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Yhdistymisen arviointi
I Uuden Jyväskylän yhdistymisen arvioinnin tavoite

Tavoitteena arvioida Uuden Jyväskylän yhdistymisprosessin ja –sopimuksen toteutumisen
onnistumista ja tulevaisuuden kehittämistarpeita

II Yhdistymisen arvioinnin organisointi
Arviointijäsennyksenä  elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan näkökulma, hallinnon ja
palvelujen järjestämissopimus sekä Kaupunkistrategia 2010
Arviointiaineistona tilastoaineisto ja selvitykset, haastattelut ja kyselyt, kaupungin talouden ja
toiminnan sekä yhdistymissopimuksen seurannan aineisto (tilinpäätösaineisto)
Haastateltavina valtuustoryhmät, hallitus, johtoryhmä,  pääluottamusmiehet ja asiantuntijat
sekä elinkeinoelämän ja yrittäjien edustajat
Ulkopuolisena arvioitsijana Audiapron kehitysjohtaja Jarmo Asikainen ja asiantuntija Anni Antila

III Yhdistymisen arvioinnin hyödyntäminen
Kaupungin nykytilanteen arviointi ja hyödyntäminen kehittämisessä luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden käyttöön
Realistisemman ja kokonaisvaltaisen tiedon viestittäminen kuntafuusiosta kuntalaisille sekä
seudun kunnille ja alueelliselle medialle
Kuntien yhdistämisen vahvuuksien ja haasteiden viestittäminen suurille kaupunkiseuduille ja
valtakunnalliselle medialle sekä kuntauudistuksen toteuttamisen ja kuntafuusiotutkimuksen
käyttöön
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Haastattelut ja kysely

Kysely
Kyselyyn vastasi 45 valtuutettua eli 60 %

Haastattelut
Haastatteluun osallistui 57 valtuutettua eli 76 %
Pääluottamusmiehet
Henkilöstöraati
Elinkeinoelämän edustajat
Johtoryhmä
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Yhdistymisen strategisuus ja hyödyllisyys

Kuntien yhdistyminen nähty hyväksi ratkaisuksi (2/3), mutta strategisuudesta on näkemyseroja
Yhdistymissopimuksen tavoitteet on sisällytetty osaksi kaupunkistrategiaa
Yhdistymissopimuksen toteutumista seurataan systemaattisesti osana tilinpäätöstä
Toimintaympäristön ja elinkeinoelämän yllättävät muutokset ovat olleet voimakkaita, mutta
niihin on pystytty vastaamaan
Palvelujen toimivuus ja erityisesti yhdyskuntarakenteen kehittäminen sekä vetovoimaisuuden ja
kilpailukyvyn lisääntyminen myönteistä, mutta talouden tavoitteet eivät onnistuneet
Yhdistymisprosessin aikana yhteistyö oli hyvää ja päätöksenteko tehokasta, mutta ei jäänyt
aikaa ja mahdollisuutta syvälliseen yhdistymisen toimeenpanon suunnitteluun

KA.

3,00

2,52



Yhdistymisen strategiset tavoitteet
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Kyselyn perusteella parhaiten ja heikoiten
onnistuneet asiat

Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu on
hyvällä tasolla

3,18
Kaupunginhallituksen toiminta on
tehokasta ja vaikuttavaa

2,36

Yhdyskuntarakenteen kehittämiseen
vaikuttaminen on vahvistunut

3,09
Uusi Jyväskylä on vaikuttanut
johtamiseen ja organisaatioon
myönteisesti

2,36

Yhdistyminen oli parempi vaihtoehto kuin jos
kunnat olisivat jääneet erillisiksi

3,00
Uusi Jyväskylä on onnistunut turvamaan
peruspalvelut kuntalaisille

2,36

Kaupungin imago, vetovoima ja kilpailukyky
ovat parantuneet

2,98
Eri toimijoiden välinen yhteistyö on
hyvää ja sujuvaa

2,28

Uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja
on otettu käyttöön

2,98
Hyvinvoinnin edellytyksiin ja
ennaltaehkäisevyyteen on panostettu

2,26

Kaupunkikeskuksen vetovoimaisuus on
lisääntynyt

2,98 Lähipalvelujen saatavuus on kunnossa 2,24

Kaupunki on aiempaakin halutumpi
asumiskunta

2,96 Työpaikkojen lisääminen on onnistunut 2,20

Kaupungin strategiselle kehittämiselle on hyvät
resurssit

2,93
Työyhteisöjen johtaminen ja
esimiestoiminta on onnistunut

2,16

Ympäristön tilaan vaikuttaminen on parantunut 2,91
Työllisyyden parantumiseen on
vaikutettu tuloksellisesti

2,16

Uusi Jyväskylä on onnistunut parantamaan
kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä

2,89 Kaupunki talous on riittävän vakaa 1,61
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Kyselyn tulokset: Uuden Jyväskylän
myönteinen vaikutus eri kokonaisuuksiin

Tulevaisuuden kehittämisen kohteet
1. Tasapainoinen talous
2. Johtaminen
3. Työllisyys ja kilpailukyky
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Johtopäätökset
Onnistumiset/ylläpidettävät Kehitettävät/parannettavat
Kaavoitus- ja yhdyskuntarakenneprosessi
toimiva ja tulokset lyhyellä aikavälillä

Kaupunkikeskustan, mutta myös maaseutualueiden
elinvoimaisuuden varmistaminen

Kuntalaisten ja asiakkaiden sekä lasten ja
nuorten osallistumisen uudet muodot

Todellisen vaikuttamisen rakenteet osaksi kaupungin
normaalia toimintaa

Palvelujen ja lähipalvelujen saatavuus ja
toimivuus

Osittain toimimattomat terveyspalvelut ja toimiva
palvelujen saatavuusviestintä

Kaupungin vetovoiman ja kilpailukyvyn
parantuminen sekä työpaikkojen määrän kasvu

Vetovoiman vaikutuksen riittämättömyys alueen
BKT:hen, tulotasoon ja työllisyyteen,
elinkeinopolitiikan  terävöittäminen

Uuden sukupolven organisaatio sekä
merkittävät organisaatiojärjestelyt ja hallinnon
päällekkäisyyksien purkaminen

Johtamisen vaativuus sekä monimutkaisten
hallintokäytäntöjen vähentäminen ja joustavuuden
lisääminen

Yhdistymissopimuksen mukainen toiminta ja
sen mukaan toteutetut investoinnit

Kestävä ja tasapainoinen talous, menokasvu ja
velkaantuminen sekä palveluverkkojen optimointi

Henkilöstön osallistuminen muutoksiin ja hyvä
yhteistyö työnantajan ja henkilöstön välillä

Organisaatioiden ja johtamisen yhteen sovitetut
toimintakulttuurit sekä henkilöstövoimavarojen ja
hyvien käytäntöjen hyödyntäminen9



Demokratia ja osallistuminen
Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Kunnan osa-alueiden asukkaiden paikallisen identiteetin vahvistaminen ja
kuntalaisvastuullisuuden kehittymistä. Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
edistetään tukemalla asukas- ja kyläyhdistysten sekä järjestöjen toimintaa.

Jyväskylän kaupungin asukasfoorumien ja Jyväskylän maalaiskunnan kyläiltojen perinnettä
jatketaan ja toiminta vakiinnutetaan kaupunginosiin, taajamiin ja kyliin.

Uudessa kunnassa kehitetään kuntalaisten kanssa yhdessä uudenlaisia osallistumismuotoja ja
internetin hyödyntämistä laajennetaan.

Demokratiatilinpäätöksen mittareilla seurataan erityisesti nuorten kuntalaisten osallistumista

Kuntalaisten ja palvelujen asiakkaiden tyytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti sekä vuosittain
toiminnan ja talouden arvioinnin yhteydessä raportoidaan kuntalais- ja asiakastyytyväisyydestä
ja niiden kehityksestä.

Kaupunkistrategia 2010 - teema 6. Jyväskyläläisten osallistumis- ja vaikutus-
mahdollisuuksien parantaminen ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

Kuntalaisten osallisuusmuotojen ja suoran demokratian vahvistaminen

Asuinalue- ja asukasyhteistyön tehostaminen

Vuorovaikutuksen lisääminen sähköisiä kanavia käyttäen

Kansalaisjärjestöyhteistyön tiivistäminen
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Demokratia ja osallistuminen

Kansalaisraadit aloittivat toimintansa 2012. Ensimmäiset julkilausumat on annettu.

Valmistelussa Lasten ja nuorten osallisuuden monialaista kaupunkiohjelmaa 2012 – 2015

”Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa”-työryhmä ja toimenpide-esitykset vuodelle 2012

Kansalaistoiminnankeskus MATARA aloitti toimintansa helmikuussa 2012

Asiakasraadit: Päivähoito ja neuvolapalvelut (2008), sosiaali- ja perhepalvelut (2011) sekä vanhus- ja
vammaispalvelut (2012)

Uudessa Jyväskylässä tehty asukaskysely sekä palvelukohtaisia asiakastyytyväisyyskyselyjä.

Valtuustossa Korpilahden (+5,5 %) ja Jyväskylän maalaiskunnan (+0,3 %) alueiden suurempi edustus
asukaslukuun nähden



Demokratia ja osallistuminen

Äänestysaktiivisuus ja alueellinen edustus vuoden 2009 alusta yhdistyneissä kunnissa

Äänestysaktiivisuus Muutos Jakauma alueittain Yli-/aliedustus
2008 (%) 2004-08 (%) Äänioik. (%-yks.) Valitut (%) (Äänioik.-Valitut) (%)

Jyväskylä 59,2 5,0 69,8 64,0 -5,8
Jyväskylän mlk 63,3 7,9 26,4 26,7 0,3
Korpilahti 59,9 -0,8 3,8 9,3 5,5

Asukaskysely 2010
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Demokratia ja osallistuminen
Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat

Kaupungin aktiivinen viestintä ja hyvä internet -
sivusto

Suuressa organisaatiossa vaikeasti hahmotettavat
yksittäiset palvelut, selkokielinen viestintä
saatavuudesta ja vastuuhenkilöistä

Uudet lähidemokratian ja vaikuttamisen keinot
(kuntalaisten kansalaisraati, asiakasraadit,
nuorisovaltuusto, Lasten Parlamentti, Kankaan projekti)

Olemassa olevia foorumien ja kansalaisjärjestöjen
riittämätön hyödyntäminen

Vakiintunut ja laajentunut asiakasraatitoiminta Huoli asiakkaiden tosiasiallisista
vaikutusmahdollisuuksista palveluihin

Toimivat nuorisovaltuusto ja Lasten Parlamentti,
valmisteltu lasten ja nuorten osallistumisen
monialainen ohjelma

Huoli kuntalaisten tosiasiallisista
vaikutusmahdollisuuksista (eri ikäryhmien tarpeet ja
mahdollisuudet huomioon ottaminen )

Voimakas alueellinen edustus poliittisessa
päätöksenteossa

Huoli alueiden vaikutusmahdollisuuksien
heikentymisestä (maaseutu- ja aluelautakunnat
lakkaavat)

Käynnistynyt kansalaistoiminnan keskus Yhteisöllisyyden edellytysten tukeminen ja
luominen



Palvelut ja palvelurakenteet
Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Uuden kunnan tavoitteena on peruspalvelujen turvaaminen kuntalaisille varmistamalla
lähipalvelujen saatavuus sekä kattava ja toimiva palveluverkosto

Uuden kunnan tavoitteena on edistää eri elämänvaiheissa asukkaiden hyvinvointia tukemalla
mm. ennaltaehkäisevää toimintaa ja kuntalaisten elinikäisen toimintakyvyn kehittymistä sekä
kuntalaisten omatoimisuutta ja osallistumista sekä vapaaehtoistyötä, kulttuuria ja liikuntaa

Kaupunkistrategia 2010 - teema 5. Sosiaalista oikeudenmukaisuutta toteuttava
hyvinvointipolitiikka sekä tehokas ja alueellisesti kattava palvelurakenne

Kaupunki pitää itsellään perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuun

Kaupunki toimii yhteistyössä työssäkäyntialueen kuntien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen kehittämisessä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteiden mukaisesti

Kuntalaisten kannustaminen omatoimisuuteen, terveisiin elämäntapoihin ja toimintakyvyn
ylläpitämiseen

Palvelujen järjestäminen tarpeita vastaavasti ja kuntalaisia tasapuolisesti palveleviksi

Yhteiskunnallisesti heikommassa asemassa olevien aseman parantaminen

Hyvinvoinnin edistäminen yhteisöllisyyttä tukemalla sekä yhteistyöllä järjestöjen ja yritysten
kanssa

Palveluverkkojen kehittäminen muuttunutta aluerakennetta vastaavaksi

Oman vastuun kantaminen valtakunnallisessa maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa
14



Palvelut ja palvelurakenteet

Lääkäri- ja hammaslääkäripula. Hammashuollon kiireettömän hoidon takuu ei toteutunut 2011

Yleisen Asiakaspalvelumallin (ASPA) kehittäminen 2010-2011 (Tuottavuusohjelma)

Kuntalais- ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset olleet pääosin myönteisiä (palvelututkimuksissa
tyytyväisyyden lievä lasku)

Hyvinvointi (horisontaalinen toimintatapa) ja tuottavuus vahva osa uuden sukupolven organisaatiota

Palveluseteleitä on otettu käyttöön (yksityisen päivähoidon palveluseteli ja sote-palvelujen palvelusetelit )

KymppiR - jatkuvan palvelutarpeiden ennakoinnin ja palveluverkkojen sopeuttamisen työkaluna

Vuosina 2008 – 2012 12 palveluverkkoselvitystä ja niitä tarkentavia tila- ja tehokkuusselvityksiä sekä
3 hallintoverkkoselvitystä

Kaupungissa viisi yhteispalvelupistettä15



Asukaskysely 2010: Tyytyväisyysindeksit  Jyväskylä ja Vertailukaupungit  (1-5).
Tyytyväisten  vastaajien  osuuden  muutokset prosenttiyksikköinä vuosina 2008–10

16



Palvelut ja palvelurakenteet
Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat

Sopimuksen mukaiset tehdyt palveluinvestoinnit ja
laadukkaat palvelurakennukset

Talouden tila uhkana palveluiden järjestämiselle ja
kehittämiselle

Pääosin hyvin toimivat palvelut (yhteispalvelut ja
keskitetyt palvelut) ja lähipalveluverkko

Terveydenhuollon palveluiden osittainen
toimimattomuus sekä epäilys lähipalvelujen
heikentymisestä

Huomiota kiinnitetty hyvinvoinnin edellytyksiin ja
terveyden edistämiseen (USO:n toimintatapa)

Pahoinvoinnin ennaltaehkäisy ja voimavarojen
vaikuttava kohdistaminen

Hyvät erityispalvelut kaikille asukkaille Alueiden erityispiirteiden ja niiden muuttuvien
tarpeiden huomioon ottaminen

Kattavat ja laajat selvitykset palveluverkon
optimoimiseksi

Toimeenpanemattomat palveluverkkouudistukset ja
hyödyntämätön tuottavuuspotentiaali

Palvelujen järjestämisen uudet tuotanto- ja
toimintatavat (palvelusetelit, erityisesti lasten
päivähoidossa)

Hyvien käytäntöjen systemaattinen arviointi ja
hyödyntäminen (lääkäri-hoitaja -sopimukset ja järkevä
työnjako sekä neuvolatoiminta)



Talous
Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Tavoitteena on vuosittainen ylijäämäinen tilinpäätös viimeistään vuonna 2013, jolloin
vuosikate on positiivinen suunnitelman mukaisten, myös korvausinvestoinnit sisältävien,
poistojen jälkeen.

Kunnallisveroprosentti on vuonna 2009 18,5 % ja seuraavina vuosina veroprosentit pidetään
kilpailukyisenä suhteessa suuriin kaupunki- ja maakuntakeskusiin. Käyttömenojen
suhteellinen kasvu on pienempi kuin keskimäärin suurissa kaupungeissa.

Kaupunkistrategia 2010 - teema 7. Terve kuntatalous sekä palvelujen ja
investointien sovittaminen taloudellisiin voimavaroihin

Kaupunki toteuttaa tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimia

Lainamäärän kasvun pysäyttäminen

Reagointikyvyn nostaminen kuntatalouden muutosten edellyttämälle tasolle

Veroprosentit, maksut ja taksat pidetään kilpailukykyisinä verrattuna suuriin kaupunkeihin

Käyttötalousmenojen suhteellinen kasvu on pienempää kuin suurissa kaupungeissa
keskimäärin

Kaupungin talous on tasapainossa (vuosikate kattaa poistot eikä lainamäärä kasva)
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Henkilöstövoimavarat
Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Uuden organisaation ja johtamisen toimivuus sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
Palkkojen harmonisoinnin tavoitteena on saattaa palkat uuden kunnan yleisimmän
palkkatason mukaiseksi. Harmonisoinnissa hyödynnetään tehtyjä työn vaativuuden
arviointeja, jotka tarkistetaan vuoden 2008 molempien kuntien henkilöstön osalta.
Harmonisointi toteutetaan 3 vuoden aikana.

Kaupunkistrategia 2010 - teema 8. Demokratiaa ja tehokkuutta tukeva uuden
sukupolven organisaatio

Avoimen ja vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin luominen
Osaavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen aikaansaaminen
Hyvän hallintotavan toimintaperiaatteiden toteutuminen päätöksenteossa, johtamisessa ja
hallinnossa
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Talous ja henkilöstövoimavarat

Kaupungin tulorahoitus on epätasapainossa ja tilikausi 2011 alijäämäinen (-24,2 M euroa).
Nykyisellä kehityksellä vuosikate negatiivinen 2013 ja kertynyt alijäämä jo 2014.
Kaupungin lainakanta vuosina 2009–2011 kasvoi 65,3 M euroa ja on suurten kaupunkien 3.
suurin (euroa /asukas)

Valtuustokaudelle asetettu investointien tavoitetaso ylittyy 117 miljoonalla eurolla
Jyväskylä on osallistunut aktiivisesti VM:n tuottavuusohjelmatyöhön. Tuottavuuden edistämisen
keinoina ja työkaluina ovat olleet mm. palveluverkkoselvitykset ja KymppiR –suunnittelu, suoritepohjaisen
budjetoinnin kokeilut, tilojen käyttö- ja täyttöasteen tehostaminen sekä organisaatiouudistus ja
palveluprosessien kehittäminen

Hallinnon tehtävistä on poistunut 90 henkilöä. 62,8 % on täytetty sisäisin järjestelyin tai
jätetty täyttämättä
Jyväskylä-sopimuksen vaativuus ja rajoitteet



2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jyväskylä Kumulatiivinen vuosikate 1000 e 27 933 71 414 84 266 93 329 112 777 141 674 176 109 199 328 226 347 265 882 280 743
Jyväskylä Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e 43 096 85 071 122 586 167 748 53 160 73 229 90 284 130 508 113 918 171 787 240 621
Jyväskylä Kumulatiiviset poistot 1000 e 26 927 56 467 87 508 119 568 161 007 191 764 221 233 264 435 296 826 331 424 369 632

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jyväskylä Lainakanta 1000 e 135 081 140 021 144 230 185 571 204 139 210 889 210 937 246 832 241 370 256 600 312 221
Jyväskylä Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e -3 394 15 642 15 144 1 016 100 201 106 598 114 460 120 218 151 686 152 129 142 334
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Eläkepoistuman hyödyntäminen hallinnon
tehtävissä 2009 - 2011

Palvelualue Poistuma
Rekry-
toitu

Täytetty
sisäisin
siirroin

Täytetty
määrä-

aikaisella

Täyttä-
mättä

Konsernihallinto 11 2 0 1 8
Sosiaali- ja terveyspalvelut 24 12,5 4 1 6,5
Sivistyspalvelut 17 5 4 0 8
KRP ja liiketoiminta 15 6 3 0 6
Talous- ja hank.palv.keskus 20 8 0 3 9
Tietohallinto 1 0 1 0 0
Jyväskylän maalaiskunta 1 0 0 0 1
Korpilahti 1 0 0 0 1
YHTEENSÄ 90 33,5 12 5 39,5



Talous ja henkilöstövoimavarat
Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat
Merkittävä yhdistymissopimuksen mukainen
investointiohjelma ja muut investoinnit

Toteutumattomat taloustavoitteet sekä niiden
tarvitsemat päätökset ja toimeenpano

Taloudellinen kantokyky ja riskien kestokyvyn
parantuminen

Menojen ja velkaantumisen voimakas kasvu sekä
verotulojen ja valtionosuuksien heikko kertymä

Hallinnon päällekkäisyyksien purkaminen ja
hallintohenkilöstön poistuman hyödyntäminen
sekä  tukipalvelujen yhdistämishyödyt

Henkilöstökulujen hallinta ja määrittelemättömät
muut sijaiskulut

Aikaisempaa paremmat strategiset osaamis- ja
kehittämisresurssit

Tuottavuusohjelman heikko toteuttaminen mm.
palveluverkkojen optimointi

KymppiR ja päivähoidon suoriteperusteinen
budjetointi tuottavuuden edistäjinä

Työvoimapula ja työn kuormittavuus erityisesti
terveys- ja sosiaalipalveluissa (sijaisten käyttökielto)

Henkilöstön osallistuminen muutoksiin ja hyvä
yhteistyö työnantajan ja henkilöstön välillä

Uuden organisaatiokulttuurin kehittäminen ja
henkilöstövoimavarojen monipuolinen
hyödyntäminen

Koko henkilöstöä koskeva kehittäminen ja
täydennyskoulutus

Muutostuen riittävyys ja tarpeenmukaisuus
henkilöstön näkökulmasta
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Yhdyskuntarakenne ja ympäristö

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus
Uuden kunnan tavoitteena on edistää eri elämänvaiheissa asukkaiden hyvinvointia tukemalla
mm. kestävän kehityksen ja toimivien yhteyksien yhdyskuntaa sekä elinympäristön
viihtyisyyttä ja turvallisuutta
Asumisen vaihtoehtojen monimuotoisuutta eri elämänvaiheissa

Kaupunkistrategia 2010 - teema 3: Eheä ja vetovoimainen yhdyskuntarakenne sekä
ilmasto- ja ympäristömuutoksiin vastaaminen.

Tiiviin ja alueellisesti tasapainoisen yhdyskuntarakenteen turvaaminen
Ekologisen ja kestävän kehityksen mukaisen toiminnan varmistaminen
Julkisten ulkotilojen ja viherrakenteen kohentaminen sekä tunnisterakennusten
aikaansaaminen
Aluekeskusten kehittäminen ja maaseutumaisen asumisen suuntaaminen kyliin
Autoriippumattomuuden edistäminen
Energian säästäminen sekä vähäpäästöisen ja kotimaisen energiatuotannon edistäminen
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Yhdyskuntarakenne ja ympäristö

Rakennemalli ja Jyseli liikenteen aiesopimuksineen hyväksyttiin seudun kuntien valtuustoissa 2011
Yleiskaava (Elvis) etenee keväällä 2012 luonnosvaiheeseen
Aluekeskuskusten suunnittelua vahvistettu: Vajaakosken kaavarunkotyö, Korpilahden kirkonkylän hankkeet,
Huhtasuo YM:n lähiökeskusohjelmassa, Kortepohjan yleiskaava ja rakentamishankkeet, Kuokkalan
palvelukorttelihanke, Palokan hankkeet
Uusi Jyväskylä jatkanut KymppiR -maankäytön toteutusohjelmakäytännön käyttämistä. Tavoitteena on
tonttituotannon määrän ja laadun sekä sosiaalisen eheyden ja palveluiden riittävyyden
varmistaminen. Ohjelma arvioidaan ja ajankohtaistetaan vuosittain.
Viherpoliittinen ohjelma hyväksytään kevään 2012 aikana
25
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Yhdyskuntarakenne ja ympäristö
Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat
Kasvusuuntien mukainen
yhdyskuntarakennesuunnittelu sekä maankäytön,
asumisen ja liikenteen suunnittelu sekä
päätöksenteko yhdessä organisaatiossa

Yhdyskuntarakenteen kehittämishyötyjen
realisoituminen pitkällä aikavälillä

Tuloksellinen kaavoitus- ja
yhdyskuntarakenneprosessi sekä
asuntomarkkinalähtöinen tonttitarjonta

Huoli maaseutumaisten alueiden, mutta myös
kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden
säilyttämisestä

Yleiskaavan mittava ja laadukas valmistelutyö
etenemässä päätöksentekovaiheeseen

Eri alueiden  erityispiirteiden  huomioon ottaminen
rakentamisessa (esim. rakennusjärjestys)

KymppiR-ohjelmatyön poikkihallinnollinen yhteistyö
ja jatkuva suunnittelu

Pitkäjänteinen maanhankinnan ja –käytön
suunnittelu

Päätökset ilmasto-ohjelmasta ja viherpoliittisesta
ohjelmasta

Liikenneyhteyksien turvaaminen (logistisen
sijainnin haaste)
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Elinvoima ja kilpailukyky
Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytysten  parantaminen sekä myönteisen imagon vahvistaminen
ja vetovoiman lisääminen kasvu- ja maakuntakeskusten kärkijoukossa
Bruttokansantuotteen ja veropohjan kasvattaminen sekä veroprosenttien ja maksujen kilpailukykyisyys
suhteessa suuriin kaupunkien
Kilpailukykyiset, vetovoimaiset ja joustavat koulutus- ja tutkimusyksiköt sekä osaavan työvoiman saanti seudun
työpaikkoihin
Työllisyysastetta parantavan työpaikkakehityksen vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen suurten
kaupunkien keskitasolle
Elinkeinopolitiikan osuvuuden ja työpaikkarakenteen monipuolisuuden varmistaminen

Kaupunkistrategia 2010 - teema 1. Vireä elinkeinoelämä sekä työpaikkojen ja väestömäärän
kasvu/teema 2. Edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien yhteistoiminnan ja kaupunkipolitiikan
uudistamisessa

Työpaikkojen vuosittainen kasvu on 1-2 % ja väestön kasvu on 1-1.5 %
Hyvän yritysympäristön luominen ja kaupungin maineen vahvistaminen yrittäjäkaupunkina
Kasvu- ja PK-yrittäjyyteen panostaminen
Luovien alojen kehittämis- ja toimintaympäristön vahvistaminen
Jyväskylän logistisen aseman vahvistaminen vaikuttamalla liikenneyhteyksien toimivuuteen
Huippuosaamiseen ja kansainvälisyyteen panostaminen
Yliopistoallianssiyhteistyön edistäminen sekä ammattikorkeakoulun aseman vahvistaminen
Keski-Suomen maakunnan kehityksen ja kilpailukyvyn vahvistaminen
Jämsä – Jyväskylä – Äänekoski kehittämisvyöhykkeen tekeminen
Työssäkäyntialueen mukaisen kuntarakenteen aikaansaaminen28



Elinvoima ja kilpailukyky

Elinkeinopoliittisen yhteistyön organisointi ja toimintamalli 2009 - 2020
Koheesio- ja kilpailukykyohjelma 2010 – 2013
Vuoden 2009 rakennekriisistä onnistunut selviytyminen  ja innovaatiokeskittymän luominen Keski-
Suomeen
Jyväskylä kaupunki edelleen imagomittauksissa suurten kaupungin kärjessä
Työttömyysaste 13,3 % (suurimmat kaupungit 11,5 %) sekä edelleen vaikea rakennetyöttömyys
Työpaikkojen määrä on  kasvanut 2000 2009 eniten suuriin kaupunkeihin suhteellisesti verrattuna
Rahoitustaantuman vuosina 2008-2009 työpaikkojen väheneminen on  ollut suhteellisesti vähäistä
Suhteellinen väestönkasvu myös tulevaisuuden ennusteiden mukaan on valtakunnan ykkösluokkaa

29



Työpaikkojen määrä 2000 – 2009
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 muutos %

Jyväskylä 52 294 52 814 54 410 55 059 56 501 56 549 57 910 60 202 61 329 59 388 7 094 13,6

Vantaa 89 249 91 207 91 670 94 361 95 964 94 589 96 977 103 196 105 716 101 134 11 885 13,3

Hämeenl inna 26 474 27 008 27 406 27 786 28 205 28 523 29 926 30 810 31 063 29 877 3 403 12,9

Espoo 102 559 105 850 106 030 105 562 106 719 108 510 112 344 116 221 118 912 115 624 13 065 12,7

Oulu 64 691 65 457 66 190 67 898 68 541 69 191 71 558 73 185 75 259 72 914 8 223 12,7

Kuopio 40 014 40 168 40 580 41 340 42 294 42 403 43 727 44 903 45 384 45 017 5 003 12,5

Tampere 102 650 104 504 106 460 106 730 109 271 111 269 116 251 119 265 119 772 114 120 11 470 11,2

Rovaniemi 22 086 22 069 22 460 22 865 23 149 23 196 23 869 24 915 24 848 24 479 2 393 10,8

Joensuu 29 335 28 926 29 153 29 743 30 400 30 958 31 831 32 672 32 568 31 872 2 537 8,6

Pori 33 875 34 297 34 966 35 104 35 785 34 965 35 595 36 312 36 910 35 534 1 659 4,9

Lahti 44 041 44 294 44 694 44 439 45 049 44 588 45 982 47 485 47 921 45 693 1 652 3,8

Turku 91 275 92 025 92 785 91 693 92 601 93 558 95 636 97 408 98 245 94 352 3 077 3,4

Helsinki 372 352 375 763 373 381 367 705 368 263 374 344 378 158 385 356 388 053 380 579 8 227 2,2

Lappeenranta 30 470 30 692 30 301 30 686 31 030 31 143 31 727 32 707 32 565 30 911 441 1,4

Kouvola 36 647 36 593 36 537 36 593 36 779 36 358 36 001 36 254 36 062 34 652 -1 995 -5,4

Lähde: Tilastokeskus/Työpaikat työnantajasektorin ja ammattiaseman mukaan alueittain 1990 - 2009



Elinvoima ja kilpailukyky
Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat
Kaupungin imago suurten kaupunkien parhainten
joukossa

Imagon vaikutuksen vähäisyys alueen BKT:hen,
tulotasoon ja työllisyyteen sekä julkisuuskuvan
ajoittaiset vaikeudet maakunnallisessa ja
paikallisessa mediassa

Vaikuttava vastaaminen toimintaympäristön
yllättäviin elinkeinoelämän kriiseihin (suuret
työpaikkavähennykset ja lentoliikenne)

Työpaikkojen lisäysodotukset eivät täysin
toteutuneet,  työttömyys ja erityisesti
pitkäaikaistyöttömyys suurta

Kaupunki on vetovoimainen asumiskunta Asumisen korkeat kustannukset ja maksut

Kaupunki on selkeästi Keski-Suomen kasvukeskus ja
haluttu yhteistyökumppani

Epäilys Keski-Suomen kuntien varautuneisuudesta
Jyväskylää kohtaan

Kaupunki on vetovoimainen yrityskunta ja
innovatiivinen kasvun edellytysten luoja (mm.
työpaikkojen sekä rakentamisen ja kaupan kasvu, Innova)

PK-yritysten ja paikallisten palveluyritysten
kehittäminen sekä innovatiiviset hankinnat ja
hankintastrategia

Toimiva yhteistyö kaupungin sekä elinkeinoelämän
ja yritysten välillä

Kaupungin elinkeinostrategian terävöittäminen sekä
sitä toteuttava toimenpideohjelma, organisointi ja
välineet31



Johtaminen ja organisaatio
Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus

Konsernin rakenne mukaan lukien liikelaitokset ja osakeyhtiöt järjestetään toiminnan
tehokkuuden, matalan rakenteen ja vaikuttavan ohjattavuuden näkökulmista.
Konserni- ja palveluorganisaatio uudistetaan matriisimaisesti ydinprosesseja ja jatkuvaa
kehittämistä tukevaksi. Organisaation toiminnan ja ohjauksen perustana ovat vastuutetut
ydinprosessit, jotka määritellään asiakasryhmien ja kehittämisalueiden kokonaistarpeiden
mukaisiksi.

Kaupunkistrategia 2010 - teema 8. Demokratiaa ja tehokkuutta tukeva uuden
sukupolven organisaatio

Organisaatiouudistuksella lisätään asiakaslähtöisyyttä ja tehokkuutta sekä vahvistetaan kykyä
vastata toimintaympäristön muutoksiin
Edustuksellisen luottamushenkilötoiminnan edellytysten vahvistaminen
Avoimen ja vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin luominen
Osaavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen aikaansaaminen
Hyvän hallintotavan toimintaperiaatteiden toteutuminen päätöksenteossa, johtamisessa ja
hallinnossa
Omistajapoliittisen ohjauksen ja konserniohjauksen tehostaminen
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Johtaminen ja organisaatio
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Jyväskylässä toteutettu useita organisaatiouudistuksia
2009 Jyväskylän seudun kansalaisopiston ja Suojarinteen kuntayhtymät purettiin
2009 Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden vuokrataloyhtiöt fuusioitiin
2009 Siivous- ja rakentamispalveluiden henkilöstö siirtyi Total Kiinteistöpalvelut Oy:n palvelukseen
2009 Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden vesiliiketoiminnot myytiin Jyväskylän Energia Oy:lle ja Korpilahden
puhdistamo Jyväskylän seudun puhdistamo Oy:lle
2010 Lukio-opetus siirrettiin koulutuskuntayhtymään (yhdistymissopimus)
2011 Terveydenhuollon kuntayhtymät  lakkautettiin  (yhdistymissopimus)  ja JYTE-alueen toiminta käynnistettiin
2011 Aikuispsykiatrian, mielenterveystyön ja päihdehuollon erityispalvelut siirretty KSSHP:n järjestämisvastuulle
2011 Jyväskylän  Seudun  Työterveyden  liikelaitos  muutettu12 kunnan työterveyspalvelujen tuottajaksi
2012 Lasten  päivähoidon  ja  varhaiskasvatuksen  sijoittuminen sivistystoimeen

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksesta päätetty ja otetaan käyttöön 2013



Elinympäristö ja  kaupunkirakenne
(ml. liikelaitoksia) - palvelukokonaisuus

Apulais-
kaupungin-
johtaja
Utriainen

Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto –palvelukokonaisuus
Hallinto
Kilpailukyky ja kaupunkikehitys
Viestintä, markkinointi ja kansainväliset yhteydet
Talouden ohjaus
Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö
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JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2013JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN ORGANISAATIO 2013
Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginjohtaja
Andersson

Sisäinen  tarkastus

Kaupunkirakennelautakunta

palvelukokonaisuus
Elämänlaatu ja kulttuuri -
palvelukokonaisuus

Kasvu, oppiminen ja perheet -
palvelukokonaisuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus -
palvelukokonaisuus

Terveys ja sosiaalinen turvallisuus -
palvelukokonaisuus

Apulais-
kaupungin-
johtaja
Lepistö

Apulais-
kaupungin-
johtaja
Koivisto

Rakennus- ja ympäristö-
lautakunta

Elämänlaadun lautakunta

Kasvun ja oppimisen
lautakunta

Perusturvalautakunta Terveydenhuollon-
jaosto (JYTE)
Työllisyysjaosto
Yksilöhuoltojaosto

Tiejaosto

jaosto
Ympäristöterveys-
jaosto

JoukkoliikennelautakuntaJoukkoliikennelautakunta
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Johtaminen ja organisaatio
Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat
Keskeisten päättäjien ja valtuustoryhmien
yhteistyö ja yhteistyörakenteet

Poliittisen johtamisen vaativuuden kasvu ja
toimielinten jäsenten taitovaateet sekä
vanhojen toimintakulttuureiden uudistaminen

Uuden sukupolven palvelu- ja
organisaatiouudistuksen perusrakenteet päätetty
ja toimeenpanovaihe suunnitellusti käynnissä

Poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden työnjaon
selkeyttäminen

Uuden sukupolven organisaation valmistelu
asiakaslähtöisesti (selvityshenkilö työskentely ja
yhteistyö)

Suuren organisaation hallintokäytäntöjen
monimutkaisuus ja sen lieventäminen
joustavuudella (yhtenäiset toimintatavat ja
asiakasrajapinnassa ja työyhteisössä
soveltamismahdollisuus)

Merkittävät organisaatiojärjestelyt ja rakenteiden
purkamiset

Vaativien muutosvalmistelujen aikataulujen
sopiminen ja tehokas toteutus

Konserni- ja omistajaohjauksen selkiyttäminen
ohjausvälineillä  ja tukeminen  USO -rakenteella

Kuntayhtymien talouden ja toiminnan ohjauksen
vaikuttavuus

Henkilöstömuutosten ja eläköitymisen luoman
potentiaalin hyödyntäminen erityisesti hallinnossa

Lähiesimiestoiminnan kuormittuminen sekä
lähiesimiesten ja keskijohdon välinen mitoitus
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