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• Toteutettiin anonyymina Webropol -kyselynä helmikuussa 
2017 
 

• Vastauksia 47 kpl 
 

• Samalla vastaajalla voi olla useita rooleja:  
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Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

2. Miten hyvin Jyväskylän nykyisen strategian sisältö ja rakenne 
tukevat toimintaa?       Erot korostettu 

väreillä 

Keskiarvon mukaan parhaiten toteutuvat asiat ensin

Jkl kaikki, n=47
Jyväskylä  

ka ikki
7 kuntaa  

2015-2017 Ero
Jyväskylä  
Va l tuusto

Jyväskylä  
Hal l i tus

Jyväskylä  
Johtoryhmä

3,91 3,45 0,46 3,88 4,00 4,00

3,87 3,43 0,44 3,73 4,00 4,30

3,77 3,35 0,42 3,73 4,00 3,80

3,72 3,33 0,39 3,58 4,00 4,20

3,57 3,09 0,48 3,55 3,63 3,70

3,53 3,22 0,31 3,58 3,88 3,10

3,45 3,14 0,31 3,52 3,38 3,20

Ero  >0,2
Ero <-0,2
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 Strategia on tulevaisuuteen suuntautunut

 Arvot, visio ja toiminta-ajatus ovat laajasti
hyväksyttyjä

 Strategian tavoitteet on johdettu todellisista
tarpeista

 Strategia on rakenteeltaan ja sisällöltään selkeä ja
johdonmukainen

 Strategia vastaa muuttuvan toimintaympäristön
aiheuttamiin tarpeisiin

 Strategiassa on otettu huomioon kuntatalouden
realiteetit

 Tavoitetasot on määritelty realistisesti ja sopivan
haasteellisesti

.

5=Täysin samaa mieltä  4  3  2 1=Täysin eri mieltä
%



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

3. Millaisia tarpeita strategian sisällön ja rakenteen uudistamiselle on? 
• Ehkä konkretiaa voisi olla vielä enemmän. (valt/hall) 
• Hiukan edelleen kehitystyötä erityyppisten palvelujen mukautumiseen "kytkentä"työkalujen osalta. (jory) 
• Joitakin asiasisältöjä (siten, että strategia ohjaisi vielä tiiviimmin myös organisaation sisällä) nostettava vahvemmin strategian tasolle 

(jory) 
• Keskittyminen olennaiseen, selkeyttäminen, vakiolauseet eivät luo tehokasta strategiaa (valt/hall) 
• Kevyt päivitysEnemmän painoarvoa resurssiviisaudelle (valt/hall) 
• Konkreettisia esimerkkejä mukaan (valt/hall) 
• Konkretia (valt/hall) 
• Maakuntauudistus, henkilöstömäärä, kaupungin muuttuva rooli (valt/hall) 
• Mennään jatkossa kahdella selvällä kärjellä. Muuta sitä tukevia teemoja. (jory) 
• Nuorisosta ja työllisyydestä tulisi huolehtia entistä tarkemmin (valt/hall) 
• Nämä asiat varmaankin tulevat ajankohtaiseksi seuraavalla valtuustokaudella. (valt/hall) 
• Päivitys kuntalaisia enemmän konkreettisemmin koskevaksi. Hyvä, että se on ollut nyt kyllin lyhyt, mutta siihen on vedottu/palattu harvoin 

(valt/hall) 
• Strategia on niin tuore ettei tällä hetkellä ole tarvetta sen päivittämiselle (valt/hall) 
• Strategia on uusi, mutta siinä on otettava vielä paremmin huomioon tuleva sote- ja maku. (valt/hall) 
• Strategia on ns. polku johonkin Visioon ja Missioon. Ne pitäisi kuvata molemmat. Ei montaa, ehkä vain kolme isoa linjausta, mitä ei siis ole 

joka kaupungissa. Nyt ollut vähän samanlaisia monessa kaupungissa. Toisin sanoen pitää EROTTAUTUA. (jory) 
• Strategia saisi sisältää enemmän konkretiaa. (valt/hall) 
• Strategiaa tulee päivittää vähintään vuosittain, esim. talousarvion yhteydessä. (valt/hall) 
• Strategiaan liittyvät tavoitteet voisi näkyä aina virkamiesten valmisteluteksteissä. Miten mikäkin päätös vastaa strategiaan jne. Nyt 

strategia jää hieman irralliseksi tekstiksi. (valt/hall) 
• Strategian valmistuessa siitä tulisi viestiä monipuolisesti koko valtuustokauden sisäisesti ja ulkoisesti. (valt/hall) 
• Strategiset tavoitteet pilkkoutuvat eri toimialueille ja kokonaisuus hajoaa. Pitää kyetä tarkastelemaan tavoitteita ja niiden toteutumista 

samanaikaisesti eri toimialueiden näkökulmasta. Edelleen kaupungin toiminta on siiloutunutta ja synergioita ei synny. (valt/hall) 
• Tavoitteet konkreettisemmiksi ja lisää valintoja painopisteistä. (jory) 
• Toimintaympäristön muutosten vaikutus strategian päivitykseen (jory) 
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Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

4. Miten toteuttamiskelpoinen strategia on ollut ja miten edustamasi 
toimielin on onnistunut toteuttamaan sitä?     
    

Keskiarvon mukaan parhaiten toteutuvat asiat ensin

Jkl kaikki, n=47
Jyväskylä  

ka ikki
7 kuntaa  

2015-2017 Ero
Jyväskylä  
Va l tuusto

Jyväskylä  
Hal l i tus

Jyväskylä  
Johtoryhmä

3,77 3,40 0,36 3,67 3,75 4,10

3,40 3,06 0,34 3,33 3,25 3,80

3,32 2,91 0,41 3,27 3,25 3,50

3,26 2,88 0,37 3,09 3,00 3,90

3,06 2,88 0,19 3,06 3,00 3,00

2,96 2,80 0,16 2,94 2,88 3,00

Ero  >0,2
Ero <-0,2

Keskiarvo Taustaryhmittäin

17

6

4

4

6

9

53

49

40

38
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9
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 Strategia on ollut toteuttamiskelpoinen

 Strategia on auttanut toiminnan ja kehittämisen
suuntaamisessa

 Toimeenpanossa käytetyt keinot ja välineet ovat
olleet toimivia

 Tavoitteiden saavuttamiseksi on tehty riittäviä
toimenpiteitä

 Resurssit ovat kohdistuneet strategian mukaisesti

 Strategian toteutumista on voitu arvioida

.

5=Täysin samaa mieltä  4  3  2 1=Täysin eri mieltä
%



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

5. Kommentit strategian toteutuksesta 
  

 
• Enemmän konkreettisia asioita, joita voidaan seurata. (valt/hall) 
• Eri tasojen seuranta. Tarpeeksi yksinkertainen ja selvät mittarit. Tärkeimmät. (jory) 
• Mittarit hallintokunnissa. (valt/hall) 
• Osaksi vakio esityslistoja. (jory) 
• Selkeyttää tavoitteita ja mittareita. (jory) 
• Strategia on kaunopuheisempi kuin arjen päätökset. (valt/hall) 
• Strategiassa asetetut tavoitteet on huomioitava realistisesti myös talousarvion valmistelussa, jotta niiden 

saavuttamiselle on aidosti olemassa edellytykset. (valt/hall) 
• Strategia pitäisi saada tehokkaammin käytäntöön! Lisäksi arviointi, kuinka se on toteutunut JA muuttanut 

toimintatapoja. (valt/hall) 
• Strategian toteumista on hieman aikaista arvioida, osa toimenpiteistä on vielä kesken, kuten kuuluukin. (valt/hall) 
• Strategian toteutumisen seuranta on jäänyt itselleni epäselväksi. Varmaan sitä on tehty, mutta en ole siitä kuullut. 

Seurannasta olisi hyvä raportoida vähintään kerran vuodessa. (valt/hall) 
• Strategisten linjausten tulee olla valmistelun ja päätöksenteon keskeinen "punainen lanka". Arviointi on kehitettävä 

systemaattiseksi. Päätös; yksi strategia ja muuten vaan selkeitä toimenpideohjelmia, ei päde. On tuhoton määrä 
erilaisia suunnitelmia ja asiakirjoja, joiden hierarkiaa ei kukaan tiedä. Selkeyttä! (valt/hall) 

• Strategisten tavoitteiden seuranta kootusti. (jory) 
• Tuoda strategiaa enemmän esiin jatkuvasti päätöksissä, esityksissä. Aloittaa asia strategiaan viittaamalla, se ei nyt ole 

onnistunut. (valt/hall) 
• Valmisteluissa yhtenä kohtana aina arviointi siitä, miten toteuttaa strategiaa. (valt/hall) 

 
 
 



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 
6. Miten strategian toteutus on onnistunut seuraavien tavoitteiden 
edistämisessä?  
Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat       

Keskiarvon mukaan parhaiten toteutuvat asiat ensin

Jkl kaikki, n=47
Jyväskylä  

ka ikki
Jyväskylä  
Va l tuusto

Jyväskylä  
Hal l i tus

Jyväskylä  
Johtoryhmä

3,57 3,48 3,63 3,90

3,45 3,39 3,50 3,70

3,32 3,39 3,50 3,20

3,15 3,03 3,00 3,60

3,06 3,03 3,13 3,10

3,04 2,88 3,00 3,60

2,81 2,73 2,88 3,10

Keskiarvo

6

9

6

2

4

4

57

45

36

36

26

32

28

26

32

45

38

47

36

28

9

13

9

21

19

19

26

2

4

2

4

9

15
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 Luomme mahdollisuuksia ja kannustamme omatoimisen
liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen

 Tuotamme palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti eri
toimijoiden kanssa

 Ideoimme yhdessä uudenlaisia toimintamalleja ja
uskallamme kokeilla

 Teemme valintoja ja päätöksiä, joilla turvaamme lasten
ja nuorten mahdollisuudet terveeseen kasvuun ja hyvään

oppimiseen

 Kavennamme hyvinvointieroja avaamalla
mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen, omasta terveydestä

huolehtimiseen ja aktiiviseen osallistumiseen

 Parannamme työllisyyttä tiiviillä yhteistyöllä yritysten
kanssa

 Asukkaat osallistuvat asioiden valmisteluun ja toimintaan

.

5=Erittäin hyvin  4  3  2 1=Erittäin huonosti

%



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 
Avoimet kommentit liittyen aihealueeseen  
aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat 
 • Aktiivista osallistamista on vieläkin vahvennettava. Koulujen terveydestä ja hyvästä sisäilmasta on erittäin tarkasti 

huolehdittava. (valt/hall) 
• Asukkaiden aktivointia on tapahtunut hienoilla tavoilla, mutta kaikissa toiminnoissa tätä ei oteta vielä lainkaan 

käyttöön tai tämä teema koetaan tarpeettomana. Periaatteiden tulisi olla lähtökohta kaikissa kaupungin toiminnoissa. 
(valt/hall) 

• Asukkaiden kokemuksia palveluista kerätään niukasti. Ajoittain tulee runsaasti palautetta siitä, että palvelut eivät 
vastaa riittävän hyvin palvelukysyntää. Esimerkiksi vammaispalvelun asiakas ei saa itse päättää sitä, mihin ja milloin 
käyttää avustajan palvelut. (valt/hall) 

• Asukkaista osa on aktiivisia ja yleensä ne, joita jokin tietty asia koskettaa. En tiedä, miten yleistä kiinnostusta voisi 
lisätä, yritetty on. Edelleen siiloutunut organisaatio mahdollistaa osaoptimoinnin ja päätökset, joilla hyvinvointiin 
vaikutetaan negatiivisesti. Liikuntapanostukset ovat olleet merkittäviä. (valt/hall) 

• Eriarvoistumisen ehkäisyyn on kiinnitettävä vielä enemmän huomiota. (valt/hall) 
• Kaupunkimme tarjoaa asukkailleen erinomaiset mahdollisuudet liikuntaan, ja monia hankkeita on suunnitteilla liittyen 

juuri liikunnalliseen aktiivisuuteen ja sen myötä terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen. Pyöräilyn edistämisestä ja 
kevyen liikenteen väylistä alkaen. Erittäin hieno suunnitelma on maailman suurimman 'kuntosalin' toteuttaminen 
Jyväsjärven ympäri kulkevalla reitillä oleville kuntoilurasteille. Koko perheelle ja kaikenikäisille tulee olemaan tarjolla 
entistä paremmat ja monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet. - Sitä vastoin kulttuurin saralla on paljon kirimisen 
varaa - kulttuurin tukemiseen liittyvistä niukoista apurahoista lähtien aina ikuisuuskysymykseen nimeltä konserttisali. 
Entä kaupunginteatterin peruskorjaus ym korjausvelka kulttuurin sektorilla. (valt/hall) 

• Perusliikunnan / lähiliikunta / luontopolut - ja ladut, sekä kunnostus. Tähän kannattaa satsata ja edelleen kehittää 
olosuhteitta ja toimintamalleja. Ihmiset haluavat entistä enemmän huolehtia kunnostaa. Lisää myös kaupungin 
vetovoimaa liikuntakaupunkina. (valt/hall) 

• Resursseja on viety pois, jotka mahdollistaisivat strategian paremman toteutuksen (sivistys). (valt/hall) 
• Työllisyyden parantaminen on onnistunut aika heikosti. Asukkaiden osallistumiseen on paljon kanavia, mutta en tiedä, 

onko paletti jo liiankin laaja koska asukkaat eivät siitä välttämättä tiedä. (valt/hall) 
• Tässä hyvä huomioida miten SoTe uudistus muuttaa strategiaa (jory) 
 



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

7. Miten strategian toteutus on onnistunut seuraavien tavoitteiden 
edistämisessä?  
Vaikuttava elinkeinopolitiikka      

Keskiarvon mukaan parhaiten toteutuvat asiat ensin

Jkl kaikki, n=47
Jyväskylä  

ka ikki
Jyväskylä  
Va l tuusto

Jyväskylä  
Hal l i tus

Jyväskylä  
Johtoryhmä

3,81 3,70 3,63 4,20

3,60 3,39 3,75 4,30

3,59 3,53 3,75 3,90

3,55 3,52 3,75 3,60

3,53 3,42 3,75 3,80

3,33 3,22 3,63 3,60

3,30 3,24 3,50 3,50

3,15 3,03 3,38 3,60

Keskiarvo

15

13

13

9

9

15

2

60

47

43

49

51

26

38

34

17

28

35
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28

37

43

43

9

13
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20

13

19

2

2

2

2

2
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 Teemme Jyväskylästä vetovoimaisimman ja
kansainvälisesti tunnustetun koulutus-, osaamis- ja

tapahtumakeskuksen

 Uudistamme elinkeinopolitiikkaa hyvässä
vuorovaikutuksessa yritysten kanssa

 Kyberturvallisuuden, biotalouden, koulutusviennin sekä
liikunnan ja hyvinvoinnin huippuosaamista sovelletaan

elinkeinoelämän monipuolistamiseksi

 Uutta yritystoimintaa synnytämme yhdessä oppilaitosten
ja elinkeinotoimijoiden kanssa

 Vahvistamme kilpailukykyä toimivalla ja eheytyvällä
yhdyskuntarakenteella

 Yritysvaikutusten arviointi sisältyy kaupunkimme
päätöksentekoon

 Tuemme ensisijaisesti yrityksiä, joilla on kasvun
edellytyksiä

 Vastaamme kaupunkiorganisaation toimintakyvystä
talouden, henkilöstön, tiedon ja tilojen käytön hyvällä

johtamisella

.

5=Erittäin hyvin  4  3  2 1=Erittäin huonosti

%



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

Avoimet kommentit liittyen aihealueeseen 
vaikuttava elinkeinopolitiikka 

 
• Elinkeinopolitiikassa on edistytty paljon. Yritysvaikutusten arvioinnista ei kuitenkaan puhuta 

esittelyteksteissä kovinkaan usein. Sitä en tiedä, minkälaisia yrityksiä on ensisijaisesti tuettu. (valt/hall) 
• Elinkeinopolitiikka on nyt liikaa yhden naisen varassa; osaaminen.... (valt/hall) 
• Jykesin lakkauttamisen yhetydessä on huolellisesti arvioitava sitä, miten keskeisimmät palvelut yrityksille 

pystytään järjestämään. (valt/hall) 
• Kasvuyritysten tunnistaminen ei ole helppoa ja sen vuoksi elinkeinopolitiikan tulisi edistää monipuolisesti 

taloudellista aktiivisuutta ottamatta voimakkaasti kantaa siihen, millä alalla yritys toimii. Kaupungilla on 
paljon tiloja, jotka aiheuttavat niissä työskenteleville tai niissä muutoin oleville ihmisille sisäilmaoireita. 
Tähän asiaan tulee suhtautua vakavasti ja nostaa terveet ympäristöt keskeiseksi tavoitteeksi. (valt/hall) 

• Kaupunki-oppilaitokset-yritykset yhteistyöhön panostettava entistä enemmän. (jory) 
• Kaupunkiorganisaation toimintakykyyn on panostettava huolehtimalla riittävästä henkilöstöresurssista 

kautta linjan - erityisesti valmistelun resursointiin on kiinnitettävä huomiota, sillä hallinto on siltä osin 
käynyt hyvin ohueksi. (valt/hall) 

• Paljon sanahelinää, ei vielä konkretiaa. Johdossa ei ole alan asiantuntija, mutta talon sisältä sopivin. 
(valt/hall) 

• Resurssoitava vahvemmin. Jykesin porukka ei ole ratkaisu. (jory) 
• Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja kaavoitus hyvässä vauhdissa tavoitteiden suuntaisesti. 

Elinkeinoelämään ja -politiikkaan on saatu hyvää potkua ja useita elinvoimaa tuovia hankkeita on vireillä. 
(valt/hall) 

• Yhteistyötä on edelleen vahvistettava elinvoimaisuuden lisäämiseksi. Maakuntauudistus voi tuoda uusia 
mahdollisuuksia tähän, kun se vain huomataan. (valt/hall) 



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

8. Miten strategian toteutus on onnistunut seuraavien tavoitteiden 
edistämisessä?  
Resurssien viisas käyttö       

Keskiarvon mukaan parhaiten toteutuvat asiat ensin

Jkl kaikki, n=47
Jyväskylä  

ka ikki
Jyväskylä  
Va l tuusto

Jyväskylä  
Hal l i tus

Jyväskylä  
Johtoryhmä

3,43 3,33 4,00 3,60

3,32 3,27 3,88 3,20

3,32 3,24 3,75 3,40

3,30 3,27 3,63 3,20

3,19 3,21 3,75 2,90

3,17 3,18 3,50 3,00

Keskiarvo

9

4

4

11

6

4

49

40

43

34

36

32

26

40

40

36

34

45

11

13

6

13
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 Pyrimme määrätietoisesti kohti resurssiviisaita
tavoitteita, jotta Jyväskylästä tulisi kestävän hyvinvoinnin

hiilineutraali ja jätteetön kaupunki

 Tuemme resurssiviisautta ja kiertotaloutta
mahdollistavien teknologia-, liiketoiminta- ja

palveluinnovaatioiden syntymistä

 Olemme resurssiviisaita ja käytämme erilaisia resursseja,
kuten luonnonvaroja, raaka-aineita, energiaa, tuotteita ja

palveluja, tiloja ja aikaa harkitusti ja hyvinvointia sekä
kestävää kehitystä edistävällä tavalla

 Innostamme ja sitoutamme resurssiviisautta edistävään
arkeen

 Resurssiviisaus on kansainvälinen kilpailuvalttimme ja
erottautumistekijämme

 Edistämme Jyväskylän elinvoimaisuutta, yritysten
kilpailukykyä ja asukkaiden hyvinvointia luonnonvarojen

kulutusta vähentämällä

.

5=Erittäin hyvin  4  3  2 1=Erittäin huonosti

%



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 

Avoimet kommentit liittyen aihealueeseen 
resurssien viisas käyttö 

 
• Ei ole vielä läpilyönyt tavoitetta. Aika ja resurssien käyttö menee lillukanvarsiin. (jory) 
• Kaupunki on monipuolisesti ja innokkaasti lähtenyt edistämään resurssiviisautta eri hallinnonaloilla 

ja jäteyhtiössään. (valt/hall) 
• Kyllä, vihreät arvot ovat tulleet viranhaltijoiden kautta esiin. (valt/hall) 
• Onkohan tämä osa-alue korostunut liikaakin muiden strategian osa-alueiden suhteessa: hyvinvointi, 

työllisyys.... (valt/hall) 
• Resurssiviisauden merkitys sen kun kasvaa. (valt/hall) 
• Resurssiviisaus ei ole vielä kilpailuvaltti, vaikkakin kierrätyksestä lähtien on erittäin hyviä toimia 

tehty. (valt/hall) 
• Resurssiviisauteen liittyvät teemat ovat edenneet hienosti, mutta nämä voisivat näkyä vielä 

vahvemmin kaikilla toimialoilla. (valt/hall) 
• Tämä osa-alue on jäänyt jalkoihin. Voisi olla edelleen selkeä erottautumisen keino ja uusien 

innovaatioiden kohde. (valt/hall) 
• Tämän esille tuomista voisi hieman vähentää, läpileikkaavaksi toiminnaksi ja ylimääräinen hössötys 

pois. (valt/hall) 
• Tässä on onnistuttu oikeasti hyvin ja olemme asiassa edelläkävijöitä monella tapaa. (valt/hall) 
• Tässä on toimittu aktiivisesti. Tiedotusta vaan lisää ja resurssiviisaus yhä laajempaan käyttöön. 

(valt/hall) 
• Vielä alkutekijöissään. Esim. hankinnoissa ei paikallisuus (hiilijalanjälki) ja resurssiviisaus vielä näy 

riittävästi. (valt/hall) 
 



Jyväskylän strategian arviointi ja suuntaaminen 
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