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Kaupunkistrategian tausta ja tavoite 
 
Toimintaympäristön keskeiset haasteet 

– kuntatalous: tulopohja, työpaikat, menojen hillintä 
– palvelutarpeet: kasvava vanhusväestö, huoltosuhde. 

Kuntalaki (luonnos hallituksen esitykseksi 39§)  
Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon  
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;  
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;  
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;  
4) omistajapolitiikka;  
5) henkilöstöpolitiikka;  
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; sekä  
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.  

Kaupunkistrategiaan haetaan aiempaa vahvempaa ohjausvoimaa  
⇒ strategiset kärjet, valinnat, seurattavuus. 

Jyväskylän näköinen strategia; miten erotumme muista. 
Nykyinen strategia Uuden aallon Jyväskylä, kaupunkistrategia 22.3.2010. 

   
 



Kaupunkistrategian valmistelun aikataulu, syksy 2014 
Pvm Käsittely Asia 
27.8. Strategiaryhmä Strategian rakenne, visio, teemat, tavoitteet 

2.9. YTT Strategian valmistelutilanne 

4.9. Strategiaryhmä Strat. teemojen ja tavoitteiden täsmennys, mittarit 

4.9. Jory seminaari 

8.9. Talpo Strategian rakenne, visio, teemat, tavoitteet 

19.9. Strategiaryhmä Valmistelun jatkaminen 

22.9. KH seminaari Strategian rakenne, visio, teemat, tavoitteet, mittarit 

29.9. KV seminaari Strategian rakenne, visio, teemat, tavoitteet 

30.9. Jory seminaari Esityksen käsittely 

3.10. YTT Esityksen käsittely 

1.-12. 10 Palaute KV-ryhmät <- palautteiden kokoamisen jälkeen 
Viestintä: netti, intra.  Lausunnot: yrittäjät, vanhus- ja 
vammaisneuvostot, nuorisovaltuusto, henkilöstö ja –järjestöt 

6.10. Talpo Strategian käsittely 

13.10. Strategiaryhmä 

16.10 Strategiaryhmä 

20.10. KH iltakoulu Keskustelu 

27.10. KH Päätöskäsittely 

10.11. KV Päätöskäsittely 



Visio: tulleet ehdotukset    1/2 
Valtuustoryhmille 27.6.2014 lähetetty ehdotus: 

Jyväskylä on helposti lähestyttävä ja loistava yhdessä tekemisen keskus, joka 
kannustaa omatoimisuuteen ja jossa uskalletaan kokeilla rohkeasti. Jyväskylä 
hyödyntää voimavaransa resurssiviisaasti aidossa vuorovaikutuksessa.  

Valtuustoryhmiltä tulleet ehdotukset: 
• Jyväskylä 2025 on elinvoimainen, kiinnostava, kasvava ja turvallinen kaupunki. 
• Kuntalaisten Jyväskylä - Elinvoimainen kasvukeskus, joka välittää, uskaltaa ja 

kokeilee 
• Jyväskylä on elinvoimainen ja uudistuva, kansallisesti merkittävä kasvukeskus, joka 

turvaa jokaiselle mahdollisuudet menestyä ja voida hyvin 
• Jyväskylä osaa ja uskaltaa ennakkoluulottomasti. Elinvoimainen kaupunki, joka 

uudistaa ja ylläpitää yhteisöllisyyttä kuntalaisten itsenäisyyttä tukien ja 
omatoimisuutta vahvistaen. 

• Jyväskylä – turvallinen, rohkea ja elinvoimainen työn ja tulevaisuuden kaupunki. 
• Osaamisen, yrittämisen ja hyvinvoinnin helmi (Jyväskylä 2020) 
• Jyväskylä liikkeessä – Jyväskylä on the move 

              ….. 
 
 



Visio: tulleet ehdotukset    2/2 
• Jyväskylä on helposti lähestyttävä koulutuksen, kulttuurin ja liikunnan kaupunki ja 

yhdessä tekemisen keskus, joka kannustaa yrittäjyyteen ja omatoimisuuteen. 
Jyväskylässä kokeillaan rohkeasti ja hyödynnetään voimavaroja resurssiviisaasti 
aidossa vuorovaikutuksessa. 

• Jyväskylä on vuonna 2020 demokraattinen, tasa-arvoinen ja solidaarinen 
hyvinvointikunta, jossa osallisuus, hyvät lähipalvelut, koulutus ja ekologia ovat 
kaupungin toiminnan ytimessä ja keskeisiä menestystekijöitä. 

• Jyväskylä on aktiivinen ja luonnonläheinen kaupunki, jossa välitetään kaikista ja jonne 
on helppo tulla. Jyväskylässä etsitään yhdessä resurssiviisaita, luovia ja 
omatoimisuutta tukevia ratkaisuja niin yrittäjyyden kuin asukkaiden hyväksi. 

___________ 
Muilta tulleet ehdotukset: 
• Viksu kaupunki, yhdessä ja itse tehty 

Hyvinvoiva kaupunkilainen, jonka on mahdollista valita monimuotoisista palveluista 
Aidolla vuorovaikutuksella haetaan parhaat synergiaedut 
Talvikaupunki 

• Jyväskylä - liikuttavan kaunis koulukaupunki, itse tehty, yhdessä tehty 
 

 



Luonnos 29.9.2014 

Jyväskylän kaupunkistrategia 



Visio kertoo millaiseen Jyväskylään pyrimme 

Liikuttavan kaunis, yhdessä tehty (resurssiviisas) Jyväskylä  
 

Mitä haluamme visiolla kertoa: 
• Erottuu ja kiinnittyy nimenomaan Jyväskylään 
• Liikkeessä oleva: liikunnallinen, liikuntatraditio, tunnetila. Jyväskylä laittaa asioita liikkeelle  
• Kaunis: hyvää mieltä tuottava, arkkitehtuurin ja valon kaupunki, houkuttelee liikkumaan ulos 

yhteisiin tiloihin, ihmisen mittakaavaan sopiva kaupunkiympäristö 
• Yhdessä tehty: Kaupunki kasvaa ja menestyy vain yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Luomme 

osallisuutta, edistämme yritteliäisyyttä. Kaupunki on luotettava kumppani ja yhteistyöhakuinen 
verkostoituja, voimien kokoaja.  

• (Resurssiviisas Jyväskylä toimii vastuullisesti tulevaisuutta rakentaen. Kaupunkilaisia ja muita 
toimijoita kannustetaan kestäviin elämäntapoihin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin. 
Kaupunki toimii itse esimerkkinä.) 

 
 

 



Jyväskylässä arvostamme  

Rohkeutta 
Rohkeus on uteliaisuutta, uskallusta muuttaa ja muuttua, kokeilla.  

Luovuutta 
Luovuus on kykyä ohjata ajattelua ja toimintaa kohti uutta, ennen kokematonta. 
Luovuus on kyky rikkoa vanhoja ajatteluprosesseja ja synnyttää yhdistelemällä uusia.  

Välittämistä 
Välittäminen on yhteisvastuuta, aktiivisuutta ja sillan rakentamista  eri toimijoiden tai 
asioiden välille. Kaupunki ja kaupunkilaiset huolehtivat kunnostaan, terveydestään, 
toisistaan, sivistyksestään, ympäristöstään ja huomisesta. 

Luottamusta 
Luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkuhun tai johonkin voi luottaa, että 
joku tai jokin ei petä toiveita tai aiheuta pettymystä. Luottamus on yhteinen kokemus, 
erilaisuus voimavarana, uskoa ja toiveikkuutta.  



Strategiakokonaisuuden kuvaus  
Visio 
Arvostukset 
Strategian keskeisiä lähtökohtia ja tavoitteita 
esim.: 
• Kilpailukyky  ja palvelut 
• Asukkaat ja kumppanit 
• Resurssiviisaus 
 
 

Aaltomerkkiin (sijoittelu esimerkinomaista): 
 



Strategiset teemat /painopistealueet 

• Teema 1: Kilpailukyvyllä ja vaikuttavalla 
elinkeinopolitiikalla luomme edellytyksiä hyvinvoinnille 

• Teema 2: Voimavarojen viisaalla käytöllä kohti kestävää 
kehitystä ja talouden tasapainoa  

• Teema 3: Uudistamme palveluja toimintaympäristön 
muutokset ennakoiden 

• Teema 4: Hyvinvoiva ja aktiivinen asukas  

 



 
Teema 1: Kilpailukyvyllä ja vaikuttavalla 

elinkeinopolitiikalla luomme edellytyksiä hyvinvoinnille 
  

Strateginen tavoite 
  

Esimerkkejä keskeisistä 
toimenpiteistä  

(tarkennetaan mitattavaan muotoon) 

Mittarit Kehittämis-
ohjelmat, 

toimeenpano-
suunnitelmat 

Haastamme olemassa olevia 
yrityksiä kasvuun 
 
 
 
 
Vahvistamme kaupungin, 
oppilaitosten ja muiden 
elinkeinopoliittisten toimijoiden 
yhteistyötä uuden yritystoiminnan 
synnyttämiseksi ja 
houkuttelemiseksi kaupunkiin 
 
Hankimme aktiivisesti tapahtumia 
ja helpotamme tapahtumien 
järjestämistä 
 
Edistämme työllistymistä 
 

- Jykes/yritysten tarpeiden 
kartoittaminen -> kaupungin 
toimenpiteet kasvun 
mahdollistamiseksi 

- Yritysväylä 
 

- Yritystehdas 
- INKA-ohjelma (kyberturvallisuus, 

biotalous) 
- Kangas, Hippos 
 
 
 
- Tapahtumatoiminnan organisointi 

 
 

- Yhteistyön vahvistaminen pk-
yritysten kanssa ja erityisesti  
pienten ja aloittelevien yritysten 
tukeminen ensimmäisten 
työntekijöiden palkkaamisessa 



Teema 2: Voimavarojen viisaalla käytöllä kohti 
kestävää kehitystä ja talouden tasapainoa   

 
Strateginen tavoite 

  

Esimerkkejä keskeisistä 
toimenpiteistä  

(tarkennetaan mitattavaan muotoon) 

Mittarit Kehittämis-
ohjelmat, 

toimeenpano-
suunnitelmat 

 
Kaupunkirakenteemme on viisas ja 
tiivis 
 
 
 
 
 
 
Palvelumme, toimitilamme ja 
henkilöstömme ovat joustavia ja 
muuntuvat toimintaympäristön 
muutokset ennakoiden 
 
 

 
- Keskustan kehittämisen kolmas 

vaihe, Kakkoskehän 
elinvoimahankkeet (ks. liite) 
 

- Yleiskaavan ja asumisvision 
toteuttaminen, aluekeskustojen 
ja kylähelmien kehittäminen 

 
- Sähköisten palvelujen käytön 

edistäminen ja tietojärjestelmien 
mahdollisuuksien tehokkaampi 
hyödyntäminen 

 
- Henkilöstön osaamisen 

suunnitelmallinen kehittäminen 
 

- Tilojen käyttöasteen nostaminen 
 



Teema 3: Uudistamme palveluja toimintaympäristön 
muutokset ennakoiden 

 
Strateginen tavoite 

  

Esimerkkejä keskeisistä 
toimenpiteistä  

(tarkennetaan mitattavaan muotoon) 

Mittarit Kehittämis-
ohjelmat, 

toimeenpano-
suunnitelmat 

 
Edistämme ennakoivaa ja 
aktivoivaa toimintatapaa 
palveluissa 
 
Mahdollistamme erilaisia tapoja 
tuottaa palveluja yhdessä eri 
toimijoiden kanssa 
 
Parannamme sote-palveluiden 
kustannustehokkuutta ja 
kilpailukykyä 
 
 
 
Rakennamme palveluympäristöt 
asiakaslähtöisesti  

 
- Lapsiperheiden varhaisen tuen 

palvelumallien toteuttaminen 
järjestöjen kanssa 
 

- Nuorisovastaanoton ja Ohjaamon 
palveluiden toteuttaminen 
verkostoyhteistyönä 
 

- SOTE-uudistuksen  uudet  
integroivat mallit sosiaali- ja 
terveyspalveluiden ja 
erikoissairaanhoidon palveluissa 

- tietotekniikan hyödyntäminen 
 

- Aluekeskustojen vuorovaikutteiset 
monikumppanuuskaavat 
 

- Päiväkotien ja koulujen kasvu- ja 
oppimisympäristöjen suunnittelu 



Teema 4: Hyvinvoiva ja aktiivinen asukas   
 

Strateginen tavoite 
  

Esimerkkejä keskeisistä 
toimenpiteistä 

(tarkennetaan mitattavaan muotoon) 

Mittarit Kehittämis-
ohjelmat, 

toimeenpano-
suunnitelmat 

 
 
 
Edistämme asukkaiden 
hyvinvointia ja aktiivisuutta 
 

- Tilojen ja ulkoalueiden 
suunnittelu asukkaiden yhteiseen 
käyttöön 
 

- Asumisvision mukaisten 
toimenpiteiden toteuttaminen 
 

- Perhekeskusverkoston 
laajentaminen yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa 
 

- Itsehoito-ohjelmien 
käyttömahdollisuuksien 
lisääminen 

 
- Kustannusvaikuttavan 

palvelumallin luominen paljon 
sote-palveluita käyttäville 
 

- Omatoimisen liikunnan 
mahdollisuuksien lisääminen 
 

- Asukkaiden osallistumismuotojen 
kehittäminen 



LR 10.9.14 

Jyväskylän 
viisas kaupunkirakenne 

Kompassilta 1-2-10-20 
 
• Kaupunkikeskusta on ykkönen (1km) 
• Tiivis, viisas kakkonen = Kangas, Lutakko, 

lukio-amk-yo-kampukset, Hippos, 
keskussairaala, Kehä Vihreä, Baana (2km) 

• Liikunnallista linkkielämää ja omaleimaisia 
aluekeskustoja (10 km) 

• Kakskyt minsaa, vetovoimaisia alueita ja 
paikallisyhteisöjä 150 000:lle 

• Elämänikäistä oppimista ja tapahtumia 
miljoonalle 

 

ESIMERKKI LIITTEISTÄ 
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RV-tiekartta 2050: Jyväskylän alueen tiekartta resurssiviisauteen 2050 
2015-2016 2017-19 2020-2025 2030 2050 

ENERGIA      
 
 

Fossiiliton ja 
hiilineutraali 

energiantuotanto ja 
liikkuminen 

 
LIIKENNE     

JÄTE-
HUOLTO 

    Neitseellisten raaka-
aineiden kulutus 

kestävää ja  
kierrätysmateriaalien 

käyttö maksimoitu 

RUOKA     Yhden maapallon 
rajoissa tuotettu ja 
kulutettu ruoka luo 

hyvinvointia, terveyttä 
ja taloudellista kasvua 

VESI     Vesiliiketoiminta on 
merkittävä tulonlähde 

ja vientiartikkeli 
 

KESTÄVÄT 
YHTEISÖT 

    Alue elinvoimainen ja 
houkutteleva sekä 

yrityksille että 
asukkaille 

 

Uusia ratkaisuja joukko- ja 
kevyen liikenteen sekä 
autojen yhteiskäyttöön 

Älykkäät ratkaisut eri 
liikennemuotojen 

yhdistämiseen 

Liikennebiokaasu, 
sähköautojen 
latausasemat 

Puun toimitusketjun 
uudet ratkaisut 1-2 tuulivoimapuistoa 

Houkutteleva ja nopea 
joukkoliikenne yhdistää 

paikalliskeskukset 

Mustankorkean 
ekoteollisuuspuisto 

Uusiomateriaalien 
käyttö on 

houkuttelevaa ja 
taloudellisesti 
kannattavaa 

Kaupunkiympäristö 
tukee monimuotoisen 
asumisen ja älykkään 

liiketoiminnan 
kehittämistä 

Paikalliset kauden 
mukaiset kasvikset 

korvaavat lihankulutusta 
ruokavaliossa 

Kotitalouksien 
ruokahävikki 

vähentynyt 75 %  

Uudet ratkaisut tiedon, 
palvelujen ja tavaroiden 

jakamiseen 

Teollisuuden suljetut 
vesikierrot 

Jätevedenpuhdistamon 
biojalostamossa 

hyödynnetään kaikki 
jäteveden fraktiot 

Jätevedenpuhdistamon 
biojalostamo 

Jyväskylästä 
kokeilukulttuurialusta 

1 maapallo 
Ei päästöjä 

Ei jätettä 

Ekoteollisuuspuiston 
biokaasulaitos 

Julkiset hankinnat tukevat 
lähituotantoa 

Lähituotannossa 
vahvoja brändejä, 

merkittävät 
työllisyysvaikutukset 

Yrityksille 
kokeiluympäristöjä uusien 
ratkaisujen kehittämiseen 

Kankaan alueesta 
kehitysalusta ja 
referenssialue Energiatehokkaat 

asuinalueet Kankaan aurinkovoimala 

Hiilineutraali sähkön- ja 
lämmöntuotanto 

Joukkoliikenne uusiutuvien 
pollto-aineiden 

edelläkävijä 

Teolliset symbioosit Mielikuvan muutos:    Jäte = 
materiaali 

Kulutus palveluja sekä 
kestäviä, korjattavia ja 

uusiomateriaaleista 
valmistettuja tuotteita 

Tähdelounaskonsepti 
laajenee  

Vesiliiketoiminnan 
kehitys: Vesikeskus, 

yritystehdas 
Puhtaat luonnonvedet osa 

Jyväskylän brändiä 

Sairaalasta resurssi-
viisauden edelläkävijä 

Lähi- ja kausiruoan 
ostaminen helppoa ja 

edullsita 

Vesimittarit kotitalouksiin 

ESIMERKKI LIITTEISTÄ 
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