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Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen – KELPO (1)

Talousarvio 2013 strateginen kehittämishanke: Kilpailukyky- ja 

elinkeinopolitiikan terävöittäminen

Kaupunki asettaa elinkeinopolitiikan kohentamisen, yritysten 

toimintaedellytysten parantamisen, työpaikkojen lisäämisen ja veropohjan 

laajentamisen toimintansa keskeiseksi tavoitteeksi ja palvelujensa varmistamisen 

turvaksi.  Valtuusto sitoutuu ottamaan vuosiohjelmaansa katsauksen 

elinkeinopolitiikan tilasta, näkymistä ja tarvittavista toimenpiteistä. 

Kaupunginhallitus asettaa alkuvuodesta 2013 Kilpailukyky ja elinkeinopoliittisen 

työryhmän (Kelpo-ryhmä), jonka tehtävänä on

− tehdä esityksiä kaupungin kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan ja suotuisan 

väestö- ja työpaikkakehityksen turvaamiseksi ja edistämiseksi sekä

− tehdä uusia avauksia, joilla vaikutetaan kaupungin kasvuun, kilpailukykyyn ja 

osaamiseen sekä vetovoimaan ja suotuisaan työpaikkakehitykseen. 



Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikan terävöittäminen – KELPO (2)

Kaupunginhallituksen päätös 29.1.2013

Työryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja Markku Andersson. 
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Kari Pitkänen, Jyväskylän yliopiston strategiajohtaja

Jussi Halttunen, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori/toimitusjohtaja

Ari Hiltunen, Jykesin toimitusjohtaja

Timo Koivisto

Risto Kortelainen

Työryhmän esittelijänä ja sihteerinä toimii muutosjohtaja Risto Kortelainen.
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Sini Sallinen (toim.): Elinvoimainen kunta, Kuntaliitto 2012



Mitä  voidaan tehdä kunnan ja alueen 
elinvoimansa edistämiseksi?

• Yleinen elinvoimapolitiikka: Toimintaedellytysten 

luominen kasvavalle yritystoiminnalle. Kokonaisuuden 

johtaminen.

• Erityinen elinkeinopolitiikka: yrityspalvelut, klusterikehitys 

ja kasvuyritysten tukeminen.

• Painopiste siirtymässä kohti kokonaisvaltaista 

elinvoimapolitiikkaa



Kaupunki vs Kunta

• Kaupungistuminen jatkuu globaalisti

• Kaupunki = talousmaantieteellinen kokonaisuus

• Kunta = demokratiaan ja verotusoikeuteen perustuva 

hallinto-organisaatio

• Kuntauudistus tähtää kaupunkikuntien muodostamiseen. 



Kaupunkien toimintaympäristö 
muuttuu

• Energia- ja resurssitehokkuuden vaatimus ja myös 

ilmastonmuutoksen torjunta ohjaavat kaupunkipolitiikkaa

• Netin käytön kasvu ja pilvipalvelut avaavat 

mahdollisuuden virtaviivaistaa kansalaisten palveluita ja 

lisätä vaikutusmahdollisuuksia 

• Urbaani elämäntapa saa jalansijaa

• Yritystoiminnan rakennemuutos jatkuu

• Hidas talouskasvu ja velkaantuminen kaventavat 

kaupunkien taloudellista liikkumavaraa



Vetovoimainen kaupunki

• Inhimillinen pääoma ratkaisee kaupungin menestyksen 

• Kaupunkien kansainvälinen kilpailu nuorista aikuisista ja 
opiskelijoista kiristyy

• Suvaitsevaisuus ja kansainvälinen ilmapiiri kilpailutekijöiksi

• Kaupunkikeskustojen miljöö houkuttelee kulutuskysyntää ja –
tarjontaa

• Tapahtumat, taide- ja kulttuuritarjonta, ruokakulttuuri ja itse 
tekeminen (pop up kaupat ja ravintolat) osaksi 
elinkeinopolitiikkaa

• Matkailu on tärkeä kasvuala ja vetovoiman mittari



Osaaminen ratkaisee
• Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen 

koulutuksen merkitys kaupungin kehityksen käyntivoimana 

vahvistuu

• Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen fuusiot etenevät

• Yliopistojen pääintressi suuntautuu menestykseen tieteen 

kansainvälisessä kilpailussa

• Ammattikorkeakoulut profiloituvat osaavan työvoiman 

tuottajina

• Korkeakoulut panostavat jatkossakin paikallisen alue- ja 

yhteiskuntavastuun toteuttamiseen

• Ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen 

merkitys korostuu



Kaupungit innovaatiokeskittyminä

• Innovaatiopolitiikan painopiste muuttuu teknologian 

siirrosta käyttäjä- ja markkinavetoisiin palveluinno-

vaatioihin

• Kontaktitihentyminä kaupungit tarjoavat yritysten 

uudistumiselle suotuisan ympäristön

• Paikkaan sidottu yrityskehitysmalli (yrityshautomot, 

teknologiakeskukset) hakee uusia muotoja

• Kaupunkikuntien rooli innovatiivisina hankkijoina 

korostuu



Saavutettavuus kilpailutekijänä

• Saavutettavuuden merkitys kaupungin menestystekijänä 

korostuu

• Suomen henkilöliikenneyhteydet maailmalle ovat paljolti 

lentoliikenteen varassa

• Rikkidirektiivin voimaantulo 2015 saattaa heikentää 

Suomen satamien kilpailuasemaa

• Liikennepolitiikassa painopiste siirtyy 

väyläinvestoinneista raideliikenteeseen ?



Kaupunkipolitiikan instrumentit 
uudistuvat

• Julkinen hankerahoitus vähenee tulevalla 

rakennerahastokaudella

• Neuvottelumenettely kaupunkipolitiikan välineeksi

• Kasvusopimukset ja innovatiinen kaupunki –ohjelmat 

kilpailutetaan


