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Työohje 
1. Pohtikaa ryhmässä keskeisiä kaupunkistrategiaan vaikuttavia 

muutoksia/teemoja toimintaympäristöstä 

 

2. Listatkaa ryhmän toiveita strategiatyön toteutukselle – kuinka 

teemme hyvän kaupunkistrategian? 

 

3. Pohtikaa strategian sisältöjä (1-3). Mihin asioihin keskitytään? 

1. Strateginen alue  

2. Tavoitetila 2014- 

3. Mittarit(t) 

 

4. Esittäkää ryhmätyön keskeisimmät tulokset (aikaa 3 minuuttia) 

 

5. Ryhmätyön palautus Pertti Malkille 
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Pohtikaa ryhmässä 
• Merkittävimmät tekijät toimintaympäristössä? Vaikutus strategiatyölle? 

– Kuntatalous 

– Jyväskylän kaupunki tuottaa sote-palvelut itse tällä hetkellä. Kuinka vastaamme Sote-uudistuksen haasteeseen? 

Millaisessa asemassa JKL on, kun puolet sen asioista siirtyy kuntayhtymille? 

– Eläköityminen 

–  huomioitava, terveet hyvin voivat eläkeläiset tavoitteena, joille palvelut 

– Taantuma 

–  tulee ja menee, kyettävä vastaamaan 

– Teknologinen kehittyminen / uudistuminen 

– Automatisaatio -> vaikutus työllisyyteen. Kuinka tulee vaikuttamaan palveluiden saatavuuteen. Laajakaista, 

Kyperturvallisuus. Miten tätä lisäarvoa voidaan enemmän hyödyntää. 

– Yrittäminen / Elinkeino 

– Kilpailukyky pudonnut olennaisesti. Työrauha yritystoiminnalle. Elinkeinoelämän ratkaiseva muutos.  Biotalous? 

Kuinka tänne saadaan uusia erilaisia työpaikkoja? 

– Sote-palveluiden muutos toimintaympäristöön 

– Palveluasuminen – kilpailutuksen muutos. Pieniä yrityksiä suosivampaa? 

• Toiveet strategiaprosessin toteutukseen 
– Valmistelu tulisi tehdä avoimeksi koko strategia prosessin aikana. Esim. verkkoympäristö ja face-to-face / 

ryhmäkeskustelut. Valtuutetut mukana prosessissa koko mahdollisimman laajasti. 

– Vaiheistus, tietyt askelmerkit, kunnollinen suunnitelma kuinka edetään. Ei kiveen kirjoitettu, tulisi voida päivittää 

tarvittaessa, esimerkiksi kerran vuodessa talousarvion yhteydessä. 

– Realiteetit tulisi saada kirkastettua valtuustolle. 

– Mitkä ovat kaupungin kannalta tärkeimmät asiat, kärjet max. 5 kpl, ja niistä pidetään oma seminaarinsa. 

– Visio ja arvokeskustelu pitää käydä strategiatyön yhteydessä. 
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Strategian sisältö (1)  
• Strateginen alue 
1. Nyt ei kannattaisi kovin paljoa supistaa toimintaa, sillä sote-uudistus luultavimmin tulee tekemään asiat jatkossa. Nyt 

ei Jyväskylän kannata karsia palveluja, sillä uusi organisaatio tekee sen. Päinvastoin toimiminen on vaikeaa eli 

palveluja ei saada parannettua uudessa sote-organisaatiossa. Mikä on järkevä palveluverkko? Sote-uudistus, kuinka 

JKL siirtyy, millainen palveluvarustus, jos nyt lyödään luille, niin kuntayhtymä mitä ilmeisimmin tulee karsimaan 

palveluita. Tulisi ottaa voimakkaasti huomioon sote-uudistus. 

2. Talouden tasapainottaminen.  

3. Elinvoima ja elinkeinopolitiikka, imagon nostaminen. Haluttu paikka asua ja yrittää. Asukastyytyväisyys, palvelutarve 

ok, palvelulaatu ok, Ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen panostettava entistä voimakkaammin, erityispaino 

nuorissa opiskeluiden jälkeinen elämä myös mahdolliseksi, työ jne.  Palveluiden suuntaaminen sosiaalisesti alempaan 

kolmannekseen ja tätä kautta saavutetaan suurin hyöty ja tuloksekkuus. Ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää. 

4. Luonnon ja ympäristön kestävä käyttö, luonnon arvostaminen, vastuullinen, hyvä käyttö. Kierrätys.  

 

• Tavoitetila 2014- 
Strategian tulisi ulottua 2020-2025. Tulisi ensin maalata muutamalla kärjellä, mikä on tavoitetila pitkällä tähtäimellä. 

Missä Jyväskylä haluaa olla 2025, millainen Jyväskylän tulee olla 2025. Tähän askelmerkit ja välitavoitteet. 

 

• Mittari(t) 
Talous -> Mihin verrataan? Onko 10 suurinta kaupunkia oikea tapa mitata? Olisiko parempi huomioida tulotasoltaan 

samanlaiset kaupungit, joilla samanlainen verotulokertymä?  

Tyytyväisyys -> Asukastyytyväisyys, asukasviihtyisyys. Positiivinen viestintä puskaradiossa   

Jyväskylän imagotutkimukset 

Terveys -> 

Ei pelkästään taloudellisia / määrällisiä, vaan pitäisi ottaa huomioon myös laadulliset kriteerit / mittarit.  
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Strategian sisältö (2)  

• Strateginen alue 

 

 

 

• Tavoitetila 2014- 

 

 

 

• Mittari(t) 
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Strategian sisältö (3)  

• Strateginen alue 

 

 

 

• Tavoitetila 2014- 

 

 

 

• Mittari(t) 
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Muuta huomioitavaa 
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