
Kansainväliset yhteydet 

 
Jyväskylän kaupungin konsernihallinnon kansainvälisten yhteyksien tavoite on 

edistää kaupungin kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa Jyväskylän kaupungin 

strategian mukaisin painotuksin: 

 

• hyvinvoivat asukkaat,  

• vaikuttava elinkeinopolitiikka ja  

• resurssien viisas käyttö. 

 

 

Jyväskylän kaupungin konsernihallinnon kansainväliset yhteydet: 

 

– kehittää ja koordinoi kaupungin kansainvälistä toimintaa, 

– toimii aktiivisesti kaupungin kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa  

(mm. kaupunkiverkostot, ystävyyskaupunkiyhteydet, projektit ja partnerit), 

– edistää kansainvälisyyttä yhteistyössä oppilaitosten, elinkeinoelämän ja muiden 

organisaatioiden kanssa, 

– lisää kaupungin henkilöstön kansainvälistä osaamista ja asiantuntijuutta mm. 

koulutuksen ja kansainvälisen henkilöstövaihdon avulla, 

– edistää Jyväskylän kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä ja 

– tukee monikulttuurisen Jyväskylän kehittämistä.  

 

 



Kansainväliset yhteyksien 

toiminta-alueet 

Verkostot Liikkuvuus Näkyvyys Tapahtumat 
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Jyväskylän kaupungin 

kansainväliset verkostot 

KONSERNIHALLINTO 

• Ystävyyskaupungit  12kpl (vanhin sopimus Ruotsin 

Eskilstunan kanssa 1947) 

• Eurotowns (1997) 

• UBC, Union of the Baltic Cities (2007) 

 

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT 

• LUCI, Lighting Urban Community International 

(2006) 

• ICLEI, Local Governments for Sustainability (1997) 

 

Lisäksi Jyväskylän kaupunki on mm. Finnagoran jäsen ja 

kaupungin museot kuuluvat kansainväliseen museoliittoon. 
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Union of the Baltic Cities (UBC) 

 
• Itämerenmaiden kaupunkiliitto, 90 jäsenkaupunkia. 

Jyväskylä jäsen vuodesta 2007 

• Asiantuntijaverkosto ja ääni EU:n makroaluepolitiikassa, 

hyvien käytäntöjen vaihtaminen,  

• Tavoitteena Itämeren maiden intressien ajaminen sekä 

kestävän kehityksen edistäminen. 

Eurotowns 

• Keskisuurten eurooppalaisten kaupunkien 

verkosto (asukasmäärä 50 000 - 200 000).  

• 17 jäsenkaupunkia, Jyväskylä on liittynyt 

verkostoon v. 1997  

• Verkosto toimii vertaisverkostona sekä 

alustana kehittämishankkeille. 

• Jyväskylä on ollut mukana useissa verkoston 

toteuttamissa EU-hankkeissa. 



Ystävyyskaupungit 

• 12 ystävyyskaupunkia 

• Vanhin sopimus Ruotsin Eskilstunan kanssa 

vuodelta 1947, uusin Kiinan Kunming 2009. 

• Pohjoismaiset ystävyyskaupungit Jyväskylä, 

Eskilstuna, Fjardabyggd ja Stavanger ovat 

keskenään ystävyyskaupunkeja. 

• Jyväskylän kaupungin tavoitteena ei uusia 

ystävyyskaupunkisopimuksia.  

• Yhdistyksillä ja oppilaitoksilla toimintaa 

Jyväskylän ystävyyskaupunkien kanssa.  
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 Jaroslavl, Russia (1966)  

 Kunming, China (2005, 2009)  

 Mudanjiang, China (1988)  

 Niiza, Japan (1997)  

 

 

 Debrecen, Hungary (1970)  

 Esbjerg, Denmark (1947)  

 Eskilstuna, Sweden (1947)  

 Fjardabyggd, Iceland (1958)  

 

 

Potsdam, Germany (1985)  

Poznan, Poland (1974)  

Stavanger, Norway (1947)  

Tartu Rural Municipality, Estonia (1991)  

 

 



- Kaupungin kansainväliset 

vastaanotot ja vierailut, 

mm. suurlähettiläät. 

- Kansainväliset kokoukset 

ja seminaarit 

Jyväskylässä ja 

ulkomailla  

 

- Jyväskylän 

kaupungin edustajien 

kansainväliset 

asiantuntijavierailut, 

seminaarit, ”job 

shadowing” sekä 

kansainvälinen 

henkilöstövaihto. 

 

- Kansainvälinen markkinointi 

yhdessä kaupungin viestinnän 

ja sidosryhmien kanssa. 

- Kaupungin kansainväliset 

esitteet, esittelymateriaalit, 

puheenvuorot, verkkosivut ja 

sosiaalinen media. 

 

 



Yhteystiedot 

Jyväskylän kaupunki 

Kansainväliset yhteydet 

Satu Heikkinen  

kansainvälisten yhteyksien päällikkö 

satu.heikkinen[at]jkl.fi 

puh. 014 2661561 

Vapaudenkatu 32 (käyntiosoite) 

PL 193 40101 Jyväskylä 

 


