvelut!) hyvinä ja 
kansainvälistymisen osalta tyydyttävinä. Jyväskylän 
kehityskuvaa pidetään kokonaissynteesin osalta 
kuitenkin vain tyydyttävänä. Suurista ja keski-
suurista kaupunkiseuduista ei yhtäkään kaupun-
kiseutua luokiteltu kehityskuvaltaan erinomai-
seksi. Hyvän kehityskuvan kaupunkiseutuja olivat 
Helsingin, Hämeenlinnan, Tampereen, Turun, 
Vaasan ja Lappeenrannan seudut. Tyydyttävän 
kehityskuvan kaupunkiseutuja olivat Jyväskylän 
seudun lisäksi Oulun, Lahden, Joensuun, Porin ja 
Kouvolan seudut. Jyväskylän seudun kehityskuvaan 
vaikuttaa erityisesti heikko työllisyysdynamiikka. 
 
• Alueprofiilit 2016 –tietopakettiin on kerätty 
tietoa alueellisesta kehityksestä 1990-luvun puoli-
välistä nykyhetkeen saakka. Analyysi koostuu 
kansallisen kehityksen analysoinnista, maa- ja seutu-
kuntien tilastopaketista sekä kehittämisen paino-
pisteistä. Kaupunkiseutujen vertailussa on mukana 
26 kaupunkiseutua, joille on laskettu niin sanotut 
aluekehityksen arvosanat vaihteluvälillä 4,0 – 10,0. 
Aluekehityksen arvosanoihin laskettiin rakenteellisia 
(väestömäärä, työttömyysaste, BKT ja korkeakoulu-
tettujen osuus) dynaamisia (väestön, työpaikkojen, 
arvonlisäyksen ja T&K-menojen muutos vuosina 
2008-2013) ja nopeita (väestön ja työttömyysasteen 
muutos 2014-2014) muuttujia. Jyväskylän seutu 
sai aluekehityksessään arvosanan 7,9, joka oikeutti 
Jyväskylän seudun sijalle 13. kaikkien seutujen (36) 
joukossa. Parhaimman aluekehityksen arvosanan 
saivat Vaasan seutu (9,6), Helsingin seutu (9,5) 
ja Turun seutu (9,1). Samassa vertailuanalyysissä 
Jämsän seutu sai arvosanan 5,2 (sijoitus 29.) ja Ääne-
kosken seutu 5,0 (sijoitus 31.).

4.2 Jyväskylän seudun ja vaikutus- 
alueen elinvoimadynamiikka 
eri tunnusluvuilla                                            
Jyväskylän seudun ja laajemman vaikutus-
alueen elinvoimaa analysoitiin suhteessa 
seitsemään kilpailija- tai verrokkiseutuun 
eli Tampereen, Turun, Oulun, Lahden, 
Kuopion, Vaasan ja Seinäjoen seutuun. 
Vertailuasetelma on haastava Jyväskylän seudun tai 
minkä tahansa seudun kannalta, sillä vertailuseudut 
edustavat kansallista kärkitasoa lähes kaikilla muut-
tujilla metropolialueen lisäksi. Elinvoimaisuuden 
vertailuteemoina olivat saavutettavuuteen, alueta-
louteen, työllisyyteen, vetovoimaan, osaamiseen ja 
yritysdynamiikkaan liittyvät osa-alueet. Jokaisella 
osa-alueella oli useampia muuttujia. 
 
Jyväskylän vaikutusalueen saavutettavuus-
dynamiikassa analysoitiin liikenteen ja saavu-
tettavuuden yhteyttä aluekehitykseen ja aluera-
kenteeseen. Saavutettavuuden kehityskuva 
on kaksijakoinen. Liikennepoliittiset ratkaisut 
stimuloivat aluekehitystä, sillä ne luovat myönteisiä 
kerrannaisvaikutuksia. Jyväskylän seutu on maan-
tieteellisen ja logistisen sijainnin, henkilö- ja tavara-
liikenteen ja toiminnallisen suuntautumisen näkö-
kulmasta solmupiste keskellä Suomea. Jyväskylän 
positiota analysoitiin sekä linja-auto-, juna- ja lento-
liikenteen yhteyksien määrällä ja aikaetäisyydellä 
suhteessa Tampereeseen, Helsinkiin ja Kuopioon 
että Jyväskylän saavutettavuutta aikaetäisyyden 
näkökulmasta. Jyväskylästä suuntautuu Tampereelle 
raideliikennettä keskimäärin 7-9 ja linja-autoliiken-
nettä 18–22 yhteyttä päivässä. Kuopioon kohdistuu 
raideliikennettä keskimäärin 3-5 ja linja-autolii-
kennettä 14–16 yhteyttä päivässä. Jyväskylän ja 
Helsingin välillä on keskimäärin raideliikennettä 

12–16, linja-autoliikennettä 29–31 ja lentoliiken-
nettä 3 yhteyttä päivässä. Jyväskylän bussi- ja rauta-
tieyhteydet ovat tiheät Tampereelle ja Helsinkiin. 
Jyväskylän ja Kuopion välillä ovat varsin tiheät 
linja-autoyhteydet. Jyväskylän 45 minuutin vaikutus-
alueella (aikaetäisyys) asuu 242 000 asukasta ja 64 
000 työpaikkaa. Jyväskylän 45 minuutin vyöhyke on 
asukas- ja työpaikkamäärältään viidenneksi suurin 
asutus- ja työpaikkakeskittymä Helsingin, Tampe-
reen, Turun ja Oulun jälkeen.
 
Jyväskylän vaikutusalueen aluetalousdy-
namiikassa oli vahvuuksia ja heikkouksia 
vertailuseutuihin verrattuna. Aluetaloutta 
analysoitiin arvonlisäyksen, bruttokansantuot-
teen, BTV-indeksin, taloudellisen huoltosuhteen 
ja kunnallisverotettavien tulojen avulla. Jyväskylän 
seudun arvonlisäys ja bruttokansantuote kasvoivat 
tasaisesti 2000-luvun aikana lukuun ottamatta 
finanssikriisin alkua. Jyväskylän seudun tehtyjen 
työtuntien määrä kasvoi vähemmän kuin seudun 
arvonlisäys eli alueen tuottavuus kasvoi vuosien 
2000–2013 välisenä aikana. Jyväskylän, Jämsän ja 
Äänekosken seutujen BKT asukasta kohden ylitti 
selvästi koko maan mediaaniseudun. Jyväskylän 
seudun BKT asukasta kohden jäi kuitenkin verrok-
kiseuduista toiseksi alhaisimmaksi ja BKT muutosin-
deksi oli alhaisin Lahden ohella vuosina 2000–2013. 
Jyväskylän seudun BKT ei käytännössä kasvanut 
lainkaan vuosien 2009–2013 välisenä aikana. Jyväs-
kylän seudun BTV-indeksi eli bruttokansantuotteet, 
työllisyyden ja väestökehityksen muutos suhteessa 
koko maan kehitykseen oli vastaavasti selvästi koko 
maan keskiarvoa parempi ja kolmanneksi korkein 

verrokkiseuduista vuosina 2000–2013. Kilpailuky-
kyinen BTV-indeksi perustui hyvään väestökehi-
tykseen. Jyväskylän taloudellinen huoltosuhde oli 
kilpailukykyinen ja selvästi parempi kuin koko maan 
keskiarvo ja mediaani, mutta jäi heikommaksi kuin 
Vaasan, Turun, Tampereen, Kuopion ja Seinäjoen 
seuduilla. Jyväskylän seutu oli lisäksi ainoa vertai-
luseuduista, jossa kunnallisverotettavat tulot jäivät 
alle koko maan mediaaniseudun ja alhaisimmaksi 
vertailuseuduista. Jyväskylän aluetalouden tunnus-
luvuissa on kuitenkin nähtävissä positiivisia merk-
kejä ja uuden kirivaihteen löytyminen vuoden 2013 
jälkeen. Lisäksi Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen 
erityispiirteenä on ollut 2000-luvun aikana radi-
kaali ja ilkeä rakennemuutos, joka on heijastunut 
aikaisempina vuosina aluetalouden tunnuslukuihin. 
 
Jyväskylän vaikutusalueen vetovoimadyna-
miikka oli hyvä varsinkin Jyväskylän ydin-
kaupunkiseudulla. Jyväskylän seudun väestö 
kasvoi noin 9 300 henkilöllä vuosina 2010–2015. 
Jyväskylän hyvän väestökehityksen dynaamisin 
osatekijä oli luonnollinen väestönlisäys (51,4 %). 
Kuntien välisen muuttoliikkeen osuus oli väestöli-
säyksessä vähän yli neljännes (26,9 %) ja maahan-
muuton vähän yli viidennes (21,7 %). Vetovoimaa 
analysoitiin nykyisen ja tulevan asukasluvun 
muutoksen, muuttoliikkeen, väestöllisen huolto-
suhteen ja ulkomaalaistaustaisen väestön osuuden 
perusteella. Asukasluku kasvoi kaikilla vertailuseu-
duilla 2010-luvulla. Jyväskylän seudun asukasluvun 
kasvu oli neljänneksi suurinta vertailuseuduista. 
Kokonaisnettomuutto oli lähes 4 000 henkilöä 
viiden viime vuoden aikana. Jyväskylän seutu sai 



// 20162016TIMO ARO TIMO ARO // 

42 43

määrällisesti enemmän muuttovoittoakuin Seinä-
joen, Lahden tai Vaasan seudut, mutta vähemmän 
kuin Tampereen, Turun, Oulun ja Kuopion seudut. 
Jyväskylän seudun väestöllinen huoltosuhde oli 
kilpailukykyinen, ja selvästi parempi kuin koko maan 
keskiarvo tai mediaani. Jyväskylän seudun väestöl-
linen huoltosuhde oli samalla tasolla kuin muilla 
vertailuseuduilla. Ulkomaalaistaustaisten osuudessa 
on suuria eroja eri alueiden välillä sekä koko maassa 
että vertailuseuduilla. Jyväskylän seudun ulkomaa-
laistaustaisten osuus ylitti koko maan mediaanin ja 
oli keskitasoa verrokkiseutujen joukossa. Ulkomaa-
laistaustaisten osuus oli Jyväskylän seutua korkeampi 
Turun, Vaasan ja Tampereen seuduilla sekä alhai-
sempi Seinäjoen, Oulun ja Kuopion seuduilla. 
Jyväskylän seutu on vetovoimainen väestöennusteen 
perusteella myös lähitulevaisuudessa. Jyväskylän 
kaupungin väkiluku kasvaa ennusteen mukaan noin 
12 700 ja Jyväskylän seudun noin 15 000 henkilöllä 
vuoteen 2030 mennessä: ennusteen perusteella neljä 
viidesosaa kasvusta kohdistuu seudun keskuskau-
punkiin eli Jyväskylään. Jyväskylän seudun väki-
luvun muutos on väestöennusteen mukaan vertailu-
seutujen keskitasoa vuosina 2015–2030.
 
Jyväskylän seudun suurimmat haasteet liit-
tyvät työllisyysdynamiikkaan. Työllisyyskehi-
tystä analysoitiin kaikkien työpaikkojen ja yksityisen 
sektorin työpaikkojen muutoksen, yksityisen sektorin 
osuuden sekä työllisyys- ja työttömyysasteen perus-
teella. Kaikkien työpaikkojen määrä väheni koko 
maassa noin 75 000 työpaikalla vuosina 2009–2013. 
Työpaikkojen määrä kasvoi kaikilla muilla vertailu-
seuduilla kuin Lahden seudulla vuosina 2009–2013. 
Jyväskylän seudulla työpaikkojen määrä kasvoi 
685 työpaikalla, mutta väheni Jyväskylän laajalla 
vaikutusalueella 486 työpaikalla. Jyväskylän seudun 
määrällinen työpaikkalisäys oli vertailuseutujen 
toiseksi alhaisin, mutta suhteellisesi parempi kuin 
Lahden ja Turun seuduilla. Jyväskylän seudulla 
yksityisen sektorin työpaikkojen määrä väheni 274 
työpaikalla (-0,7 %) vuosina 2009–2013. Jyväskylän 
seudulla yksityisen sektorin osuus oli 55,1 % kaikista 
työpaikoista ja Jyväskylän laajemmalla vaikutus-
alueella 55,3 %. Jyväskylän seudun ja laajemman 
vaikutusalueen suurin heikkous vertailuseutuihin 
verrattuna liittyi alhaiseen työllisyysasteeseen ja 
korkeaan työttömyysasteeseen. Jyväskylän seudun 
työllisyysaste oli alhaisin ja työttömyysaste toiseksi 
korkein vertailuseuduista. Molempien muuttujien 
arvot olivat selvästi heikoimpia kuin mediaaniseu-
dulla. Jyväskylän seudulla on kuitenkin nähtävissä 
yhä enemmän heikon yleisen työllisyystilanteen 
rinnalla kroonista työvoimapulaa ICT- ja rakenta-
misen kaltaisilla kasvualoilla.    
 
Jyväskylän seudun osaamisdynamiikan 
kehityskuva on hyvä: alue on yksi vahvim-
mista kansallisista koulutus- ja osaamis-
keskittymistä. Jyväskylässä opiskeli yhteensä noin 
20 600 korkeakouluopiskelijaa vuonna 2015, joista 
kaksi kolmesta (65 %) opiskeli Jyväskylän yliopistossa 
ja yksi kolmesta (35 %) Jyväskylän ammattikorkea-
koulussa. Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkea-
koulu olivat opiskelijamäärältään koko maan seit-
semänneksi suurimpia korkeakouluja. Jyväskylän 
seudun osaamisdynamiikkaa analysoitiin korkea 
asteen tutkinnon suorittaneiden osuudella, koulutus-
tasomittaimella sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan 
määrällä. Jyväskylän seudun korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneiden osuus oli kolmanneksi korkein verrok-

kiseuduista Oulun ja Tampereen seudun jälkeen. 
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kasvoi 
sekä Jyväskylän seudulla että muilla vertailuseuduilla 
edelleen 2010-luvulla. Jyväskylän seudun yli 15 
vuotiaan väestön koulutustaso oli verrokkiseuduista 
toiseksi korkein Oulun seudun jälkeen. Väestön 
koulutustaso nousi kaikilla verrokkiseuduilla 2010-
luvulla. Yksi keskeinen alueiden osaamis-, tutkimus- 
ja tuotekehitysdynamiikkaa kuvaava muuttuja liittyy 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen määrään 
ja sen kehitykseen. Jyväskylän seudun T&K-menot 
asukasta kohden olivat verrokkiseutujen keski-
tasoa: noin tuhat euroa asukasta kohden. Jyväs-
kylän seudun T&K-menot olivat noin kolme kertaa 
alhaisemmat asukasta kohden kuin Oulun seudulla, 
mutta selvästi korkeammat kuin Seinäjoen, Lahden 
ja Kuopion seuduilla. Jyväskylän seudun ja Turun 
seudun T&K-menot olivat lähellä toisiaan. 
 
Jyväskylän seudun yritysdynamiikan kehi-
tyskuva oli pääosin hyvä. Yritysdynamiikkaa 
analysoitiin yrityskannan, aloittavien ja lopettavien 
yritysten sekä yritysten uusiutumisasteen avulla. 
Jyväskylän asemaa osaamiskeskittymänä kuvaa 
hyvin se, että kaupungissa oli toimialoittain tarkas-
teltuna eniten osaamis- ja asiantuntijavetoisen toimi-
alan M (ammatillinen tieteellinen, teknillinen ja 
taiteellinen toiminta) yrityksiä. Jyväskylän seudulla 
oli 54,1 ja Jyväskylän laajalla vaikutusalueella 54,5 
toimivaa yritystä tuhatta asukasta kohden: määrä jäi 
selvästi alle koko maan mediaanin (63,4). Jyväskylän 
seudulla oli toimivia yrityksiä kolmanneksi vähiten 
verrokkiseuduista. Yrityskanta oli suhteessa väkilu-
kuun korkein Seinäjoen seudulla (70,7). Yritysten 
nettoperustanta kuvaa aloittaneiden ja lopetta-
neiden yritysten välistä suhdetta. Jyväskylän seudun 
yritysten nettoperustanta oli 1300 ja laajemman 
alueen 1500 uutta yritystä vuosina 2008–2012. 
Jyväskylän seudun yritysten nettoperustannan 
muutos oli verrokkiseuduista kolmanneksi korkein 
Oulun ja Tampereen seutujen jälkeen vuosina 
2008–2012. Yritysten uusiutumisaste kuvaa alueen 
yrityskannan uusiutumiskykyä. Jyväskylän seudun 
yritysten uusiutumisaste oli toiseksi korkein vertailu-
seuduista vuosina 2008–2012. ?Kilpailija-analyysin avulla kerättiin vertailukaupun-

kien ja -seutujen strategioihin ja valintoihin liittyvää 
tietoa. Tavoitteena oli tunnistaa sellaisia kilpai-
luetua tuottavia vahvuuksia, valintoja ja osaamis-
alueita, joita Jyväskylän seutu ja laajempi vaikutus-
alue voisivat hyödyntää omassa kehittämistyössään 
oppivan alueen hengessä. Kilpailija-analyysi 
antoi vahvaa näyttöä sille, ettei ole olemassa 
yhtä menestysreseptiä tai yhtä menestysta-
rinaa. Alueiden menestys vaikuttaa olevan usein 
monen tekijän summa, jossa myönteiset muutos- ja 
kehityssykäykset perustuvat yksilöllisiin ja aluekoh-
taisiin tarinoihin, jotka ovat sellaisenaan vaikeasti 
siirrettävissä toisenlaiseen toimintaympäristöön. 

4.3 Mitä opittavaa Jyväskylän 
seudulla ja vaikutusalueella on muilta 
kaupungeilta ja kaupunkiseuduilta
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Vaasalta
 
• alueen keskeisten toimijoiden välisestä syvästä 
yhteistyöstä ja verkostokumppanuudesta, 
 
• kasvukäytävä – konseptin strategisessa hyödyntä-
misessä sekä seudun edunajamisessa että yleisessä 
kehittämisessä, 
 
• kunnianhimoisista isoista julkilausutuista strategi-
sista tavoitteista ja 
 
• Vaasa-Uumaja välisestä toiminnallisesta ja strate-
gisesta yhteistyöstä.

Kuopiolta
 
• yksityisten investointien ja työpaikkojen houkutte-
lusta alueelle, 
 
• strategisten kuntaliitosten tekemisestä yksi kerral-
laan alueen kasvun ja vetovoiman lisäämiseksi ja 
 
• kaupungin kyvystä tehdä kaupunkirakenteeseen 
sekä asuin- ja elinympäristöihin liittyviä merkittäviä 
strategisia valintoja.

Lahdelta
 
• teollisen kaupungin ja teollisten toimialojen 
uusiutumisesta ja monipuolistamisesta panostamalla 
erityisesti osaamisintensiivisiin yrityksiin, 
 
• sijaintiedun täysimääräisestä hyödyntämisen 
suhteessa metropolialueeseen ja 
 
• kiinnittymisestä monin eri tavoin yksi kerrallaan 
isomman alueen kasvua ja kilpailukykyä edistäviin 
rakenteisiin. 

Oululta
 
• uusiutumisen ja äkillisen rakennemuutoksen 
mahdollisuuksien hyödyntämisestä, 
 
• ketteryydestä haastavissa ja ennakoimattomissa 
tilanteissa, 
 
• strategisten tavoitteiden asettamisen kunnian-
himon asteessa, 
 
• pyrkimyksessä kaikessa tekemisessä edelläkävijyy-
teen, 
 
• alueen keskeisten toimijoiden syvästä kumppanuu-
desta ja 
 
• yhteisten resurssien keskittämisestä valittuihin 
tavoitteisiin. 

Seinäjoelta
 
• kaupunki kampuksena – mallista, 
 
• perinteisen klusteri- ja arvoketjuajattelun integroi-
misesta kaikkeen alueella tapahtuvaan kehittämis-
toimintaan, 
 
• tapahtumateollisuudesta ja
 
• panostuksista niin sanottuun neljänteen sektoriin. 

Tampereelta
 
• määrätietoisista panostuksista teollisuuden uusiu-
tumiseen ja sen kilpailukyvyn vahvistamiseen, 
 
• alueen osaamisen kytkemisestä tulevaisuuden 
kasvualoihin, 
 
• kyky ajatella ja toteuttaa suuria miljardi-investoin-
teja kaupunkirakenteen maamerkkeihin, 
 
• rakenteellinen edelläkävijyys uusissa hallinto- ja 
toimintamalleissa, 
 
• vetovoimaisen ja houkuttelevan kaupunki-imagon 
suunnitelmallinen luominen ja 
 
• alueen korkeakoulujen huomioiminen kaikessa 
alueen kehittämisessä. 

Turulta
 
• historian, identiteetin, kaupunkikulttuurin ja 
nykyhetken hyödyntämisessä kaupungin julkisessa 
mainekuvassa, 
 
• opiskelija- ja korkeakoulukaupungin statuksen 
kiillottamisessa, 
 
• Turku Science Park – toimintamallissa ja 
 
• ”tunnin juna” – konseptin soveltamisessa aluera-
kenteeseen, liikenneyhteyksiin ja saavutettavuuteen 
liittyvässä edunajamisessa.

Mitä opittavaa?
Kilpailija-analyysin keskeiset kehittämisviestit voidaan tiivistää kaupungeittain ja kaupunkiseuduittain seuraavasti: 

4.4 Jyväskylän seudun ja vaikutus- 
alueen varautuminen tulevaisuuden 
aluerakenteeseen
Globaalit muutokset vaikuttavat aluetalouteen aikai-
sempaa voimallisemmin ja äkillisemmin. Keskinäis-
riippuvuus lisääntyy kaikilla aluetasoilla. Sipilän 
hallitusohjelman mukaan hallitus ”tukee kaupunki-
seutujen ja kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin 
vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn paranta-
mista muun muassa kehittämällä sopimuspohjaista 
yhteistyötä valtion kanssa”. Kaupunkivyöhykkeistä 
muodostuu toiminnallisia kokonaisuuksia työn ja 
liikkumistapojen muuttuessa. Kehitys johtaa ajan 
mittaan suurten, laajojen ja yhtenäisten 
työssäkäyntialueiden syntymiseen. 
 
Jyväskylän seudun tilannekuva on hallitusohjelman 
linjauksen osalta haastava: Jyväskylän seutu ei 
ole kasvusopimus- eikä MAL-aiesopimusten 
piirissä eikä myöskään sijaitse kahden 
kansallisesti hyväksytyn kasvukäytävän eli 
Suomen kasvukäytävän ja Pohjoisen kasvu-
vyöhykkeen piirissä. 
 
Jyväskylän vaikutusalueen tulevien strategisten 
valintojen ja edunajamisen näkökulmasta on äärim-
mäisen tärkeää huolellisesti analysoida tulevaan 
aluekehitykseen ja aluerakenteen muutokseen liit-
tyviä vaihtoehtoisia malleja. Aluerakenteen merkit-
tävät muutosajurit liittyvät erityisesti kaupungistu-
miseen, keskittymiskehitykseen, vyöhykkeisyyteen, 
alueelliseen liikkuvuuteen, väestö- ja ikärakenteen 
demografiseen muutokseen, polarisoitumiseen ja 
kansainvälistymiseen. 

Jyväskylän vaikutusalueen kannalta yksi 
kriittisimmistä kysymysmerkeistä liittyy 
sen kansalliseen asemaan ja suuntautu-
miseen suhteessa muihin suuriin alueiden 
rajat rikkoviin suuralueisiin. 
 
Aluerakenteeseen vaikuttaa muodostuvan 2030-
luvulle tultaessa liikenneyhteyksiin ja – väyliin liitty-
vien ratkaisuiden, alueellisen liikkuvuuden, yritysten 
sijaintitoimintojen, toiminnallisten alueiden laaje-
nemisen ja käytäväkehityksen ohjaamana laajoja 
suuralueita tai työssäkäyntialueita. Suuralueet eivät 
perustu nykyisiin tai tulevien maakuntien jäyk-
kiin hallinnollisiin rajoihin. Liikenneyhteydet ja 
– käytävät toimivat suonistona, joiden varrelle tai 
läheisyyteen keskittyy asukas-, muutto-, yritys- ja 
investointivirtoja.  Liikkumisen on oltava nopeaa, 
helppoa, edullista ja ekologista, jotta pystytään 
takaamaan sujuva arki kaupungeissa, kasvukäy-
tävillä ja niitä yhdistävällä maaseudulla. Aika on 
tulevaisuuden keskeinen kilpailukykytekijä, joka 
edelleen heijastuu alueelliseen liikkuvuuteen eli 
muuttoliikkeeseen, pendelöintiin ja päivittäiseen 
työasialiikkuvuuteen. Nopeiden yhteyksien kehitty-
minen vaikuttaa myönteisesti työasialiikkuvuuteen 
(kokoukset, asiakastapaamiset, yrityskontaktoinnit 
jne.) ja asukkaiden pendelöintihalukkuuteen.
 

Aluerakenteen muutoksen perusteella on 
hahmotettavissa vähintään neljä laajempaa 
maantieteellistä suur- tai työssäkäynti-
aluetta tai kaupunkivyöhykettä, jotka eivät 
perustu olemassa oleviin hallinnollisiin tai 
maantieteellisiin rajoihin:
 
1. Eteläisen ja lounaisen Suomen suuralue, 
jonka keskuspaikkoina ovat Helsingin, Tampereen 
ja Turun muodostama kasvukolmio. Kolmion vaiku-
tusalueet ulottuvat suunnikkaan muotoisesti Porin, 
Lahden ja Kotkan seuduille saakka.
 
2. Pohjanmaiden suuralue, jonka keskuspaik-
koina ovat Vaasan, Seinäjoen ja Kokkolan muodos-
tama kolmio.  
 
3. Pohjoisen Suomen suuralue, jonka keskus-
paikkana ovat Oulu sekä satelliitteina omien vaiku-
tusalueidensa keskukset Rovaniemi ja Kemi.
 
4. Itäisen Suomen suuralue, jonka keskuspaik-
koina ovat Kuopio, Joensuu ja Mikkeli vaikutusalu-
eineen.

KARTTA 4. Tulevaisuuden aluerakenne- 
kuva kolmella ajoaikavyöhykkeellä 
(30, 60 ja 90 minuuttia)

AJOAIKA KAUPUNGEISTA TAAJAMAHIDASTEET
HUOMIOIDEN

60 MIN

30 MIN

90 MIN
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4.5 Tulevan kehittämisen ydinviestit 
analyysin perusteella 

01
Jyväskylän ydinkaupunkiseudun yhtenäisyys 
ja vyöhykkeisyys

Jyväskylän 45 minuutin ajoaikaetäisyydellä asuu 
noin 242 000 ihmistä ja sijaitsee noin 64 000 
työpaikkaa. Alue on kansallisesti merkittävä asutus-, 
työpaikka- ja osaamiskeskittymä. Alue on kompakti 
etäisyyksien, yhteyksien ja olemassa olevien liikenne-
väylien näkökulmasta. Seudun ydinkunnat muodos-
tavat yhdyskunta- ja taajamarakenteen, asioinnin 
suuntautumisen, pendelöinnin, seudun asuntomark-
kinoiden ja muuttoliikkeen suuntautumisen näkö-
kulmasta yhtenäisen, eheän ja toiminnallisen alueen. 
Jyväskylän 45 minuutin aikaetäisyydellä oleva alue 
muodostaa luonnollisen Jyväskylän ydinkaupunki-
seudun, jossa korostuu yhteistyön määrätietoinen 
ja suunnitelmallinen lisääminen alueen kannalta 
merkittävien valintojen tekemisessä, tavoitteiden 
toteuttamisessa ja alueen edunajamisessa. Yhte-
näinen ja yksimielinen kaupunkiseutu on 
kaikkien vaikutusalueen kuntien yhteinen 
intressi riippumatta olemassa olevien 
kuntien hallinnollisista rajoista. 

Alueen kunnilla tulisi olla yhteinen strate-
ginen näkemys Jyväskylän kaupunkiseudun 
ja jopa laajemman vaikutusalueen kokonais-
valtaisesta kehittämisestä varsinkin MALPE 
– kokonaisuuden puitteissa. Alueen kuntien 
kiinnittyminen, sitoutuminen ja sitouttaminen 
yhteisiin tavoitteisiin muodostavat alueen kannalta 
keskeisen kilpailuedun alueiden välisessä kilpailussa. 
Jyväskylän ydinkaupunkiseudun etu on vahvistaa 
kaikkia sellaisia keskinäisiä yhteistyö- ja sopimusra-

kenteita, jotka edesauttavat kaupunkiseudun tulevai-
suuden kannalta merkittävien yhteisten valintojen ja 
tavoitteiden toteuttamista ilman yksittäisten kuntien 
sooloilua. Avaintekijöitä ovat Jyväskylän kaupun-
kiseudun ydinkuntien lisäksi erityisesti Jämsän ja 
Äänekosken fyysinen, toiminnallinen ja henkinen 
lähentymisen edistäminen suhteessa Jyväskylään.

Jyväskylän ja Äänekosken sekä Jyväskylän ja Jämsän 
välillä on liikennerunkoon perustuva luonnollinen 
kehityskäytävä, jonka puitteissa on tehty kehittämis-
toimenpiteitä 2000-luvun vaihteesta alkaen. Käytä-
väkehityksessä pitäisi ottaa uusi alku ja 
nostaa se kiinteäksi osaksi kaupunkiseudun 
MALPE – toteuttamista. JJÄ-käytävän laajene-
minen Tampereen suuntaan olisi perusteltua ottaa 
omaksi tulevaisuustyön kehittämiskohteeksi siten, 
että laadittavassa kehittämistyössä huomioitaisiin 
aluerakenteen, maankäytön, asumisen ja liikenteen 
keskeiset linjaukset ja muutokset. Jämsän ja Oriveden 
”välittäjän” rooli on tärkeä suhteessa molempiin 
maakuntiin. Käytävän vaikutusalueella olevien 
kuntien, maakuntaliittojen, kauppakamarien, yrit-
täjäjärjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden olisi 
hyödyllistä organisoida toiminnan ja edunajamisen 
tueksi samankaltainen verkostoliittymä kuin on tehty 
Suomen kasvukäytävän kohdalla. Alueen intressi 
olisi laatia visuaalinen käytävän aluerakennetta ja 
liikennejärjestelmää kuvaava kartasto ydinviestien 
havainnollistamiseksi.   02

Jyväskylän ydinkaupunkiseudun keskeisten toimijoiden 
syvä verkostokumppanuus

Suurten ja keskisuurten kaupunkien kilpailija-ana-
lyysi osoitti, kuinka iso merkitys strategisten tavoit-
teiden toteuttamisessa on sekä kunnianhimoisilla 
strategioilla että kaikkien alueen keskeisten toimi-
joiden sitoutumisella yhteisesti valittujen tavoitteiden 
taakse. 

Jyväskylän ydinkaupunkiseudun avaintoimijoita 
ovat alueen kuntien lisäksi Jyväskylän yliopisto, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, kehittäjä- ja tutki-
musorganisaatiot, elinkeinoelämän veturiyritykset, 
kauppakamari, yrittäjäjärjestöt, tiedotusvälineet ja 
aluehallinnon edustajat. Alueen yhteiskehittämisen 
peruslähtökohta on keskeisten toimijoiden yhte-
näisyys ulospäin ja luottamus. Keskeiset toimijat 
on saatava tavalla tai toisella nykyistä kiinteämmin 
yhteen.

Alueen kannalta tulevaisuuslähtöisten tavoitteiden 
toteuttaminen edellyttää kunnianhimoisia ja julki-
lausuttuja päämääriä, joihin kaikki alueen keskeiset 

toimijat sitoutuvat ja tuovat toteuttamiseen omat 
vahvuutensa. Varsinkin alueen korkeakoulut on 
tarkoituksenmukaista kytkeä kaikkeen kehittämiseen. 
 
Jyväskylän kaupungin kehittämisen tärkeimmät 
käynnissä olevat toimenpiteet liittyvät muun muassa 
Kankaan alueeseen, uuteen keskussairaalaan, 
Hippoksen liikunta- ja hyvinvointikokonaisuuteen ja 
kaupunkikeskustan kehittämiseen. 

Jyväskylän kaupungin ja seudun sekä laajemman 
vaikutusalueen yksi yhteinen nimittäjä liittyy 
Äänekosken biotuotetehtaan tarjoamiin mahdol-
lisuuksiin. Biotalouden kehittäminen tuo uusia 
mahdollisuuksia, joka sitoo mahdollistavalla tavalla 
tavallakaupunkiseudun ydintä ja laajempaa vaiku-
tusaluetta yhteen. Biotalous nousee metsätalouden 
murroksesta ja luonnonvarojen älykkäästä hyödyn-
tämisestä.
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03
Globaalitalouden muutoksiin varautuminen 
ja sopeutuminen

Globaalit muutokset vaikuttavat aluetalouteen aikai-
sempaa voimallisemmin ja äkillisemmin. Keskinäis-
riippuvuus lisääntyy kaikilla aluetasoilla. Alueiden 
kyky reagoida ulkopuolisiin, varsinkin lyhyemmän 
aikavälin, taloudellisiin häiriöihin korostuu muutos-
tilanteissa. Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken 
seutujen 2000-luvun kehitys on kuin oppikirjaesi-
merkki globaalitalouden muutospyörteiden voimak-
kuudesta. Muutostilanteet korostavat sekä alueen 
taloudellista resilienssiä (kimmoisuutta) että resi-
lienssikykyä (kimmoisuuskyky). Kyse on yksinkertais-
tettuna siitä, mitä alue reagoi, joustaa ja sopeutuu 
häiriötilanteisiin tai pahimmillaan vakaviin ulkoi-
siin shokkeihin. Vientiteollisuuden toimialat ovat 
enemmän muutosherkkiä ulkoisille häiriöille kuin 
kotimarkkinateollisuuden toimialat. Tämä ilmenee 
hyvin sekä Jyväskylän että Jämsän ja Äänekosken 
2000-luvun kehityksessä.   

Jyväskylän seutu ja sen vaikutusalue on monin tavoin 
aito muutos- tai kokeilulaboratorio kimmoisuuden, 
sopeutumisen ja toipumisen näkökulmasta. Alueella 
pitäisi olla kokemuksen perusteella vastustuskykyä 
kohdata tulevat ulkoiset häiriöt. Tämän vuoksi 
Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen kannattaa 
huolellisesti analysoida tulevien strategisten valin-
tojen perustaksi kokemuksensa globaalitalouden 
taloudellisten häiriöiden vaikutuksista aluetalouteen. 

Tällöin on olennaista dokumentoida aikai-
semman kehityksen kulku eli miten alue 
vastustaa (resistance), toipuu (recovery), 
uudelleen suuntautuu (reorientation) ja 
uudistuu (renewal) suhteessa tapahtunee-
seen sokkiin ja miten alue hyödyntää näitä 
kokemuksia tulevassa kehityksessään:

• Vastustuskyky tarkoittaa sitä, että seutu tunnistaa 
sellaiset tekijät, jotka liittyvän alueen alttiuteen, 
herkkyyteen tai haavoittuvuuteen taloudellisille 
häiriöille. Vastustuskyvyn hallitsemiseksi kannattaa 
luoda niin sanottuja herkkyysmittareita toimin-
taympäristön muutosten tunnistamiseksi ja oman 
jatkuvan seurannan tueksi. 

• Toipumisella tarkoitetaan niiden tekijöiden ja 
mekanismien tunnistamista, jotka edesauttavat 
alueen kykyä ja nopeutta toipua äkillisestä raken-
nemuutoksesta tai sokista. Oletus on yleensä se, 
että mitä syvempi on ollut ulkoinen shokki, sitä 
nopeampaa on toipuminen. Alueet eivät välttämättä 
automaattisesti aina palaa shokkia edeltäneelle 
kasvu-uralle. Toipumista lisääviä tekijöitä ovat muun 
muassa uusien yritysten lisäksi olemassa olevien 
yritysten halukkuus ja kyvykkyys muuttaa toimin-
taansa. 
 
• Uudelleen suuntautumisella tarkoitetaan alueen 
talouden rakenteiden muutosta äkillisessä rakenne-
muutoksessa tai sokissa sekä mitä vaikutuksia tällä 
on alueen tuotannolle, taloudelle ja työllisyydelle. 
Talouden uudelleen suuntautumisessa on kyse 
tilanteesta, missä lyhyen aikavälin sokki voi merkit-
tävästikin vaikuttaa alueen tulevaisuuden kasvuun. 
Vaikutus voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. 
 
• Uudistumisella tarkoitetaan alueen kykyä palautua 
kasvu-uralle, joka vallitsi ennen äkillistä rakenne-
muutosta tai sokkia. Alueen uudistumiskykyyn ja 
täten kasvuvauhtiin vaikuttavat mm. alueen houkut-
televuus suhteessa muihin alueisiin, pääoman saata-
vuus, työvoima ja teknologian taso.  

Jyväskylän seudun ja laajemman vaikutusalueen 
osalta keskeiset avainkysymykset seudun sisäisessä 
analyysissä liittyvät kimmoisuuteen, aluetalouden 
palautumis- ja sopeutumiskykyyn:

1) Miten Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen elin-
keino- ja toimialarakenne säilyttää jatkossa kilpai-
lukykynsä voimakkaasta taloushäiriöstä huolimatta 
(=kimmoisuus)
 
2) Miten ja millä tavalla Jyväskylän seudun ja vaiku-
tusalueen elinkeino- ja toimialarakenne toipuu 
taloushäiriöstä ja ulkoisesta shokista sekä palautuu 
takaisin kasvu-uralle (palautumiskyky)
 
3) Millaiset ominaisuudet Jyväskylän seudulla ja 
vaikutusalueella on sopeutua uusiin taloudellisiin 
häiriöihin pidemmällä aikavälillä ja luoda uusia 
vahvuuksia aikaisempien vahvuuksien yhteyteen tai 
rinnalle (sopeutumiskyky) 04

Jyväskylän kaupunkiseudun tavoitetilaksi sopimusmenet-
telyjen piiriin pääseminen ja tahtotilan määritteleminen 
suhteessa tulevaisuuden aluerakenteeseen
Valtio on tehnyt neljän suurten kaupunkiseudun 
(Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun) kanssa 
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopi-
mukset. Lisäksi valtio on valinnut, varsin erikoisen 
ja epäoikeudenmukaisen, hakuprosessin jälkeen 
seitsemän kaupunkiseutua (Helsingin, Tampereen, 
Turun, Oulun, Joensuun, Vaasan ja Lappeenran-
ta-Imatra) kasvusopimusmenettelyyn. Valtio on 
kasvusopimushaun yhteydessä hyväksynyt lisäksi 
kaksi kasvukäytävää (Suomen kasvukäytävä ja 
Pohjoinen kasvuvyöhyke) sopimusmenettelyjen 
piiriin. Jyväskylän seutu on kaikkien em. 
sopimusmenettelyjen ulkopuolella. Tilanne 
ei ole perusteltu eikä linjassa alueen pitkäjänteisen 
kehittämisen näkökulmasta. Jyväskylän seudun 
perusteltu intressi on kansallisesti merkit-
tävänä keskittymänä on kaikin käytettävissä 
olevin keinoin tehdä tiettävästi asemansa ja 
päästä valtion sopimusmenettelyjen piiriin.  

Aluerakenteen muutokset toteutuvat keskipitkällä 
ja pitkällä aikavälillä. Aluerakenteen isot muutos-
voimat vaikuttavat kehityksen hitaasti, hiljaa ja 
hiipien taustalla, mutta vaikutukset tulevat alueel-
lisesti usein esiin ajan kanssa suppeina tai laajoina 
rakennemuutoksina. Käynnissä oleva alueuu-
distus perustuu maakuntalähtöisyyteen ja korostaa 
maakuntien asemaa keskeisinä alueellisina toimi-
joina. Maakunnat muodostavat lisäksi keskenään 
hallinnollisia yhteistyöalueita. Jyväskylän seudulle 
on toiminnallisesti vähintään yhtä tärkeää tunnistaa 
asukkaiden, yritysten ja investointien liikkuvuuteen 
liittyvien virtojen liikkeitä, sillä ne eivät noudata 
kuntien tai maakuntien keinotekoisia hallinnollisia 
rajoja. 

Jyväskylän seutu on suurista ja keskisuu-
rista kaupunkiseuduista Lappeenrannan 
osalta ainoa, jonka kiinnittyminen ja suun-
tautuminen suhteessa suuralueisiin on iso 
kysymysmerkki. Onko Jyväskylän seudulla kykyä 
toimia yksin autonomisesta vahvana ja riippumatto-
mana alueena vai onko Jyväskylän seudun suuntau-
duttava joko kohti Kuopiota tai Tamperetta. Jyväs-
kylän laajan kaupunkiseudun toiminnalliset 
suuntautumisvaihtoehdot liittyvät de facto 
kolmeen erilaiseen rakennevaihtoehtoon: 

a) kaupunkiseudun oman aseman vahvistamiseen 
ja alueelliseen laajenemiseen omalla vaikutusalu-
eellaan alueuudistuksen ehdoilla, b) kaupunki-
seudun fyysinen, toiminnallinen ja henkinen suun-
tautuminen Kuopion sekä muun keskisen ja 
itäisen Suomen yhteistyö- ja sopimusrakenteisiin 
ja c) kaupunkiseudun fyysinen, toiminnallinen ja 
henkinen suuntautuminen Tampereen sekä muun 
eteläisen Suomen yhteistyö- ja sopimusrakenteisiin.  

Fyysisen aluerakenteen näkökulmasta Jyväskylän 
vaikutusalue kiinnittyy tällä hetkellä reunoiltaan 
45 minuutin ajoaikaetäisyydellä tarkasteltuna sekä 
Tampereen että Kuopion ja Mikkelin vaikutusalu-
eisiin. Jyväskylän sijaitsee maantieteellisesti kahden 
muodostumassa olevan suuralueen keskellä eli 
kiinnittyy reunoiltaan sekä eteläisen ja lounaisen 
Suomen alueeseen että Kuopion ja Mikkelin kautta 
itäisen Suomen suuralueeseen. Sosiaali- ja terveys-
uudistuksessa Jyväskylän seutu ja laaja vaikutusalue 
kiinnittyvät Kuopion yliopistollisen keskussairaalan 
muodostamaan yhteistyöalueeseen. Toiminnallisen 
suuntautumisen, liikenneyhteyksien, henkilö- ja 
tavaraliikennevirtojen ja alueellisen liikkuvuuden 
näkökulmasta alue kiinnittyy Tampereen suuntaan.

Jyväskylän kaupunkiseudun position sisäinen 
vahvistaminen edellyttää tapaus- ja tarvekohtaista 
kumppanuutta erilaisten kaupunkiseutujen kanssa 
riippumatta niiden sijainnista. Kahdessa jälkimmäi-
sessä rakennevaihtoehdossa hallinnollisilla muutok-
silla, liikenneinfrastruktuurilla ja – yhteyksillä sekä 
alueellisella liikkuvuudella on keskeinen merkitys. 
Kuopion vaihtoehdossa sosiaali- ja terveysuudistus 
toimii keskeisenä muutosajurina. Tampereen vaih-
toehdossa liikenne ja kilpailukyky toimivat keskei-
senä muutosajurina. Tampereelle suuntautumisessa 
korostuu erityisesti yhteys Suomen kasvukäytävään 
satelliittina ja korkeakoulujen rakenteelliseen uudis-
tukseen liittyvät ratkaisut.

Korkeakoulujen rakenteellisessa uudistuksessa Jyväs-
kylä joutuu tekemään muiden korkeakoulukaupun-
kien tavoin tulevaisuuden valintoja, jotka liittyvät 
joko Jyväskylän korkeakoulujen itsenäisen liikku-
mavaran lisäämiseen tai liittoutumiseen muiden 
korkeakoulujen kanssa. Nämä ratkaisut saattavat 
stimuloida muita alue- ja kaupunkikehitykseen liit-
tyviä ratkaisuja. 
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05
Rohkeaan ja kunnianhimoiseen strategiatyöhön sekä alue-
markkinointiin panostaminen

Jyväskylän seutu on, kuten todettua, yksi merkit-
tävimmistä kansallisista keskittymistä. Jyväskylä ja 
Jyväskylän ydinkaupunkiseutu on vetovoimainen 
alue muuttovirtojen näkökulmasta. Jyväskylän 
seutu jää kuitenkin ulkopuolisen silmin 
katveeseen kansallisessa keskustelussa eikä 
sen huomioarvo ole niin merkittävä kuin 
pitäisi olla elinvoimaisuuden tunnuslukujen 
perusteella. Jyväskylä on virtojen näkökulmasta 
kirjaimellisesti keskellä Suomea, mutta se ei erotu 
riittävästi muista suurista ja keskisuurista kaupun-
kiseuduista. Jyväskylän kaupunkiseudun konkreet-
tinen ongelma ulkopuolisin silmin on se, etteivät 
sen tavoitteet, valinnat ja viestit näy yhtenäisenä 
ulospäin. 

Jyväskylän seudun strategiset valinnat muun muassa 
osaamiseen, kyberturvallisuuteen, resurssiviisau-
teen tai hyvinvointiin ja terveyteen ovat perusteltuja 
suhteessa alueen rakenteeseen ja vahvuuksiin, mutta 
valinnat eivät erotu riittävästi ulospäin niiden kansal-
lisesta merkittävyydestä huolimatta. Erottuminen ja 
huomio ovat tulevaisuuden elinehtoja alueiden väli-
sessä kilpailussa. Uudet ajatukset voivat löytyä yllät-
täviltä tahoilta ja suunnilta.

Jyväskylän seudun strategiatyössä on järkevää pysyä 
ja vahvistaa pitkäjänteisesti valittujen strategisten 
valintojen tietä. Valintojen korostamiseen tai jopa 
kuorruttamiseen tarvittaisiin kuitenkin enemmän 
intoa uusiin ja rohkeisiin avauksiin, jotka erottuisivat 
nykyistä paremmin vähintään kansallisella tasolla. 
Jyväskylän seutu kilpailee elinvoimaisuuden tunnus-
luvuilla ja keskittymien kansallisen merkittävyyden 
ansiosta kansallisessa mestaruussarjassa, mutta 
näkyvyyden ja huomioarvon osalta tilanne ei ole 
yhtä hyvä. Jyväskylän seudun ja laajan vaiku-
tusalueen kannattaisi panostaa huomiota-
louden ehdoilla määrätietoisesti, pitkäjän-
nitteisesti ja erottuvasti aluemarkkinointiin 
ja alueen brändityöhön. Jyväskylän huomio- ja 
potentiaalikerroin on merkittävä ennen muuta 
kansallisessa ja osittain kansainvälisessä kontekstissa. 
Kaupunkiseudun aluemarkkinoinnilla on keskeinen 
merkitys erottautumisen ja houkuttelevuuden esille-
tuomisessa. Aluemarkkinoinnin keinoin kannattaa 
panostaa erityisesti monipuolisten asuin- ja elinym-
päristöjen, mainekuvan ja paikan laatuun liittyvään 
keskipitkän aikavälin aluemarkkinointiin.

06
Opiskelu-, korkeakoulu- ja osaajakaupungin liittyvien 
mieli- ja mainekuvien vahvistaminen

Jyväskylän kannattaa kaikin tavoin vahvistaa mieli- ja 
mainekuvaa aktiivisen elämän alueena eli opiskelun, 
monipuolisten asuin- ja elinympäristöjen, vapaa-
ajan, hyvinvoinnin ja terveyden sekä pehmeiden 
vetovoimatekijöiden kaupunkina. Jyväskylä profi-
loituu ulkopuoliselle osaamisen, sivistyksen 
ja korkeakoulujen kaupunkina. Kovien veto-
voimatekijöiden rinnalle kannattaa määrä-
tietoisesti nostaa pehmeitä vetovoimateki-
jöitä, jotka liittyvät alueen tapahtumiin ja 
elämyksiin, myönteiseen ilmapiiriin, veto-
voimapalveluihin, monipuolisiin asuin- ja 
elinympäristöihin, kaupunkikulttuuriin, 
vapaa-aikaan jne. Tämä edellyttää asumiseen, 
vaihtoehtoisiin asuinalueisiin ja erilaisiin asuin- ja 
elinympäristöihin, opiskelumahdollisuuksiin sekä 
monipuolisiin vapaa-ajan liikunta- ja kulttuuripal-
veluihin liittyvien tekijöiden jatkuvaa esille tuomista. 
Jyväskylällä on mahdollisuus korostaa samanaikai-
sesti sekä urbaanin kaupunkiympäristön etuja että 
kaupungin kehysalueen ja läheisen maaseudun vaih-
toehtoisia mahdollisuuksia.
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