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1. Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen työskentely  2013



Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikkaa koskeva strateginen 
kehittämishanke vuoden 2013 talousarviossa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.12.2012/131 vuoden 2013 talousarvion 

yhteydessä kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikkaa koskevan strategisen 

kehittämishankkeen, josta todetaan

"Kaupunki asettaa elinkeinopolitiikan kohentamisen, yritysten 

toimintaedellytysten parantamisen, työpaikkojen lisäämisen ja 

veropohjan laajentamisen toimintansa keskeiseksi tavoitteeksi ja 

palvelujensa turvaamiseksi. Valtuusto sitoutuu ottamaan 

vuosiohjelmaansa katsauksen elinkeinopolitiikan tilasta, näkymistä ja 

tarvittavista toimenpiteistä.”



Kaupunginhallituksen päätös  29.1.2013/55: Kilpailukyky- ja 
elinkeinopoliittisen työryhmän asettaminen

Kaupunginhallitus asetti 29.1.2013/55 Kilpailukyky ja elinkeinopoliittisen 

työryhmän (Kelpo-ryhmä). Ryhmän 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.

Kelpo-ryhmän kokoukset vuonna 2013:

- 25.02. 02.09.

- 15.03. 31.10.

- 08.04. 18.11.

- 06.05. 09.12.

- 03.06.



Kilpailukyky- ja elinkeinopolitiikkaa koskeva käsittelyaikataulu 
kaupunginhallituksessa ja valtuustossa syksyllä 2013

1. Kaupunginhallituksen iltakoulu ma 09.09.2013 kello 14-16

2. Valtuuston seminaari ma 30.09.2013 kello 12-16

3. Kaupunginhallituksen iltakoulu ma 21.10.2013 kello 14-16

4. Kaupunginhallituksen ehdotus ma 28.10.2013 kello 14-16

valtuustolle

5. Valtuuston kokouksessa ma 04.11.2013 kello 18-

katsaus



2. Kilpailukyky ja elinkeinopolitiikan ohjaus- ja 
toimintakokonaisuus: menestysalueet

- Valtuustokatsauksen 2013 jäsennys



Kilpailukyky ja elinkeinopoliittinen ohjaus- ja toimintakokonaisuus
- Katsaus valtuustolle marraskuussa 2013

1. Kilpailukyky- ja elinkeinopoliittinen työskentely 2013 
2. Menestysalueet

2.1  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN  
- yrityskehityksen näkökulma

- yritysten kasvun polut: elinkeinotoiminnan kärjet

2.2  OHJAUS- JA UUDISTAMINEN – konsernin ohjauksen ja uudistamisen  
näkökulma
- elinkeinopoliittinen ohjaus- ja  yhteistyömalli sekä T&K&I toiminta 

2.3  KESTÄVÄ KUNTATALOUS - talousnäkökulma
- tulopohjan vahvistaminen

2.4  IHMISET – osaamisen ja työllisyyden näkökulma
- osaava ja kysynnän mukainen työvoima, työllisyyden hoito sekä 

verkostojen vahvistaminen

3. Kilpailukyky- ja elinvoimaulottuvuuteen liittyvät selvitykset ja aineistot
- Kilpailukyvyn ja elinvoiman ulottuvuudet kaupungin tehtävänä

- Erilliset selvitykset

- Toimintaympäristön kuvaus ja tilastot

Jyväskylän kaupunkiseudun kilpailukyky analyysi 1995-2012



2.1  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polut: elinkeinotoiminnan kärjet

1.1 Jyväskylän yritystehtaan perustaminen
1.2 Akateemisen yrittäjyyden edistäminen 
1.3 Tehokkaat sijoittumispalvelut
1.4 Yrityslähtöinen toimitila- ja tonttitarjoama
1.5 Kaupunkiseudun yhteismarkkinointi ml. Matkailu

YRITYSKEHITYSEN NÄKÖKULMA



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (1)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.1 Jyväskylän Yritystehtaan perustaminen (1)

Nykyisten yrityskehittäjien yhteistyö 

keskitetään Jyväskylän Yritystehtaaseen.

Yritystehtaan tavoitteena on nopeuttaa ja 

tehostaa yritysten liiketoiminnan 

käynnistämistä ja hioa yritysideoista

menestyviä yrityksiä. 

Yritystehdas tarjoaa työkalut ja verkoston 

liiketoiminnan rakentamiseen,

rahoittamiseen ja kasvattamiseen yritysideasta 

kasvuhautomoon saakka. 

Asiakkaat ovat osaajia, joilla on kehitystyötä 

vaativa tuote- tai palveluidea. 

Jykes Oy:n ohjaa ja  

koordinoi.

Muut toimijat: 

Tuhansien Järvien 

Uusyrityskekus ry, 

Jyväskylän yliopisto, 

JAMK, JAO sekä mm.

Suomen Yrityskehitys Oy

ja Mind invest

Yritystehtaan 

käynnistys

maaliskuussa

2014

Yritystehtaalle 

toimitilat 

tammikuussa 

2015



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (2)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.1 Jyväskylän Yritystehtaan perustaminen (2)

Yritystehtaan asiakkaat ovat erityisesti:

1. toimivia kasvuhakuisia yrityksiä

2. akateemiseen korkeaosaamiseen perustuvia 

yrityksiä 

3. Myös jossain määrin startup -yrityksiä  

Yritystehtaalla on

- toimiva on  kehitysympäristö, kuten  toimitilat, 

tietoliikenneyhteydet yms. infra

- Talous on  1-1,5 milj. euroa / vuosi

- Yritystehtaaseen sisältyy Demola Academy -

toimintamalli, jossa opinnoissaan edenneet  

korkeakouluopiskelijat voivat osallistua vaativaan 

yrityslähtöiseen projektitoimintaan



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (3)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.1  Jyväskylän Yritystehtaan perustaminen (3)

Jyväskylän yritystehtaan määrälliset 

tavoitteet ovat:

1. Vuosittain esitetyistä 800 liike- ja yritysideasta 

päättyy hankearviointiin 80-100.

2. Uusia kasvuhakuisia yrityksiä syntyy 15-20 

vuodessa. Yrityksistä puolet hakeutuvat 

kansainväliseen liiketoimintaan 

3. Yrityksiin syntyy 50-100 työpaikkaa vuodessa

4. Yritystehtaan toiminta vakiinnutetaan.



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (4)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.2 Akateemisen yrittäjyyden edistäminen (1)
Jyväskylän kaupunkiseudulla väestön 

koulutusaste 2011 on maan korkeimpia. Joka 

viides yli 15 täyttänyt henkilö on

s u o r i t tan u t ko r kea-as t e e n

tutkinnon

Tavoitteet:

1. Perustettavia yrityksiä on 760 vuodessa, 

joista puolet perustetaan Uusyritys-

keskuksen kautta. Näistä yrittäjistä 40 

prosenttia on korkeakoulutettuja.

2. Yritysten elinkaaren tavoitteena on, että 

ainakin 90 prosenttia yrityksistä toimii 

kolmen vuoden kulutta aloittamisesta ja 80 

prosenttia viiden vuoden kuluttua.

3. Edellä mainituissa yrityksissä on 

keskimäärin 1,5 työpaikkaa / yritys . Tämä 

on noin 1000 työpaikkaa.

Jykes Oy,

Tuhansien Järvien 

Uusyrityskeskus ry.

Jouko Laitinen

Jatkuva toiminta



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (5)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.3 Tehokkaat sijoittumispalvelut (1)

Jykes Oy:n toiminnassa korostuu sijoittumis-

hakuisten yritysten aktiivinen hankinta 

kattavasti koko maasta (nykyisin 

kehittämisyhtiössä on kolme työntekijää 

näissä tehtävissä).

Kehittämisyhtiön tavoitteisiin kuuluu 

edelleen kehittää sijoittumispalvelujen 

toimintamallia (kontaktointi, toimitilat, 

tietoyhteydet ja muut infra-ratkaisut) 

Sijoittumispalvelujen tavoitteena on, että

- 20-25 sijoittumishakuista yritystä muualta 

sijoittuu onnistuneesti kaupunkiseudulle

Jykes Oy

Ari Hiltunen

Jatkuvaa 

toimintaa



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (6)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.4 Yrityslähtöinen toimitila- ja tonttitarjonta (1)

Kasvuyritysten toimitilaohjelma vuoteen 2020

Kasvuyrityksille on tarjolla kysynnän mukainen 

toimitilamäärä. Toimitilat, tietoliikenne ja muu 

infra on yritysten tarpeiden mukainen 

(esimerkkinä Spinaakkeri –konsepti).

Tavoitteena on vuoteen 2020

• 300 kasvuyrityksen sijoittuminen 

• vuosittain toimitilat 20-40:lle pk-

kasvuyrityksille, n. 3.000  m2  (5-7 milj. euroa)

• toimitiloja on 25 000 m2

• investoinnit 50 milj. euroa 

Jykes Kiinteistöt Oy

Juha Takala

Vuoden 2014 

alusta



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (7)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.4 Yrityslähtöinen toimitila- ja tonttitarjonta (2)

INKA / Kyberturvallisuusteeman toteuttamisen 
edellytykset

INKA –ohjelman kyberturvallisuus hankkeen 

tavoitteena on koota yhteen kyberosaamista ja –

liiketoimintaa. 

Toimiva kyberekosysteemi asettaa suuria 

vaatimuksia toimitiloille ja muulle infralle.  

Kybertoiminnan edellytyspuolella tarvitaan uusia 

avauksia ja investointeja, jotka täsmentyvät vuoden 

2014 aikana (työnimi voi olla Jyväskylän Cyber
Science Park/ Zone).  

Jykes Oy

Ari Hiltunen

Jykes Kiinteistöt Oy

Juha Takala

Vuoden 2014 

alusta



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (8)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.4 Yrityslähtöinen toimitila- ja tonttitarjonta (3)

Tuotanto- ja palveluyrittämiselle tarkoitettu 
riittävä ja kehittyvä alue- ja tonttitarjonta

- Etelä-Keljo ja Palokärki lisäksi mahdolliset uudet 

yritysalueet ja -puistot

Kaupunginhallitus

/kaupunkirakenne-

lautakunta

Apulaiskaupungin-

johtaja Timo Koivisto

Kaavoitus

katsaus 

vuosittain 

yritystoiminnan 

alueellisesta 

sijoittumisesta 

ja tonteista



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (9)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.5 Jyväskylän yhteismarkkinointi (1)

Perustettu keväällä 2013  Jyväskylän 
yhteismarkkinointi –toimintamalli.

Nykyisten Jyväskylän markkinointia tekevien 

toimijoiden yhteistyötä tiivistetään, laaditaan 

yhteiset viestit, toimet ja vuosikello.

Jyväskylän kaupunki 

ohjaa ja koordinoi.

Muut toimijat: Jykes

Oy, Jyväskylän 

yliopisto, JAMK, 

JAO, Jyväskylän 

Paviljonki sekä

tapauskohtaisesti 

yrityksiä/muita 

toimijoita.

Aloitettu 2013.

Tehostetusti 

2014 alusta.



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (10)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.5 Jyväskylän yhteismarkkinointi (2)

Kirkastetaan ja vahvistetaan Jyväskylän 

valtakunnallista ja kansainvälistä elinvoimaa, 

myönteistä tunnettuutta ja näkyvyyttä 

markkinoinnin ja markkinointiviestinnän keinoin. 

Luodaan yhteiset viestit, sovitaan yhteiset 

tavoitteet ja markkinointitoimenpiteet.

1) työpaikat ja yritysten sijoittuminen -> säilyttää 

nykyisiä ja saada lisää uusia

2) opiskelu- ja koulutuskaupunki -> säilyttää 

nykyinen maine ja vahvistaa asemaa

3) tapahtuma-, kokous-, kongressi- ja 
messukaupunki -> säilyttää, kehittää nykyisiä ja 

saada uusia tapahtumia 

Perutettu 

ohjausryhmä, pj.  

kaupunki.

Perustettu viisi 

teemaryhmää julkisten 

toimijoiden, yritysten 

ja opiskelijoiden ym. 

edustajista:

1) elinkeinomark.

2) tapahtuma,

kokous, kongressi, 

messut –mark.

3) vapaa-aika ja 

matkailumark.

4) opiskelijat, opiskelu 

mark.

5) asukas, asuminen, 

palvelut mark.

2013 loppuun

2013 loppuun



1.  YRITYS- JA LIIKETOIMINNAN VAHVISTAMINEN 
- Yritysten kasvun polku: elinkeinotoiminnan kärjet (11)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

1.5 Jyväskylän yhteismarkkinointi (3)

Perustetaan 2014 alusta Jyväskylän tapahtumien 
hankinta- ja koordinointitiimi koordinoimaan 

kokousten, kongressien, tapahtumien hankintaa 

(valtakunnallisia ja kansainvälisiä).

Vahvistetaan Jyväskylän tunnettuutta 

tapahtumamatkailun kaupunkina.

Tavoitteena on suurtapahtumien säilyttäminen 

kaupungissa ja niiden vetovoimaisuuden 

lisääminen, uusien tapahtumien aktiivinen hankkiminen 

(kv-kongressit, kotimaiset suuret kokoukset, 

valtakunnalliset ja kv-kulttuuritapahtumat sekä 

urheiluun/liikuntaan liittyvät tapahtumat/kilpailut) ja 

huipputason fasiliteettien käyttäjälähtöinen kehittäminen 

ja informatiivisten, sähköisten haku- ja varauspalvelujen 

luominen. 

Valmistelu 

käynnistynyt 

yhteismarkkinoinnin 

ohjausryhmän 

alaisuudessa.

Sijoittuu Jyväskylän 

Seudun Matkailuun.

Jyväskylän Seudun 

Matkailu siirtyy 

kaupungin 

konsernihallinnossa 

yhteismarkkinointia 

vetävän 

viestintäjohtajan 

alaisuuteen.

Suunnittelu 

käynnistetty

2013, toiminta 

2014 alusta. 

2014 alusta.



2.2.  OHJAUS JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli sekä T&K&I-toiminta

2.1 Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus 2013-2015
2.2 Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) –ohjelman 2014-2020 toimeenpano

ja erityisesti kyberturvallisuusteema
2.3 Kaupunkikonsernin sisäiset organisaatiorajat ylittävä YRITYSKAISTA. 
2.4 Kaupungin elinkeinopolitiikan ja –toiminnan ohjaus- ja toimintamallin 

organisaatiovaihtoehdot
2.5 Jykes Kiinteistöt Oy:n asemasta ja kiinteistömarkkinoiden 

toimintaympäristömuutoksista selvitys
2.6 Liikenneyhteydet ja saavutettavuus
2.7 Julkisten hankintojen kehittäminen ja innovatiivisten hankintojen käyttö
2.8  Kaupungin palvelulinjaukset 2013-2016
2.9  EU-ohjelmakauden 2014-2020  tarjoaman rahoituksen tehokas hyödyntäminen
2.10 Kilpailukykyinen kustannus- ja hintataso keskeisillä liike- ja yritystoiminnan 

edellytysalueilla
2.11 Yrittäjyyden edistäminen kaupunkiorganisaatiossa, yritysvaikutusten arvioinnin 

(YRVA) vakiinnuttaminen ja uudet yhteistyömuodot

KAUPUNKIKONSERNIN OHJAUKSENJA UUDISTAMISNÄKÖKULMA

2.10.2013



2. OHJAUS JA UUDISTAMINEN 
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli sekä T&K&I –toiminta (1)

Taustaa

� Kuntien yhdistymisvalmistelujen yhteydessä syksyllä 2008 valmisteltiin 

ohjelmaluonnos nimellä Jyväskylän elinkeinopolitiikka 2009-2020 –

elinkeinopoliittisen yhteistyön organisointi ja toimintamalli. Toimintamallissa 

otettiin kantaa elinkeinotoimintaa koskeviin organisaatiorakenteisiin, 

yhteistyöhön kaupungin ja muiden elinkeinotoimijoiden kesken sekä 

elinkeinoelämälle, yrityksille ja yrittäjille suunnattuihin palveluihin. Toimintamalli 

arvioidaan uudelleen. 

� Tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostaminen putosi Keski-Suomessa  alle 

koko maan tason vuoden 2008 jälkeen. 

� Yritysten osalta tuotekehityspanokset ovat olleet laskussa vuodesta 2008 lähtien. 

Yritysten osuus maakunnan tuotekehitysmenoista on laskenut vuoteen 2011 

saakka noin 60 prosentista 40 prosenttiin. Julkisen puolen T&K&I -panostus on 

kasvanut vuonna 2011 enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Tekesin 

myöntämässä tutkimus- ja kehitysrahoituksessa on tapahtunut Keski-Suomessa 

viime vuosina suuria heilahduksia. 



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (2)

Tavoitteet

1. Yritys- ja liiketoiminnan perusedellytysten turvaaminen ja vahvistaminen 

kaupunkikonsernin, korkeakoulujen ja kehittäjäyhteisöjen, valtion, Keski-Suomen 

liiton sekä  muiden julkistoimijoiden sekä kuntalaisten ja asiakkaiden välisellä 

tehokkaalla  yhteistyöllä.  Yrittäjyyslähtöisen elinkeinopolitiikan toteuttamiseksi 

vahvistetaan kaupunkikonsernin ja muiden toimijoiden välisiä ohjauksen ja 

yhteisen organisoitumisen muotoja.

2. Kansallisesti ja vahvuusalueilla kansainvälisesti kuuluminen parhaiten 

menestyvien kaupunkiseutujen ryhmään tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiotoiminnassa. T&K&I -toiminnasta koituvan lisäarvon täysimääräinen 

hyödyntäminen yritys- ja liiketoiminnassa sekä alueellisten T&K&I –

voimavarojen  suunnitelmallinen vahvistaminen julkis- ja yrityssektorilla.

3. Yrityselämän ja talouden merkittävien rakennemuutosten ohella myös EU-

ohjelmakauden vaihtuminen ja tähän liittyen valtion ja suurten 

kaupunkiseutujen välisten kasvusopimusten solmiminen ovat tähän erityisenä 

pontimena Kasvusopimuksen ja INKA -ohjelman tavoitteiden toteutus.   



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN 
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (3)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.1 Kaupunki ja valtion solmivat uudenlaista 

alue- ja elinkeinopolitiikkaa toteuttava 

Jyväskylän kaupunkiseudun kasvusopimus
2013-2015

Tavoitteena on kasvusopimuksessa 

esitettyjen kärkiteemojen tuloksellinen 

toteutus.

Kokoavana kärkenä on  ”Kohti 

resurssiviisautta” –yhteishanke Sitran 

kanssa..

- Kaupunki vastaa 

kaupunkiseudun 

kasvusopimuksen  

toimeenpanosta ja 

koordinoinnista

yhteistyökumppanien 

välillä.

Kaupunginhallitus ja 

kaupunginjohtaja 

Andersson

- Kasvusopimus 

2013-2015 

solmitaan 

syksyllä 2013. 

Toimeenpano 

alkaa 

välittömästi



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (4)

Kasvusopimus 2013-2015

Tavoitteet
Kasvusopimuksen tavoitteena on vahvistaa Jyväskylän kaupunkiseudun kilpailukykyä 

ja vetovoimaa,  tukea olemassa oleviin vahvuuksiin perustuvaa yritystoimintaa ja 

yritysten kansainvälistymistä sekä luoda edellytykset maailmanluokan 

innovaatiokeskittymän rakentumiselle Jyväskylän kaupunkiseudulle.

Strategiset painopisteet
1. Jyväskylän kaupunkiseudun kehittäminen kyberturvallisuuteen ja 

resurssiviisaaseen biotalouteen erikoistuneena globaalina 

innovaatiokeskittymänä

2. Oppimiseen, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvän asiantuntemuksen 

hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuuksien hyväksikäyttö

3. Luovan talouden sekä uuden ja kasvuyrittäjyyden tukeminen

4. Julkisten hankintojen innovatiivisuuden kehittäminen

Strategisten painopisteiden toimenpiteet on kuvattu kasvusopimusluonnoksessa.



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (5)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.2 Innovatiiviset kaupungit (INKA) –
ohjelman 2014-2020 toimeenpano

Jyväskylän kaupunkiseudulla.

Kaupungilla on kansallinen vetovastuu 

kyberturvallisuus –teemasta, jonka 

peruspilarit ovat: 1. kyberosaaminen ja 2. 

kyberliiketoiminta.  Kaupungilla kumppanuus 

ainakin Joensuun biotalousteemaan ja Oulun 

tulevaisuuden terveysteemaan.

Ohjelman kautta avautuvien tuki- ja 

rahoituskanavien täysimääräinen 

hyödyntäminen.  Erityinen huomio on 

kansainvälisten liiketoiminta-

mahdollisuuksien tunnistamisessa sekä 

voimavarojen ja investointien 

kohdentamisessa tämän mukaisesti.

- Kaupunki on 

päävastuullinen INKA –

ohjelman ohjaaja ja 

koordinoija.

Kaupungin ohjauksessa 

ohjelman toimeen-

panosta vastaa 

kehittämisyhtiö Jykes Oy.

Kaupunginjohtaja 

Andersson

Toimitusjohtaja Hiltunen.  

- INKA -

ohjelman 

toimeenpanon 

valmistelu on

käynnissä. 

KYBER-teeman

toimintasuunnit

elma on tehty. 

Toteuttaminen

alkaa virallisesti 

vuoden 2014 

alusta.



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (6)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.3 Kaupunkikonsernin organisaatiorajat
ylittävä YRITYSKAISTA (1)

Yrityslähtöinen yritysasiakkaiden

palveluprosessien ja –ketjujen läpikäynti

yli organisaatiorajojen yritysten palvelun 

parantamiseksi ja sujuvoittamiseksi. 

Erityisen tärkeä on yrityspalvelujen ja -

tilapalvelujen sekä maankäytön ja

kaavoituksen rajapinta.

- Kajo, apulais-

kaupunginjohtaja 

Koivisto, Jykes Oy:n 

toimitusjohtaja Hiltunen, 

muutosjohtaja 

Kortelainen ja 

viestintäjohtaja Mäenpää

Valmis alku-

vuodesta 2014



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (7)

Yrityslähtöiset yritysasiakkaiden palveluprosessit ja –ketjut kaupunkikonsernissa

YRITYSKAISTA 

� Asiakas opastetaan oikeaan paikkaan – otetaan omaksi asiaksi, että tehtävä 

viedään eteenpäin

� Parempi tietoisuus muista palveluista (tontit, toimitilat, ELY-keskus, Finnvera…)

� Parempi vuorovaikutus kaupunkikonsernin sisällä

� Asiakaspalveluasenne jalkautettu läpi kaikkien toimintojen



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (8)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.4 Kaupungin elinkeinopolitiikan ja –
toiminnan ohjaus- ja toimintamallin 
organisaatiovaihtoehdot

� Selvitys suurten kaupunkien 
elinkeinopolitiikan ja –toiminnan 
organisaatiovaihtoehdoista on tehty

kesällä 2013. 

� Vaihtoehdot esitellään elinkeinopoliittisen 

katsauksen yhteydessä. 

� Mahdolliset kuntajaon muutokset 2017 

voivat myös vaikuttaa elinkeinotoiminnan 

organisoitumiseen. 

Selvityksessä esitetyt vaihtoehdot esitellään 

kaupunginhallituksen iltakoulussa

- Kaupunginhallitus ja 

kaupunginjohtaja 

Andersson

- Päätökset 

alkuvuodesta 

2014



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (9)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.5  Kaupungin toimeksiannosta on 

valmisteilla ulkopuolinen selvitys Jykes
Kiinteistöt Oy:n asemasta ja 

kiinteistömarkkinoiden 

toimintaympäristössä tapahtuvista 

muutoksista osana kaupungin elinkeino- ja 

omistajapolitiikkaa. 

- Kaupunginhallitus 

/taloustoimikunta, 

kaupunginjohtaja 

Andersson ja 

talousjohtaja Hirvensalo 

Selvitys 

valmistuu 

alkusyksystä 

2013



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (10)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.6 Liikenneyhteydet ja saavutettavuus 
on yksi tärkeämpiä kaupunkiseudun 

menestystekijöitä. Henkilöliikenne-

yhteydet maailmalle ovat paljolti 

lentoliikenteen varassa. Valtion päätösten 

rinnalla kaupunkiseudulla valmistellaan 

tukitoimia yhteyksien varmistamiseksi. 

Lentoliikenneyhteyksien lisäksi 

saavutettavuuden keskeisiä asioista ovat:

� Tampere-Jyväskylä –ratayhteyden 

kehittäminen ja myöhemmin 

mahdollinen Lahden oikorata

� Valtatien 4 kehittäminen osana 

Botnian käytävää, yhteysväli Jyväskylä 

– Oulu

� Valtatien 9 kehittäminen välillä 

Jämsä-Jyväskylä

- Kaupunginhallitus,

kaupunginjohtaja 

Andersson, 

apulaiskaupunginjohtaja 

Koivisto, Jykes Oy:n 

toimitusjohtaja Hiltunen 

ja kehitysjohtaja Rusanen

- Jatkuva 

vaikuttaminen, 

lentoliikenteen 

tukitoimet 

syksyllä 2013



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (11)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.7 Julkisten hankintojen kehittäminen ja 
innovatiivisten hankintojen käyttö
Kaupunkiseudun kasvusopimuksen yksi 

kolmesta läpäisevästä teemasta on julkiset 

hankinnat.

� innovatiivisten hankintojen osuuden 

kasvattaminen kohti 5%:n tavoitetta

� Pienhankintakäytäntöjen kehittäminen

� esikaupallisten hankintojen kokeilu esim. 

Jyväskylän Kankaalla ja/tai uuden 

sairaalan rakentamisen yhteydessä

� toimivan hankintayhteistyön luominen 

kaikkien suurten kaupunkiseutujen välille

� hankintaosaamisen kehittäminen mm. 

julkisille hankkijoiden ja yritysten yhteisen 

koulutuksen avulla

Konsernihallinnossa selvitys ja valmistelu-

työ käynnissä. 

- Kaupunginhallitus,

kaupunginjohtaja 

Andersson,  talousjohtaja 

Hirvensalo ja 

hankintajohtaja Laine

- Linjaukset 

päätöksen-

tekoon loppu 

syksystä 2013



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (12)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.8  Kaupungin palvelulinjaukset 
2013-2016 (1)

Palvelulinjauksilla ohjataan mm., mitkä 

palvelut kaupunki tuottaa itse tai 

kuntayhteistyönä, mitkä hankitaan 

markkinaehtoisesti ostopalveluina ja mitkä 

asiakasohjautuvasti kuntalaisten valinnan 

mukaan (palvelusetelit ja kehittyneen 

palveluohjauksen uutena muotona 

henkilökohtainen budjetointi) sekä mistä 

palveluista ja toiminnoista luovutaan.

Linjauksiin sisältyvät kaupunginlaajuisten 

palveluverkkojen periaatteet. 

- Toimeenpano 

apulaiskaupungin-

johtajat Koivisto ja 

Utriainen, muutos-

johtaja Kortelainen, 

talousjohtaja Hirvensalo

- Valtuusto-

päätös 

linjauksista 

syyskuussa 2013



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (13)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.8  Kaupungin palvelulinjaukset 
2013-2016 (2)

Kaupunki palvelulinjauksillaan viestii 

palvelumarkkinoille yritys- ja 

palvelutoiminnan suuntautumisen 

edellytyksistä. Kuntalaisten ja asiakkaiden 

valinnan mahdollisuuksia edistetään.

Valtuustokauden aikana arvioidaan 

edellytykset kokeilla palvelualoitetta
palveluissa, joissa sen käyttö on 

perusteltua.  

- Toimeenpano 

apulaiskaupungin-

johtajat Koivisto ja 

Utriainen, muutos-

johtaja Kortelainen, 

talousjohtaja Hirvensalo

- Valtuusto-

päätös 

linjauksista 

syyskuussa 2013



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (14)

2.8  Kaupungin palvelulinjaukset 2013-2016 (3)

•

Peruskunnan oma 
toiminta; 504,5; 

67 %

Palvelujen ostot 
kuntayhtymiltä; 

145,9; 19 %

Palvelujen ostot 
kuntayhteisön 

ulkopuolelta; 68,2; 
9 %

Avustukset; 25,6; 
4 %

Palvelusetelit; 10,4; 
1 %

PALVELUJEN OSTOT JA OMA TOIMINTA TP 2012 (YHT. 754,5 M€)



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (15)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.9 EU-ohjelmakauden 2014-2020
keskeisten teemojen tarjoaman 

rahoituksen monipuolinen  ja tehokas 

käyttö

Laajat teemat ovat:

� innovatiivinen ja kilpailukykyinen

yritystoiminta- ja tutkimusympäristö

� työhön osallistumisen edistäminen

� ympäristöystävällistä kasvua tukevien 

resurssien kestävä ja tehokas käyttö

Muutosjohtaja Risto 

Kortelainen

- Kevät 2014



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (16)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.10 Kilpailukykyinen kustannus- ja 
hintataso keskeisillä liike- ja 
yritystoiminnan edellytysalueilla

� yritystonttien ja -toimitilojen sekä 

muun infran kustannustaso

� veden ja lämmön hinta

� kohtuuhintainen asuminen

Kaupunginhallitus - Kevät 2014



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (17)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.11 Yrittäjyyden edistäminen 
kaupunkiorganisaatiossa, yritys-
vaikutusten arvioinnin (YRVA) 
vakiinnuttaminen ja uudet vaikuttamisen 
muodot liike- ja yritystoiminnan 
edellytysten luomisessa

Uusia vuorovaikutteisia muotoja käytetään 

mm. Kankaan alueen kehittämisessä sekä 

kaupungin ja  Sitran Resurssiviisas 

yhteishankkeessa (kokeilukulttuuri). 

Erilaiset yhteistyö- ja foorumikäytännöt 

käydään läpi.

- Kehitysjohtaja Rusanen - Kevät 2014



2. OHJAUS  JA UUDISTAMINEN
- Elinkeinopoliittinen ohjaus- ja yhteistyömalli  sekä T&K&I –toiminta (18)

Tehtävät ja toimet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

2.11 YRVA  on työkaluna käytössä 
kaupunkirakennepalveluissa. Myös 
sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmä 
on sopinut säännöllisestä yhteistyöstä 
yrittäjien kanssa (2x/v yhteiset 
tapaamiset). 

YRVA -työlle haetaan uusia muotoja, mm. 

oppilaitosten yrityskasvatusta ja -

yhteistyötä tukemalla sekä 

vastavalmistuneiden yrittäjiksi 

työllistymistä tukemalla.

Yhteistyötä opiskelijaverkostojen kanssa 
lisätään

Kehitysjohtaja Rusanen 

sekä tutkimus- ja 

kehittämispäällikkö 

Korhonen

- Kevät 2014



2.3 KESTÄVÄ KUNTATALOUS – kaupungin tulopohjan vahvistaminen

TALOUDEN NÄKÖKULMA



3. KESTÄVÄ KUNTATALOUS – kaupungin tulopohjan vahvistaminen (1)

1. Tausta

� Jyväskylä on 2000 -luvulla menestynyt väestö- ja työpaikkakehityksessä suurten 

kaupunkien joukossa erittäin hyvin.

� Kunnallisveron veropohjan kehitys 2000 –luvulla ei merkittävästi poikkea muista 

suurista kaupungeista.

� Kunnallisveron veropohjan taso on alhainen verrattuna muihin suuriin 

kaupunkeihin. 

� Kunnallisveroprosentti on korkea verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

� Yhteisöveron tuotot ovat muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna alhaiset. 

� Kiinteistöveroprosentit ovat korkeat verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.

� Kunnallisvero- ja yhteisöveropohjan vahvistuminen/heikkeneminen näkyy 

kaupungin kassassa kahden vuoden viiveellä tilitysjärjestelmästä johtuen. Tästä 

johtuu, ettei kaupungin taloutta voida nopealla aikataululla tasapainottaa 

tulopohjan vahvistuessa.  



3. KESTÄVÄ KUNTATALOUS – kaupungin tulopohjan vahvistaminen (2)

2. Tavoitteet

� Oikein kohdennetulla kilpailukyky- ja elinkeinopoliittisella toiminnalla kyetään 

luomaan talouden kasvua, työllisyyttä ja tätä kautta lisäämään verotuloja 

tulevaisuusinvestointien tekemiseksi ja vastaamiseksi palveluvelvoitteisiin.

� Kuntatalouden on oltava riittävän kestävällä pohjalla ottaen huomioon väestön 

ikärakenteen ja muut merkittävät  toimintaympäristön rakenteelliset muutokset.

� Kaupungilla on riittävästi voimavaroja uudistumiseen ja innovaatioihin. 

� Kaupungin talouden tavoitteen mukainen tasapainottaminen vuoteen 2016 

mennessä.  



3. KESTÄVÄ KUNTATALOUS - kaupungin tulopohjan vahvistaminen (3)

Tehtävä- ja toimikokonaisuudet Ohjaus ja vastuut Aikataulu

Vuoden 2013 alussa  aloitti työskentelynsä 

kaupungin taloustoimikunta, jonka väliraportti 

valmistui 27.5.2013

Väliraportissa taloustavoitteeksi asetetaan se, 

että kaupungin taloutta tasapainotetaan 

valtuustokauden aikana siten, että kaupungin 

vuosikate vastaa poistoja eikä lisä-

velkaantumista tapahdu valtuustokauden 

viimeisenä vuonna 2016.

Kaupunginhallituksen alainen toimikunta 

jatkaa työtään edellä mainitun tavoitteen 

totuttamiseksi.

Kaupunginhallitus, 

kaupunginjohtaja 

Andersson ja 

talousjohtaja 

Hirvensalo

Vuoden 2014 

talousarvio ja 

taloussuunnitelma 

vuoteen 2016



2.4. IHMISET – osaava ja kysynnän mukainen työvoima,  
työllisyyden hoito ja verkostojen vahvistaminen

OSAAMISEN JA  TYÖLLISYYDEN NÄKÖKULMA

(Tämä on luku on edelleen työn alla)

2.10.2013



3. Kilpailukyky- ja elinvoimaulottuvuuteen liittyvät selvitykset ja 
aineistot

3.1. Kilpailukyvyn ja elinvoiman ulottuvuudet kaupu ngin tehtävänä
3.2 Erilliset selvitykset

A. Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot
B. TYKKI-ohjelma TYKKI sisältää arvion uusista työpaikka-alueista (Leena 
Rossi)
C. Jyväskylän kaupunkiseudun kilpailukykyanalyysi
(Timo Aro)

2.10.2013



Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomalli t
JYVÄSKYLÄ KUOPIO OULU TAMPERE

Toimintamalli Seudullinen osakeyhtiö Vetovoimaisuuden vastuualue Liikelaitos Seudullinen osakeyhtiö

Omistusosuus 80,1 %  -  - 60,4 %
Omistajat Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja 

Uurainen
 -  -

Tampere, Nokia, Ylöjärvi, 
Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, 

Orivesi ja Vesilahti

Liikevaihto 8,3 1,9 14,2 5,1
Kaupungin rahoitus 4,9 1,5 9,8 3,0
Muut omistajakunnat 0,8  -  - 0,4
Ulkopuolinen rahoitus 2,6 0,4 4,4 1,7
Omistajakuntien osuus rah. 67 % 69 % 69 % 67 %
Henkilöstömäärä 49 8 79 35
Osakepääoma 1,9  -  - 0,3
Oma pääoma 3,1  -  - 0,2
Tehtävät Jykes tarjoaa kasvu, kehittämis- 

ja kansainvälistymispalveluita 
sekä yritysten 

neuvontapalveluita 
omistajakunnissa sijiatseville 

yrityksille sekä rajoitetusti 
yhteistyökuntien yrityksille. 

Erillinen kiinteistökehitysyhtiö.

Olevien yritysten auttaminen 
kaikilla mahdollisilla kunnan 

keinoilla (kaavoitus, 
maanhankinta, kunnallistekniikka, 

palvelut jne.), uusien yritysten 
hankinta ja toimintaympäristön 
kehittäminen. Uusyrityskeskus 
auttaa aloittavia yrityksiä, se ei 

ole elinkeinopolitiikan tehtävä.

Vastaa Oulun 
elinkeinopolitiikasta sekä 

yritysneuvonta- ja 
kehittämispalveluiden 

tuottamisesta. Erillinen tilapörssi.

Keskittyy toimenpiteisiin ja 
palveluihin, jotka lisäävät ja 

vahvistavat Tampereen 
kaupunkiseudun kilpailukykyä ja 

vetovoimaa sekä kotimaassa 
että kansainvälisesti. Sisältää 

matkailun ja kansainväliset 
yhteydet. Ei 

kiinteistökehitysyhtiötä.

Omistajan tavoitteet 1. Seudulle perustetaan 900 
uutta yritystä, joista 50 % käytää 

Jykesin palveluita 2. Jykesin 
palveluita käyttää yhteensä noin 
1100 asiakasyritystä, joista 300 

osallistuu seudullisiin kasvu-, 
kehittämis-, ja 

kansainvälistymisohjelmiin.

1. Työpaikkakasvu on 1000 uutta 
työpaikkaa vuodessa.

1. Työpaikkojen ja yritysten 
määrä on suurempi kuin 

edellisenä tilastovuonna 2. 
Asiakastyytyväisyys 

yrityspalveluihin paranee 3. 
Nuorisotyöttömyyden merkittävä 

väheneminen 4. Uusien 
erityisesti ICT työpaikkojen 

sijoittuminen alueelle 5. Uusien 
pääomasijoitusrahastojen 

toiminnan alkaminen ja 
sijoittajaverkostojen 

rakentaminen.

1. Toiminnalla on vahvistettu 
vetovoimaista yritys- ja 
innovaatioympäristöä 2. 

Toiminnalla on vahvistettu 
kaupunkiseudun kansainvälistä 

tunnettuutta 3 Tilikauden tulos on 
positiivinen.



Toimintamallien arviointi
Toimintamallien edut (+) 

Seudullinen osakeyhtiö

• Toimintamalli mahdollistaa 
seudullisen omistuspohjan ja 
yhteistyöfoorumin omistajakunnille.

• Päätöksenteko on osakeyhtiössä 
nopeampaa ja joustavampaa.

• Toiminnallisesti ja taloudellisesti oma 
erillinen yksikkö. 

Liikelaitos/vastuualue

• Helpompi järjestää yhteys kaupungin 
johtoon ja muihin kaupungin 
ydintehtäviin, jotka tukevat 
elinkeinopolitiikkaa (kaavoitus, 
maanhankinta, kunnallistekniikka, 
luvat, palvelut jne.)

• Vähemmän organisatorisia rajoja. 
Yhden luukun periaate. 

• Joustavampi järjestellä tehtäviä ja 
toimintoja kaupungin sisällä (tontti- ja 
toimitilahallinta, kansainväliset 
yhteydet, matkailu yms.).



Toimintamallien arviointi
Toimintamallien puutteet (-)

Seudullinen osakeyhtiö

• Seudullisen omistuspohjan merkitys 
muuttunut kuntajaon muutoksen 
myötä ja muuttuu 
kuntarakenneuudistuksessa. Onko 
Jyväskylällä ja muilla omistajakunnilla 
sama elinkeinopoliittinen viiteryhmä ja 
näkökulma?

• Vaarana elinkeinopolitiikan yhteyden 
etääntyminen kaupungin toiminnoista 
sekä yhtiön että kaupungin 
näkökulmasta. 

• Vaati pääomapanoksen. Kaupungin 
sijoittama osakepääoma yhtiöön 1,5 
M€. 

Liikelaitos/vastuualue

• Ei mahdollista seudullista 
omistuspohjaa. Liikelaitosmallissa 
mahdollista kirjanpidollisesti eriyttää 
toiminnot ja talous.

• ”Vanhanaikainen” toimintamalli.



Jykesin rahoituksen muodostuminen

• Vuonna 2012 Jykesin (emoyhtiö) rahoitus 8,3 M€ koostui 
omistajakuntien rahoituksesta 5,7 M€, Asiantuntijapalveluiden 
myynnistä 1,3 M€ ja EU:sta/muista julkisista lähteistä saadusta 
hankerahoituksesta 1,3 M€.

• Osakesopimuksen mukaan omistajakunnat sitoutuvat osoittamaan 
kehittämisrahoitusta vuosittain yhtiön käyttöön (elinkeinopalveluiden 
ostaminen). 

• Kehittämisrahoitus koostuu asukaslukuperusteisesta 
perusrahoitusosuudesta sekä kuntien yhteisöverotuotto-osuudesta 
(2 % kunnan yhteisöveron tuotosta).

• Jykesin talousarviosta päättä yhtiön hallitus työvaliokunnan 
valmistelusta. 

Kaupungin elinkeinopalveluiden ostaminen Jykesiltä vuosina 2008-2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013 Yht.

Jykes 4,2 4,5 4,5 4,5 4,9 4,3 26,9
Muutos, % 5,5 % 1,4 % -1,3 % 9,8 % -13,0 %


