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missio ja visio? 
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ja mittareilla 
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toteutumista? 

Kaupunkistrategian keskeiset kysymykset 
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Strategia Jyväskylän johtamisen välineenä 
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Kaupungin  
valtuusto 
Kaupungin  
hallitus 
Lautakunnat ja 
johtokunnat 

Kaupunkistrategia 

Missio (Mikä on tehtävämme?) 
Visio (Minne mennään?) 

Arvot (Mille arvopohjalle toiminta perustuu?) 

Osallistuvat  
ja hyvinvoivat 
asukkaat 

Liikunta- 
pääkaupunki 

Raikas ja 
kasvava 
elinvoima 

Resurssien  
viisas käyttö 

 
 

Vuosittainen 
TA 

suunnittelu 

Talousarvio- 
suunnitelma 

Konserniyhtiöt  
ja liikelaitokset 

Linjaukset ja ohjeistukset (ja sopimukset?) 

Ko
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Teemat, 
niiden 

tavoitteet 
ja mittarit 

Teemat, 
niiden 

tavoitteet 
ja mittarit 

Teemat, 
niiden 

tavoitteet 
ja mittarit 

Teemat, 
niiden 

tavoitteet 
ja mittarit 

Kaupunkitason ohjelmat, hankkeet ja palvelut toteuttaa 

Muutosajurit  
vaikuttaa 



Strategia työryhmä 6-/2017 
Valtuustoryhmät (Valtuustoryhmien edustajat nimetty valtuustoryhmien toimesta: 
• KD: Mia Puolimatka 
• PS: Teemu Torssonen  
• SDP: Tony Melville (Ahti Ruoppila) 
• KESK: Janne Jukarainen (Kirsi Knuuttila) 
• KOK: Pirita Wahlstedt-Niskanen (Jussi Viljanen) 
• VIHR: Leena Lyytinen (Bella Forsgren) 
• VAS: Paul Abbey  
• Piraattipuolue: Joel Lehtonen 

 
Henkilöstö (toimialojen johto nimittänyt edustajat): 
• Konsernihallinto; Arja Aroheinä, Helinä Mäenpää, Anne Sandelin 
• KRT; Mari Pitkänen, Päivi Pietarinen 
• Sivistys; Ari Karimäki, Eino Leisimo 
• PeTu; Päivi Kalilainen, Ulla Kuittu, Maarit Raappana 
• Henkilöstöedustaja; Timo Marjasalo 

 
Strategia ja kehittäminen (järjestävässä roolissa):  
Harri Hyvönen (vastuuhlö), Pirkko Melville, Jukka Laukkanen, Sari Välimäki, Laura Ahonen 
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Tilaisuuksia, joissa 
strategiapäivitystä  

esitellään ja käsitellään 
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Lisäksi: 
 
Sähköiset kanavat – strategialuonnos esille 12.9. 
 

Heinäkuu 
• Strategia-valmistelija(t);     

10.-21.07.; Kooste kevään 
strategian arvioinneista ja 
syksyn suunnitelman 
laadinta 

Elokuu 
• Kaupungin JoRy seminaari; 

23.08. klo 11.00-12.00  
• Strategiatyöryhmä; 23.08. 

klo 15.30-17.30 
• PeTu laajennettu jory; 25.8. 
• Resurssiviisausryhmä; 30.8. 

klo 12-14  
  

Syyskuu 
• Kaupungin hallitus & JoRy; 

04.09. klo 12.00-14.00 
Skenaariotyö 

• Sivistys jory; 5.9. 
• K-S liitto; 6.9. klo 9-10  
• Strategiatyöryhmä; 06.09. klo 

15.00-17.00 
• Palvelujohtajat; 11.9. klo 9-9.30 
• HyTe forum; 8.9. klo 11-11.30 
• Hyvinvointiryhmä; 11.9. klo 

10.30-11.00 
• JAMK; 18.9. klo 10.30-11.30 
• Kaupungin hlöstö; 19.9. klo 

8.30-10.00, K-talo 
• Kaupungin JoRy seminaari; 

20.09. klo 08.30-10.30 
• Kuntalaiset; 22.9. klo 9-12 

Kompassi, 22.9. klo 13-16(17), 
Keljon Prisma, 23.9. klo 10-13, 
Palokan Prisma  

• Kaupungin hlöstö; 25.9. klo 
14.30-16.30, Minnansali 

• Yhdistykset Matarassa; 26.9. klo 
13-15  

• Yrittäjät; 27.09. klo 13.00-14.30 
• Strategiatyöryhmä; 27.09. klo 

15.30-17.30 
• KoHa jory; 27.9.  
• JYU; 28.9. klo 10-12  
• Kuntalaiset; 30.9. klo 16-21, 

Tourujoen Yö, Matarankatu 6
    

Lokakuu 
• Kaupungin hallitus & JoRy 

seminaari; 02.10. klo 12.00-
15.00; Skenaariotyö, 
Strategian päivitys valtuustoon 

• Strategia-valmistelija(t);          
02.-06.10.; Strategian kirjoitus 
ja esityksen laadinta 

• Keski-Suomen kauppakamari 
4.10. klo 14-16 

• Valtuustoseminaari 09.10. klo 
17.00- 

•    Maakunnallinen  tulevaisuus-   
         ryhmä 10.10. klo 14-16 
• Kaupungin hallitukseen 

strategia 23.10. klo 14.00- 
• Valtuuston kokous 30.10.; 

Strategian hyväksyttäminen 



Rohkeasti aikaansa edellä  
  

llmastonmuutos  
ja luonnonvarojen  
käyttö 
 
Ääripäiden  
korostuminen 

Kaupungistuminen 

Älykkään  
teknologian  
murros 

MUUTOSTEKIJÄT VISIO 
Jyväskylä on kasvava ja 
kansainvälisesti arvostettu 
osaamisen kaupunki. 

MISSIO 
Teemme Jyväskylästä  
parhaan paikan  
asua, oppia ja tehdä työtä 

Raikas ja  
kasvava  
elinvoima 

Liikunta- 
pääkaupunki 

STRATEGIAKÄRJET 

ARVOT: 
Vastuullisuus   Luottamus   Luovuus   Avoimuus 

Osallistuvat ja  
hyvinvoivat  
asukkaat 

Resurssien  
viisas käyttö 



Rohkeasti aikaansa edellä  
  

llmastomuutos  
ja luonnonvarojen  
käyttö 
 
Ääripäiden  
korostuminen 

Kaupungistuminen 

Älykkään  
teknologian  
murros 

MUUTOSTEKIJÄT VISIO 
Jyväskylä – kasvava 
koulutuksen ja hyvinvoinnin 
osaamiskaupunki 

MISSIO 
Teemme Jyväskylästä  
parhaan paikan  
asua, oppia ja tehdä työtä 

Raikas ja  
kasvava  
elinvoima 

Liikunta- 
pääkaupunki 

STRATEGIAKÄRJET 

ARVOT: 
Vastuullisuus   Luottamus   Luovuus   Avoimuus 

Osallistuvat ja  
hyvinvoivat  
asukkaat 

Resurssien  
viisas käyttö 

1. Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia 
terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. 

2. Tuemme asukkaiden osallistumista ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. 

3. Vahvistamme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja 
otamme huomioon kulttuurien moninaisuuden. 

4. Parannamme palvelujen saatavuutta ja 
saavutettavuutta koko Jyväskylässä. 

5. Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme 
harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä.  

6. Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä. 

1. Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman 
liikunnan, urheilun ja terveyden osaamiskeskittymän. 

2. Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen 
kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja sekä 
asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia. 

3. Edistämme lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, 
kouluissa ja vapaa-ajalla. 

4. Yhdistämme joustavasti opiskelun ja urheilun kaikilla 
koulutusasteilla. 

5. Luomme edellytyksiä liikunta- ja hyvinvointialan 
yritystoiminnalle. 
 

1. Toteutamme eheää  yhdyskuntarakennetta ja 
kannustamme kestävään liikkumiseen. 

2. Teemme kestäviä ja innovatiivisia hankintoja  
3. Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation 

mahdollisuuksia. 
4. Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten 

käyttöön. 
5. Toteutamme kiertotaloudella ja uusiutuvan energian 

käytöllä hiilineutraalin ja jätteettömän kaupungin. 
6. Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme  

luonnon monimuotoisuudesta. 
 

1. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen 
ja tutkimuksen keskuksena. 

2. Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla 
yritysten kasvua. 

3. Tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja 
palveluinnovaatioiden syntymistä. 

4. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisuutta kansainvälisenä 
tapahtuma- ja matkailukaupunkina. 

5. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa. 
6. Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja 

työnantajana. 



Rohkeasti aikaansa edellä  
  

llmastomuutos  
ja luonnonvarojen  
käyttö 
 
Ääripäiden  
korostuminen 

Kaupungistuminen 

Älykkään  
teknologian  
murros 

MUUTOSTEKIJÄT VISIO 
Jyväskylä – kasvava 
koulutuksen ja hyvinvoinnin 
osaamiskaupunki 

MISSIO 
Teemme Jyväskylästä  
parhaan paikan  
asua, oppia ja tehdä työtä 

Raikas ja  
kasvava  
elinvoima 

Liikunta- 
pääkaupunki 

STRATEGIAKÄRJET 

ARVOT: 
Vastuullisuus   Luottamus   Luovuus   Avoimuus 

Osallistuvat ja  
hyvinvoivat  
asukkaat 

Resurssien  
viisas käyttö 

1. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen ja 
tutkimuksen keskuksena. 

2. Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten 
kasvua. 

3. Tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja 
palveluinnovaatioiden syntymistä. 

4. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisuutta kansainvälisenä 
tapahtuma- ja matkailukaupunkina. 

5. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa. 
6. Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana. 



Rohkeasti aikaansa edellä  
  

llmastomuutos  
ja luonnonvarojen  
käyttö 
 
Ääripäiden  
korostuminen 

Kaupungistuminen 

Älykkään  
teknologian  
murros 

MUUTOSTEKIJÄT VISIO 
Jyväskylä – kasvava 
koulutuksen ja hyvinvoinnin 
osaamiskaupunki 

MISSIO 
Teemme Jyväskylästä  
parhaan paikan  
asua, oppia ja tehdä työtä 

Raikas ja  
kasvava  
elinvoima 

Liikunta- 
pääkaupunki 

STRATEGIAKÄRJET 

ARVOT: 
Vastuullisuus   Luottamus   Luovuus   Avoimuus 

Osallistuvat ja  
hyvinvoivat  
asukkaat 

Resurssien  
viisas käyttö 

1. Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun 
ja hyvään oppimiseen. 

2. Tuemme asukkaiden osallistumista ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia. 

3. Vahvistamme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon 
kulttuurien moninaisuuden. 

4. Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko 
Jyväskylässä. 

5. Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja 
vähennämme yksinäisyyttä.  

6. Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä. 



Rohkeasti aikaansa edellä  
  

llmastomuutos  
ja luonnonvarojen  
käyttö 
 
Ääripäiden  
korostuminen 

Kaupungistuminen 

Älykkään  
teknologian  
murros 

MUUTOSTEKIJÄT VISIO 
Jyväskylä – kasvava 
koulutuksen ja hyvinvoinnin 
osaamiskaupunki 

MISSIO 
Teemme Jyväskylästä  
parhaan paikan  
asua, oppia ja tehdä työtä 

Raikas ja  
kasvava  
elinvoima 

Liikunta- 
pääkaupunki 

STRATEGIAKÄRJET 

ARVOT: 
Vastuullisuus   Luottamus   Luovuus   Avoimuus 

Osallistuvat ja  
hyvinvoivat  
asukkaat 

Resurssien  
viisas käyttö 

1. Toteutamme eheää  yhdyskuntarakennetta ja kannustamme 
kestävään liikkumiseen. 

2. Teemme kestäviä ja innovatiivisia hankintoja  
3. Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. 
4. Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten käyttöön. 
5. Toteutamme kiertotaloudella ja uusiutuvan energian käytöllä 

hiilineutraalin ja jätteettömän kaupungin. 
6. Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme  luonnon 

monimuotoisuudesta. 



Rohkeasti aikaansa edellä  
  

llmastomuutos  
ja luonnonvarojen  
käyttö 
 
Ääripäiden  
korostuminen 

Kaupungistuminen 

Älykkään  
teknologian  
murros 

MUUTOSTEKIJÄT VISIO 
Jyväskylä – kasvava 
koulutuksen ja hyvinvoinnin 
osaamiskaupunki 

MISSIO 
Teemme Jyväskylästä  
parhaan paikan  
asua, oppia ja tehdä työtä 

Raikas ja  
kasvava  
elinvoima 

Liikunta- 
pääkaupunki 

STRATEGIAKÄRJET 

ARVOT: 
Vastuullisuus   Luottamus   Luovuus   Avoimuus 

Osallistuvat ja  
hyvinvoivat  
asukkaat 

Resurssien  
viisas käyttö 

1. Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman liikunnan, 
urheilun ja terveyden osaamiskeskittymän. 

2. Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen kehittämällä 
yhteistyö- ja palvelumalleja sekä asuinympäristöjen 
liikuntamahdollisuuksia. 

3. Edistämme lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja 
vapaa-ajalla. 

4. Yhdistämme joustavasti opiskelun ja urheilun kaikilla 
koulutusasteilla. 

5. Luomme edellytyksiä liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle. 



Kaupunkistrategian keskeiset indikaattorit ja mittarit – 
luonnos – valmistelu kesken!! 
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Strategiakärki Strategiaan liittyviä mittareita (luonnos 6.10.2017) Päivittyminen Nykytaso Tavoite Tietolähde 

Raikas ja kasvava elinvoima   

  Asukasluvun muutos kk Tilastokeskus 

  Oppilaitoksiin hakijoiden määrä/aloituspaikka 6kk Opetushalitus 

  Työttömyysaste  3kk Tilastokeskus 

  Yritysten palkkasummakehitys kk Tilastokeskus 

  Matkailijamäärä 6kk JKL/Matkailu 

  Sijoitus kuntien vetovoimatutkimuksissa (Taloustutkimus) vuosi Taloustutkimus 

  Terveysperusteiset poissaolot: kalenteripäivät / htv   

   

 Hyvinvointi-indeksi (Kela) vuosi Kela 

  Vapaaehtoistoiminnan voluumi (asiointiapu tapahtumat) 6kk JKL/Vapari 

  Toimeentulotukea saavat kotitaloudet (Kela) 3kk Kela 

  Koulutustakuu vuosi JKL/Opetus 

Resurssien viisas käyttö   

  CO2-päästöt (CO2-raportti) vuosi CO2 raportti 

  Uusiutuvan energian käyttö (Energiatase) joka toinen vuosi Energiatase 

  Joukkoliikenteen matkustajamäärä kk JKL/KRT 

  Vuosikate/poistot 3kk Talous 

Liikuntapääkaupunki   

  Liikuntaa harrastavien osuus väestöstä vuosi JKL 

  Liikuntatoimialan työllistävyys vuosi JKL 

  Urheiluakatemia opiskelijoiden määrä vuosi JKL 

            



Liitteet ja esimerkkejä 
kaupunkitason ohjelmista 
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Kaupunkistrategian keskeiset ohjelmat, luonnos 
Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

 
1. Osallisuusohjelma; http://www.jyvaskyla.fi/osallistu/tyokalut/osallisuusohjelma 
2. Hyvinvointikertomus; http://www.jyvaskyla.fi/hyvinvointikertomus 
3. Monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 (päivityksessä); 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruct
ure/69345_Monikulttuurisuusohjelma.pdf 

4. Jyväskylän mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016–2020; 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruct
ure/83609_jyvaskylan_mielenterveys-_ja_paihdesuunnitelma_2016-2020_valmis1.pdf  

5. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2016: Ikäystävällinen Jyväskylä (päivityksessä); 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruct
ure/73121_ikaihmisten_hyvinvointisuunnitelma_2014-2016.pdf 

6. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010-2013 (päivityksessä); 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstruct
ure/43134_lasten_ja_nuorten_hyvinvointisuunnitelma_2010-2013.pdf 

7. Perusopetuksen opetussuunnitelma 
http://www.jyvaskyla.fi/opetus/perusopetus/opetussuunnitelma  

8. Varhaiskasvatussuunnitelma https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2017   
9. Esiopetuksen opetussuunnitelma https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jkleops  
10. Kulttuurisuunnitelma (tekeillä) 
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Kaupunkistrategian keskeiset linjaukset, luonnos 
Resurssien viisas käyttö 

 
1. Ympäristöpolitiikka http://www.jyvaskyla.fi/asuminen/ymparisto/ymparistopolitiikka (päivitetään 2017) 
2. Resurssiviisauden linjaukset ja tiekartta http://www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus/kiinnekohdat , 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructur
e/76017_jkl_resurssiviisaus_tiekartta.pdf  

3. EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumus ja sitä toteuttava toimintasuunnitelma (SECAP) 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructur
e/92420_secap_jyvaskyla_summary_22032017_fi.pdf  

4. Kuntien energiatehokkuussopimus ja tehostamissuunnitelma (KETS) 2017-25 (vahvistetaan 
11/2017); http://www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus/kiinnekohdat/kets  

5. Energiaviisas Jyväskylä;http://www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus/kiinnekohdat/energiaviisas 
6. Ilmasto-ohjelma http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ilmasto (päivitetään keväällä 2018) 
7. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (kilpailuttamispalvelut) 
8. KymppiR http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kymppiohjelma  
9. Asumisvisio http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/asumisvisio  
10. Kehä Vihreä http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kehavihrea   
12.  Metsäohjelma (valmistuu keväällä 2018) http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma  
13.  Hankintojen linjaukset (KH 25.9.2017KV)   
14. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä (JYSELI 2025) 

http://www.jyvaskyla.fi/kadut/suunnittelu/liikennejarjestelma  
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/76017_jkl_resurssiviisaus_tiekartta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/76017_jkl_resurssiviisaus_tiekartta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/92420_secap_jyvaskyla_summary_22032017_fi.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/92420_secap_jyvaskyla_summary_22032017_fi.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus/kiinnekohdat/kets
http://www.jyvaskyla.fi/resurssiviisaus/kiinnekohdat/energiaviisas
http://www.jyvaskyla.fi/ymparisto/ilmasto
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kymppiohjelma
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/asumisvisio
http://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/kehavihrea
http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma
http://www.jyvaskyla.fi/kadut/suunnittelu/liikennejarjestelma


Kaupunkistrategian keskeiset linjaukset, 
esimerkkejä 

Raikas ja kasvava elinvoima 
 
1. Yleiskaava http://www.jkl.fi/kaavoitus/yleiskaava  
2. Kansainvälistämisstrategia Kestävää kohtaamista (Alkaa olla vanha mutta 

uudempaakaan ei ole. Pikemminkin linjaus kuin strategia?); 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/3310_kvstrategia.pdf 

3. Viestinnän linjaukset; 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embe
ds/jyvaskylawwwstructure/13101_viestinnan_linjaukset.pdf 

4. Visit Jyväskylä strategiset linjaukset 2016–2020; 
http://visit.jyvaskyla.fi/filebank/1949-
Visit_Jyvaskylan_strategiset_linjaukset.pdf 
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http://www.jkl.fi/kaavoitus/yleiskaava
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/3310_kvstrategia.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/3310_kvstrategia.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/13101_viestinnan_linjaukset.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/13101_viestinnan_linjaukset.pdf
http://visit.jyvaskyla.fi/filebank/1949-Visit_Jyvaskylan_strategiset_linjaukset.pdf
http://visit.jyvaskyla.fi/filebank/1949-Visit_Jyvaskylan_strategiset_linjaukset.pdf
http://visit.jyvaskyla.fi/filebank/1949-Visit_Jyvaskylan_strategiset_linjaukset.pdf


Kaupunkistrategian keskeiset linjaukset, 
esimerkkejä 

Liikuntapääkaupunki 
1. Liikuntasuunnitelma; 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julk
aisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/91333_lii
kuntasuunnitelma.pdf 
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http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/91333_liikuntasuunnitelma.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/91333_liikuntasuunnitelma.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/91333_liikuntasuunnitelma.pdf


Strategian toimeenpano oleellista! 
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2) Toteuta suunnitelmat 1) Määritä tavoitteet ja suunta 

Kaupunki- 
strategian  

laadinta (päivitys) 

Ohjelmien  
laadinta (päivitys) 

 Strategiset linjaukset vuosijohtamiseen 

 Strategisten linjausten jatkuva 
vuorovaikutteinen käsittely 

 Strategian toimeenpano 
kehittämishankkeina ja projekteina 

 Strategian toimeenpanon systemaattinen 
johtaminen ja seuranta 

Kaupunkikonsernin kokonaisjohtaminen 
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