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1. Johdanto 

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahden kunta muodostivat uuden Jyväskylän 

kaupungin 1.1.2009 alkaen. Kuntajakolain 9 §:n mukaiseen hallinnon ja palvelujen 

järjestämissopimukseen asetettiin kuntien yhdistymisen strategiset tavoitteet. 

Yhdistymissopimuksen uuden kunnan visio ja keskeiset strategiset tavoitteet säilytettiin myös 

uuteen kaupunkistrategiaan, jonka valtuusto hyväksyi 22.3.2010.  

Yhdistymissopimus päättyi 31.12.2011 lukuun ottamatta henkilöstön asemaa koskevia kohtia. 

Uuden Jyväskylän toinen valtuustokausi alkaa vuonna 2013. Jyväskylä on arvioinut vuosittain 

yhdistymissopimuksen ja sen tavoitteiden toteutumista. Tämän lisäksi Jyväskylä tilasi ulkopuolisen 

arvioinnin yhdistymisprosessin toteutumisesta. Yhdistymisprosessin arviointi tilattiin Oy Audiapro 

Ab:lta ja sen suorittivat kehittämisjohtaja Jarmo Asikainen ja asiantuntija Anni Antila. Lisäksi 

filosofian maisteri Maria Merisalo laati toimintaympäristön tilastoanalyysin. Jyväskylän kaupungin 

yhteyshenkilönä toimi muutosjohtaja Risto Kortelainen. Häntä käytettiin asiantuntijana 

yhdistymissopimuksen toteutumisen arvioinnissa ja kaupungin toimintatietojen analysoijana ja 

kokoajana. 

Arvioinnin tavoitteena on arvioida Uuden Jyväskylän yhdistymisprosessin ja -sopimuksen 

toteutumisen onnistumista ja tulevaisuuden kehittämistarpeita. Siten arvioinnilla voidaan 

varautua myös tulevaisuudessa vastaamaan paremmin muutoshaasteisiin. Arvioinnilla on myös 

valtakunnallista merkitystä hallitusohjelman kuntauudistuksen tarvitseman kuntien yhdistymisen 

kokemuksen vuoksi. Lisäksi arviointityö luontevasti kytkeytyy muiden kaupunkiseutujen 

kuntarakenteen muutosten arviointiin. Arvioinnilla pyritään viestittämään realistisempaa ja 

kokonaisvaltaisempaa tietoa kuntajaon muutoksesta kuntalaisille sekä seudun kunnille ja 

alueelliselle medialle. Arvioinnin tuloksilla tuotetaan tietoa kuntien yhdistämisen vahvuuksista ja 

haasteista suurille kaupunkiseuduille ja valtakunnalliselle medialle. Samalla tietoa tuotetaan 

kuntien yhdistymisestä ja kuntajaon muutoksista.   

 

1.1 Yhdistymisen arvioinnin toteuttaminen 

Arvioinnin kohteena on yhdistymissopimuksen ja kaupunkistrategian toteutuksen onnistuminen. 

Yhdistymisprosessia arvioidaan monitahoisesti ja -näkökulmaisesti hyödyntäen eri toimijoiden 

näkemyksiä ja aineistoja.  

Osana arviointia haastateltiin valtuustoryhmiä, henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehiä, 

Jyväskylän työntekijöistä koottua henkilöstöraatia, elinkeinoelämän edustajia sekä kaupungin 

johtoryhmää. Valtuutetuista haastatteluihin osallistui 57 valtuutettua tai heidän edustajaa eli noin 
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76 prosenttia kaupungin valtuustosta. Elinkeinoelämän edustajina toimivat Jyväskylän seudun 

kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät sekä Jykes 

Kiinteistöt Oy.  

Valtuutetut osallistuivat myös kyselyyn, johon vastasi 45 valtuutettua (60 %). Kyselypohja on 

tämän raportin liitteenä (liite 1).  

Arvioinnissa analysoidaan myös keskeisiä yhdistymiseen liittyviä dokumentteja. Arvioinnissa 

käytetyt keskeiset aineistot olivat:  

 Yhdistymissopimus 2008–2011 

 Yhdistymissopimuksen tavoitteet ja kaupunkistrategia 

 Tilastoaineistot 

 Tilinpäätösaineistot ja pöytäkirjat 

 Selvitykset ja suunnitelma-asiakirjat 

 Kuntalaistyytyväisyyden kehitys – kaupunkipalvelukyselyjen 2008 ja 2010 tulokset ja 

toistaminen keväällä 2012  

 Kuntaliiton Paras-arviointi tutkimusohjelma Arttu ja sen raportit 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/arttu/ 

 Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 -ohjelma ja sen hankekokonaisuus Uuden sukupolven organisaatio 

ja johtaminen 2010 kyselyn tulokset 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/uusikunta2017/ 

 

Edellä kuvatun eri lähteistä kootun aineiston pohjalta raportissa tehdään yhteenvedot ja 

johtopäätökset. Raportissa luvussa 2. arvioidaan yhdistymisen strategisuutta yleisellä tasolla ja 

esitetään eri arviointinäkökulmien keskeisten tulosten perusteella yhteenveto ja päätelmä 

yhdistymisen onnistuneisuudesta. Luvuissa 3 - 8 esitellään tarkemmin arvioinnin eri näkökulmat ja 

niistä saadut tulokset ja päätelmät. 

2. Yhdistymisen onnistuneisuus ja strategisuus 

2.1 Lähtökohdat  

Tällä hetkellä Uusi Jyväskylä elää neljättä toimintavuottaan ja ensimmäinen valtuustokausi on 

päättymässä. Keväällä 2007 Jyväskylän maalaiskunta käynnisti keskustelut kuntien yhdistämisestä. 

Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto (18.6.2007) ja Jyväskylän kaupungin valtuusto (25.6.2007) 

http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/arttu/
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/uusikunta2017/


 

9 

 

päättivät esittää sisäasiainministeriölle uuden kunnan perustamista koskevan erityisselvityksen 

tekemistä. Valtuustot päättivät liitoksesta 18.2.2008 kuntien yhdistymisestä 1.1.2009 alkaen. 

Päätöksellä kuntajaon muutoksesta Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän maalaiskunta lakkautettiin ja 

perustettiin Uusi Jyväskylän kaupunki 1. tammikuuta 2009. Samalla uuteen Jyväskylään liittyi myös 

5 000 asukkaan Korpilahden kunta. Korpilahden ja Jyväskylän kaupungin liitoksesta päätettiin jo 

ennen maalaiskunnan liitosselvityksen alkamista Korpilahden kunnanvaltuustossa 13.11.2006 ja 

Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 27.11.2006. Yhdistymisessä kaupungin asukasmäärä nousi noin 

128 000 asukkaaseen ja pinta-ala 1 100 neliökilometriin. Samalla Jyväskylästä tuli 

asukasmäärältään Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. 

Yhdistymisen tavoitteeksi asetettiin kuntien strateginen yhdistyminen, joka mahdollistaa 

elinvoimaisen ja toimintakykyisen uuden kunnan rakentamisen. Uudessa Jyväskylässä on arvioitu 

kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymissopimuksen toteutumista vuosittain tilinpäätöksen 

yhteydessä. Korpilahden aluelautakunta on arvioinut kaupungin ja Korpilahden liitossopimuksen 

toimeenpanoa. Yhdistymisen toteutumisen seuranta on siis ollut Jyväskylässä järjestelmällistä heti 

yhdistymisestä alkaen.  

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa sekä Jyväskylän kaupunkistrategiassa Uuden 

kunnan visiona on olla kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet 

elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun. Vision toteuttamiseksi uuden kunnan strategiset tavoitteet 

ja niiden onnistumistekijät ovat: 

 Edistää kuntalaisten hyvinvointia eri elämänvaiheissa 

 Toimivat yhteydet sekä elinympäristön viihtyisyys ja turvallisuus 

 Asumisen vaihtoehtojen monimuotoisuus 

 Kuntalaisten omatoimisuus ja elinikäinen toimintakyky  

 Vapaaehtoistyön sekä kulttuurin ja liikunnan toimintaedellytykset 

 Turvata peruspalvelut kuntalaisille 

 Lähipalvelujen saatavuus – kattava ja toimiva palveluverkosto  

 Terve kuntatalous menojen ja investointien rahoittamiseen 

 Parempi tuottavuus, toimintatapojen joustavuus ja uudistumiskyky 

 Uuden organisaation toimivuus ja osaava sekä hyvinvoiva henkilöstö 

 Parantaa kaupungin kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä 

 Imago ja vetovoima kasvu- ja maakuntakeskusten kärkijoukossa 

 Näkyvyyden hyödynnettävyys - ”Suomen merkittävin kuntajaon muutos” 

 Bruttokansantuote, veroprosentit ja maksut kilpailukykyisiä suurten kaupunkien 

vertailussa 

 Kilpailukykyiset, vetovoimaiset ja joustavat koulutus- ja tutkimusyksiköt 
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 Vahvistaa työpaikkakehitystä  

 Aluevarausten riittävyys ja tonttipolitiikan joustavuus 

 Elinkeinopolitiikan osuvuus ja työpaikkarakenteen monipuolisuus  

 Työllisyysaste suurten kaupunkien keskitasolle 

 Osaavan työvoiman saatavuus 
 

Kaupunginvaltuuston maaliskuussa 2010 hyväksymässä kaupunkistrategiassa käytetään perustana 

hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa sovittua visiota ja strategisia tavoitteita. 

Arvioinnissa Uuden Jyväskylän toimintaa tarkastellaan elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan 

kuudesta keskeisestä näkökulmasta (kuva 1): 

1. Demokratia ja osallistuminen 

2. Palvelut ja palvelurakenteet 

3. Talous ja henkilöstövoimavarat 

4. Yhdyskuntarakenne ja ympäristö 

5. Elinvoima ja kilpailukyky 

6. Johtaminen ja organisaatio  
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Kuva 1 Yhdistymisprosessin arvioinnin näkökulmat 

2.1 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Osaksi arviointia kerättiin eri ryhmien näkemyksiä ja kokemuksia kuntien yhdistymisestä. 

Kaupungin valtuutetut vastasivat kyselyyn sekä vastauksia syventäviin haastatteluihin. Tämän 

lisäksi haastateltiin henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehiä, henkilöstöraatia, johtoryhmää sekä 

elinkeinoelämän edustajia. Kuvissa 2 ja 3 sekä taulukossa 1 esitetään valtuutettujen 

kyselyvastaukset yhdistymisen yleisestä onnistumisesta.  
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Kuva 2 Valtuutettujen kyselyn tulokset 

Valtuutetuista yli 60 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että yhdistyminen on ollut 

parempi vaihtoehto kuin jos kunnat olisivat jääneet erillisiksi. Vastanneista yli puolet oli osittain tai 

täysin samaa mieltä siitä, että yhdistyminen oli onnistunut strateginen yhdistyminen. Yhdistymisen 

strategisuudessa vastanneiden mielipiteet jakaantuivat enemmän. 

 

 
Kuva 3 Valtuutettujen kyselyn tulokset: Yhdistymisen strategiset tavoitteet 

Kyselyissä valtuutettuja pyydettiin arvioimaan uuden Jyväskylän onnistumista Uuden Jyväskylän 

strategisissa tavoitteissa. Kyselyyn vastanneista enemmistö oli täysin tai osittain samaa mieltä 

siitä, että Jyväskylä on onnistunut parantamaan kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. 
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Kaupungin imagon koettiin kasvaneen, vaikka sillä ei ole onnistuttu varmistamaan toivotussa 

määrin työpaikkakehitystä työllisyyden ylläpitämiseksi. 

Enemmistö vastanneista oli täysin tai osittain eri mieltä siitä, että Uusi Jyväskylä olisi onnistunut 

turvaamaan peruspalvelut kuntalaisille. Osalla vastanneista oli huoli ja epäilys lähipalvelujen 

heikkenemisestä yhdistymissopimuksen jälkeen. Heikompaan keskiarvoon vaikuttivat myös yleiset 

vaikutelmat terveydenhuollon palveluista ja lääkäripulasta. Alakohtaisesta työvoimapulasta ja 

yksittäisistä keskittämisestä huolimatta osa myös oli sitä mieltä, että palvelut on onnistuttu 

säilyttämään Uudessa Jyväskylässä.  

Noin puolet vastanneista oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että asukkaiden hyvinvointia on 

onnistuttu edistämään. Jyväskylä on laatinut hyvinvointiselvityksiä ja kartoittanut kuntalaisten 

hyvinvointia eri tunnusluvuilla. Kuitenkin osa koki, että yhdistymistä edeltävään tilanteeseen 

verrattuna merkittäviä parannuksia asukkaiden hyvinvoinnissa ei ole tapahtunut. 

Terveydenhuollon resurssipulat ja haasteet ovat voineet myös vaikuttaa ehkäisevän hoidon 

saatavuuteen. Tuotiin esille myös se, ettei kaupungin keinoin aina voida vaikuttaa kaikkien 

kuntalaisten hyvinvointiin tai keinot ovat rajallisia. 

Taulukko 1 Valtuutettujen kyselyn tulokset 

 

Taulukkoon 1 on koottu kyselyyn vastanneiden valtuutettujen vastaukset siitä, onko Uusi Jyväskylä 

heistä vaikuttanut myönteisesti eri kokonaisuuksiin. Parhaimman keskiarvon sai 

yhdyskuntarakenteen ja ympäristön kokonaisuus (2,80). Erityisesti yhdyskuntarakentamiseen 

vaikuttamisen nähtiin vahvistuneen. Tämän lisäksi enemmistöstä maankäytön ja -suunnittelu on 

kaupungissa hyvällä tasolla. Muiden kokonaisuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 2,30 - 2,70.  

Elinkeinojen ja vetovoiman kokonaisuuden keskiarvo oli seuraavaksi korkein. Vastanneista suurin 

osa koki imagon, vetovoiman ja kilpailukyvyn parantuneen.  Kuitenkin yli 70 prosentista 

työllisyyden parantamiseen ja työpaikkojen lisäämiseen ei ole vaikutettu tarpeeksi tuloksellisesti.  

Talouden ja henkilöstöresurssien kokonaisuuden keskiarvo oli 2,6. Henkilöstöresursseja koskevissa 

kysymyksissä arviot olivat useimmiten positiiviset; strategisen kehittämisen resurssit ovat hyvät ja 

osaavan henkilöstön saatavuus on pääosin hyvä. Vastaajista yli puolet kuitenkin olivat täysin eri 
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mieltä siitä, että Jyväskylän kaupungin talous olisi vakaa. Haastattelujen perusteella voitaisiin 

kuitenkin tulkita, että nykyisestä talouden tilanteesta huolimatta Uudella Jyväskylällä on 

paremmat mahdollisuudet vakauttaa talouttaan.  

Kyselyyn vastanneiden mielipiteet jakaantuivat Uuden Jyväskylän myönteisestä vaikutuksesta 

palveluiden ja palvelurakenteiden sekä demokratian ja osallistumisen kokonaisuuteen. Enemmistö 

oli vähintään osittain sitä mieltä, että palvelujen uusia järjestämistapoja on otettu käyttöön sekä 

palveluverkkoja ja toimitilojen käyttöä on tehostettu. Toisaalta valtuutetut olivat harvemmin 

samaa mieltä siitä, että asukkaiden hyvinvoinnin edellytyksiin panostettaisiin tarpeeksi eikä 

lähipalvelujen saatavuuden koettu olevan hyvä. Kyselyyn vastanneista valtuutetuista useimmat 

olivat sitä mieltä, että uusia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja on otettu käyttöön Uudessa 

Jyväskylässä. Muuten hajonta oli suurta demokratiaa ja osallistumista koskevissa vastauksissa. 

Uuden Jyväskylän myönteinen vaikutus johtamiseen ja organisaatioon sai muita kokonaisuuksia 

heikomman keskiarvon 2,36. Työyhteisöjen johtamisen ja esimiestoiminnan onnistuneisuus (2,16) 

ja eri toimijoiden välisen yhteistyön sujuvuus (2,28) saivat vertailussa alhaisemmat keskiarvot. 

Puolet vastanneita pitivät kuitenkin tulevaa uuden sukupolven luottamushenkilöorganisaatiota ja 

palveluorganisaatiota suunnitteluvaiheen tietämyksen perusteella hyvänä. Valtuutetuista suurin 

osa suhtautui organisaatiouudistukseen toiveikkaasti. Toiveita kohdistui myös seuraavaan 

valtuustokauteen. Ensimmäisellä kaudella on rakennettu uutta pohjaa kaupungin toiminnalle ja 

järjestäydytty. Uuden Jyväskylän organisaatio on suurempi ja johtamisen vaatimustasot ovat 

nousseet. Byrokratian määrä on noussut siirryttäessä suurempaan organisaatioon, joka on 

kasvattanut työyksikköjen esimiesten hallinnollisia tehtäviä. 

Uuden Jyväskylän onnistumisiksi kyselyssä mainittiin useimmiten maankäyttö- ja suunnittelu, 

laajan palveluinvestointien toteuttaminen sekä kaupungin imago. Epäonnistumiksi ja samalla myös 

kehittämisen kohteiksi valtuutetut useimmiten vastasivat tasapainoisen talouden, johtamisen sekä 

työllisyyden.  

2.1.1 Haastattelut 

Yleisesti kuntien yhdistymisen vaikutusten arviointi koettiin haastavaksi. Uuden kaupungin rinnalla 

ei ole vaihtoehtona tilannetta, jossa kunnat eivät olisi yhdistyneet. Tämän lisäksi kuntien 

toimintaympäristö on muuttunut ja kuntiin ovat vaikuttaneet monet yhdistymisestä 

riippumattomat tapahtumat kuten lakimuutokset, muutokset valtionosuuksissa sekä yleinen 

taloudellinen tilanne. Jyväskylän yhdistyminen ajoittui keskelle globaalin rahoitusmarkkinakriisin 

puhkeamista ja sitä seurannutta EU:n velkakriisin alkua. Kuntajaosta riippumattomat muut tekijät 

ja niiden vaikutukset oli välillä vaikeaa erottaa toisistaan. Haastatteluissa kuntien yhdistymistä 
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arvioitiin myös eri kuntien näkökulmasta. Todettiin, että jokaisen kolmen kunnan tilanne vuoden 

2008 lopussa oli erilainen ja yhdistyminen käynnistyi eri lähtökohdista. 

Haastatteluissa valtuutetuista suurin osa koki yhdistymisratkaisun oikeaksi. Itsenäisinä kunnilla ei 

uskottu olevan samanlaisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa kuin yhdistyneessä Uudessa 

Jyväskylässä. Vaikka palveluja on jossain määrin jouduttu keskittämään, ei itsenäisten kuntien 

uskottu voineen turvata kuntalaisille palveluja entisessä laajuudessa. Yksittäisenä esimerkkinä ja 

kuntien yhdistymisen hyötynä nostettiin esiin mm. se, että Uuden Jyväskylän alueella voidaan 

toteuttaa eheämpää yhdyskuntarakennepolitiikkaa. Toimintaympäristön ja elinkeinoelämän 

yllättävät muutokset ovat olleet voimakkaita, mutta niihin on pystytty vastaamaan. 

 

Osa valtuutetuista oli kuitenkin sitä mieltä, että kuntien yhdistyminen toteutettiin liian nopeasti 

eikä jäänyt tarpeeksi aikaa tai mahdollisuutta syvälliseen yhdistymisen toimeenpanon 

suunnitteluun. Esimerkiksi organisaation suunnitteluun jo sopimusvaiheessa olisi voitu panostaa 

enemmän. Uuden sukupolven organisaatio olisi pitänyt saada käyttöön aikaisemmassa vaiheessa, 

jolloin ratkaistavia asioita ei olisi voitu siirtää keskeneräiseen organisaatioon vedoten. 

Organisaation suunnittelu on haastavampaa Uudessa Jyväskylässä, jossa rakenteita on jo ehditty 

muodostamaan. Useat valtuutetut olivat sitä mieltä, että strategiseen yhdistymiseen perustuva 

parhaiden käytänteiden käyttöönotto ei täysin onnistunut vaan vanhan Jyväskylän kaupungin 

käytännöt jatkuivat automaattisesti uudessa kaupungissa. Myös hyvien käytäntöjen määrittely 

koettiin epäselväksi ja haasteelliseksi.  

 

Myös johtoryhmästä erillisinä kuntina pysyminen ei olisi ollut parempi ratkaisu. Huomioiden 

nykyisen tilanteen, yhdistymisessä on onnistuttu hyvin ja sen avulla aluetalous sai piristävän 

ruiskeen. Myös yhdistymisprosessi oli onnistunut. Jämäkkä hallinnon ja palvelujen 

järjestämissopimus valmisteltiin nopeasti ja hyvässä yhteistyöhengessä. Yhdistymisprosessin 

aikataulu oli nopea ja sen aikana toimittiin tehokkaasti ja määrätietoisesti. Toimijoiden välillä 

vallitsi vahva me-henki ja yhteistyö koettiin toimivaksi. Myös yhdistymisen aikaisen viestinnän ja 

markkinoinnin koettiin onnistuneen. Uusi Jyväskylä eteenpäin menevänä ja vireänä kaupunkina 

tuli valtakunnan tietoisuuteen uudella tavalla. Yhdistymisestä neuvottelun ja päättämisen todettiin 

olevan haastava tilanne, koska sopimusosapuolten asemat muuttuvat merkittävästi yhdistymisen 

jälkeen. Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa todettiin olevan joitakin tulkinnanvaraisia 

kohtia eikä erilaisia skenaarioita ajateltu tarpeeksi sopimusvaiheessa.  

Pääluottamusmiehet ja henkilöstöraati suhtautuivat positiivisesti kuntien yhdistymiseen. 

Pääluottamusmiehet olivat tyytyväisiä nopeaan aikatauluun ja henkilöstön kanssa tehtyyn 

sopimukseen, joka loi hyvän pohjan Uuden Jyväskylän rakentamiselle. Henkilöstöä on sijoitettu 

vastaaviin tehtäviin Uudessa Jyväskylässä ja sijoittelun koettiin sujuneen hyvin ainakin keskijohtoa 
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alemmalla tasolla. Henkilöstösopimusta voitiin soveltaa laajasti myös yksittäisiin 

organisaatiojärjestelyihin kuten lukiokoulutuksessa, terveydenhuollossa ja päiväkotitoiminnassa. 

Kokonaisuutena prosessi olisi ollut onnistuneempi, jos terveydenhuollon kuntayhtymien 

purkaminen olisi voitu toteuttaa kuntien yhdistyessä ja uuden sukupolven organisaation 

valmistelutyö olisi rajattu kahteen ensimmäiseen vuoteen. 

Pääluottamusmiehistä kaikissa kunnissa oli hyviä käytäntöjä, mutta niiden valitsemisperusteet 

ovat jääneet epäselviksi. Hyvät yksittäiset käytännöt tulisi nostaa esiin ja hyödyntää 

palvelutoiminnassa, esimerkiksi terveydenhuollossa aikaisemmin käytetty palkitseminen, jolla 

kannustettiin työsuoritteiden jakamiseen lääkäreiltä hoitajille. 

Elinkeinoelämän edustajat olivat tyytyväisiä kuntien yhdistymiseen ja yhdistymispäätös oli heistä 

oikea ratkaisu. Jälkikäteen arvioituna ja nykyistä kuntauudistuskeskustelua käydessä on kolmen 

kunnan yhdistymisen ajankohta ollut erityisen hyvä. Jyväskylän maalaiskunnalla vahvasti 

kasvavana kuntana oli vaikeuksia vastata kasvusta johtuviin haasteisiin. Kuntien yhdistymisen 

koettiin tuoneen järjestelmällisyyttä toimintaan. 

2.2 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Jyväskylän yhdistymisen prosessi on ollut luonteeltaan strateginen. Kunnat asettivat 

yhdistymissopimuksessa uudelle kaupungille selkeän vision ja strategiset tavoitteet. 

Yhdistymissopimuksen toteutumista on seurattu systemaattisesti. Kaupunki on toteuttanut 

kolmen vuoden sisällä useita organisaatiojärjestelyjä ja kehittänyt toimintaansa ottamalla 

käyttöön uusia palvelujen järjestämisen ja kuntalaisten osallistumisen keinoja.  

Taulukossa 2 on yhteenveto keskeisimmistä onnistumisista ja kehittämistarpeista uudessa 

Jyväskylässä. Tulokset perustuvat tilasto- ja selvitysaineistoihin sekä valtuustoryhmien ja muiden 

tahojen haastatteluihin ja kyselyihin sekä näiden perusteella tehtyihin tulkintoihin.  

Taulukko 2 Uuden Jyväskylän onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat 

Kaavoitus- ja yhdyskuntarakenneprosessi 

toimiva ja tulokset lyhyellä aikavälillä 

Kaupunkikeskustan, mutta myös maaseutu-

alueiden elinvoimaisuuden varmistaminen 

Kuntalaisten ja asiakkaiden sekä lasten ja 

nuorten osallistumisen uudet muodot  

Todellisen vaikuttamisen rakenteet osaksi 

kaupungin normaalia toimintaa 
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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 toteututetut investoinnit 

Kestävä ja tasapainoinen talous, menokasvu ja 

velkaantuminen sekä palveluverkkojen 

optimointi 

Henkilöstön osallistuminen muutoksiin ja hyvä 

yhteistyö työnantajan ja henkilöstön välillä 

Organisaatioiden ja johtamisen yhteensovitetut 

toimintakulttuurit sekä henkilöstövoimavarojen 

ja hyvien käytäntöjen hyödyntäminen 

Jyväskylän kaavoitus- ja yhdyskuntarakenneprosessi on toimiva. Haastatteluissa Jyväskylän 

yhdyskuntarakenne ja kaavoitus nimettiin useimmiten asiaksi, jossa Uusi Jyväskylä on onnistunut. 

Kasvusuuntien mukainen alueen kehittäminen ei olisi onnistunut erillisinä kuntina. Kuntien 

yhdistymisen myönteisten vaikutusten odotukset yhdyskuntarakenteen kehittämisessä ovat 

yleensä korkealla, mutta suurimmat hyödyt realisoituvat vasta pitkällä ajalla. Tästä huolimatta 

Jyväskylän kaupunkirakennetta on kehitetty tehokkaasti ja lyhyessä ajassa. Uuden Jyväskylän 

yleiskaava on edennyt luonnosvaiheeseen.  

Tulevaisuudessa Jyväskylän haasteena on sekä kaupunkikeskustan että maaseutualueiden 

elinvoimaisuuden varmistaminen. Haastatteluissa maaseutujen elinvoimaisuuteen panostamisesta 

ja säilyttämisestä oltiin huolissaan. Koko kaupungin kilpailukykyä palvelee vireä ja monipuolisia 

palveluja tarjoava kaupunkikeskusta. Elinkeinoelämän edustajat korostivat kaupunkikeskustan 

merkitystä ja toivoivat kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä keskustan kehittämisessä.  

Kuntien yhdistymisen tuloksena Jyväskylä asuinpaikkakuntana monipuolistui, mutta vaikutus oli 

heikko Korpilahden alueelle ja yhdistymisen väestötavoitteet eivät ole toteutuneet. Uusi Jyväskylä 

on voinut toteuttaa merkittävästi investointeja myös maaseutualueilla ja haastatteluissa 

katsottiinkin, että kuntien yhdistyminen turvasi palvelujen säilyttämisen nykyisessä laajuudessa. 

Vaikka yhdistyminen ei ole vaikuttanut maaseutualueiden elinvoiman kasvuun, niin se on 
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kuitenkin turvannut elämisen edellytyksiä (mm. Korpilahden vesiosuuskuntien avustusten 

lisääminen).  

Uudessa Jyväskylässä on strategian ja yhdistymissopimuksen mukaisesti kehitetty osallistumisen ja 

demokratian keinoja. Merkittävin uusi osallistumisen keino on ollut kuntalaisten 

kansalaisraatitoiminnan aloittaminen. Jyväskylässä on laajennettu asiakasraatien toimintaa. 

Nuorille ja lapsille on järjestetty Uudessa Jyväskylässä vaikuttamisen väyliä. Lasten ja nuorten 

osallisuuden ohjelma on valmistunut. Perustettu kansalaistoiminnan keskus on myös merkittävä 

uusi toimintatapa ja toiminta-alusta kuntalaisten ja kolmannen sektorin toiminnalle. 

Suurimmaksi osaksi osallistumista ja vaikuttamista kehittävät toimet ovat edenneet toteutukseen 

ja osallistumisen uusia keinoja vakiinnutetaan tällä hetkellä osaksi toimintaa. Tulevaisuudessa 

voidaan arvioida osallistumisen keinojen todellista vaikuttavuutta. Haastatteluissa todettiin, että 

uusien osallistumisen ja vaikuttamisen keinoilla tulee olla aitoa vaikutusta Jyväskylän toimintaan.  

Palvelujen ja lähipalvelujen saatavuus ja toimivuus on koettu pääosin hyväksi, vaikkakin 

tyytyväisyys on laskenut jossain määrin vuodesta 2008 (Arttu 2011 ja Kuntalaiskysely 2010). 

Sosiaaliasemien keskittäminen ei ole aiheuttanut merkittävää kritiikkiä. Toisaalta 

terveydenhuollon palvelujen saatavuudessa on koettu haasteita. Jonotusajat ovat kasvaneet, 

lääkäreistä ja hammaslääkäreistä on pulaa ja yhteistoiminta-alueeseen siirryttäessä ei hyviä 

käytäntöjä onnistuttu ottamaan käyttöön. Muun muassa nämä seikat ovat vaikuttaneet siihen, 

miten henkilöstö ja asiakkaat kokevat terveydenhuollon palvelut Jyväskylässä. Suuressa 

kaupunkiorganisaatiossa viestin välittäminen kuntalaiselle ja kuntalaiselta on vaikeaa ja siten 

palveluista ja niiden saatavuudesta viestittäminen edellyttää erityisiä toimenpiteitä. 

Yhdistymissopimuksen sitova kausi on päättynyt ja tämä on voinut aiheuttaa epäilyjä entisten 

Korpilahden kunnan ja Jyväskylän maalaiskunnan alueiden ja erityisesti niiden asukkaiden 

palvelutarpeiden huomioon ottamisesta tulevaisuudessa. Alakohtainen resurssipula, kasvavat 

palvelutarpeet sekä talouden rajoitteet ovat myös vaikuttaneet epäilyksen syntymiseen. Kasvava 

kaupunki on kuitenkin pystynyt vastaamaan kohonneisiin palvelutarpeisiin ja ennakoi aktiivisesti 

palveluverkkoihin kohdistuvia vaateita tulevaisuudessa.  Tulevaisuudessa on tärkeää varmistaa 

palvelujen saatavuus hyödyntämällä konkreettisesti suureen kaupunkiin kerääntynyttä 

kehittämisosaamista ja palveluverkkoselvityksen tuottamaa tietoa. 

Kaupungin vetovoima on säilynyt ja imagotutkimuksissa Jyväskylä on edelleen kärkisijoilla. 

Jyväskylä on maakuntansa kasvukeskus ja vaikuttanut positiivisesti maakunnan kehitykseen. 

Työpaikkojen määrä on kasvanut Jyväskylässä 13,6 prosenttia vuosien 2000 - 2009 aikana. Vaikka 

kuntien yhdistymisen uskottiin tuoneen Jyväskylälle mahdollisuuksia reagoida nopeasti 

elinkeinoelämän odottamattomiin kriiseihin ja imago on säilynyt, ei tämä ole kuitenkaan 
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vaikuttanut toivotusti BKT:hen, tulotasoon ja työllisyyteen. Pitkäaikaistyöttömien määrä on 

kasvanut ja työttömyysaste on yli suurten kaupunkien keskiarvon.  

Jyväskylässä on toimittu yhdistymissopimuksen mukaisesti ja sitouduttu sen asettamiin 

velvoitteisiin. Uuden Jyväskylän sopimus- ja valmisteluvaiheessa sovittiin merkittävästä määrästä 

investointeja. Investoinnit on onnistuttu tekemään. Jyväskylässä toteutetaan erityisesti päiväkoti- 

ja koulupalvelujen investointeja (peruskorjaukset, laajennukset ja uudisrakennukset). Haasteellisia 

sisäilmaongelmia on pystytty karsimaan peruskorjauksilla. Vuosien 2009 - 2011 aikana kaupunki 

on toteuttanut investointeja 258,7 miljoonalla eurolla. Vastaaviin investointeihin erillisillä kunnilla 

ei todennäköisesti olisi ollut edellytyksiä. 

Kestävän ja tasapainoisen talouden tavoitteet eivät ole toteutuneet Uudessa Jyväskylässä ja 

kaupungin tulorahoitus on epätasapainossa. Toiminnan ja investointien menot ovat kasvaneet ja 

lainakanta on edelleen suurten kaupunkien välisessä vertailussa. Haastatteluissa tasapainoinen 

talous koettiin tärkeäksi kehittämisen kohteeksi eikä siinä tähän mennessä koettu kaupungin 

onnistuneen. Yhdistymisen koettiin kuitenkin antaneen Jyväskylälle taloudelliset resurssit 

toteuttaviin investointeihin. Uuden kaupungin haasteena ovat olleet lailla ja sopimuksin 

sementoidut palvelurakenteet ja yhdistymisessä syntyneet talous- ja tuottavuuspotentiaalin 

hyödyntäminen sekä palveluverkkoihin kohdistuneet investoinnit. Alkuvaiheen panostukset 

rakenteisiin on tehty ja jatkossa vastuullisen talousjohtamisen vaateet lisääntyvät. 

Jyväskylässä on tehty useita merkittäviä organisaatiojärjestelyjä. Konsernirakenteissa on 

toteutettu fuusioita ja toimintaa on organisoitu uudelleen yhteistoiminta-alueisiin ja 

kuntayhtymiin. 

Uudessa Jyväskylässä on valmisteltu ja suurelta osin toteutettu seuraavat huomattavat järjestelyt 

organisaatiojärjestelyt:  

 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 
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 2011 Jyväskylän Seudun Työterveyden liikelaitos muutettu 12 kunnan työterveyspalvelujen 

tuottajaksi  

 2012 Lasten päivähoidon ja varhaiskasvatuksen sijoittuminen sivistystoimeen  

 2013 Uuden sukupolven organisaatio otetaan käyttöön 
 

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen osana on Jyväskylään valmisteltu asiakaslähtöistä prosesseihin 

pohjautuvaa uuden sukupolven organisaatiota. Uuden sukupolven organisaatio tulee voimaan 

vuoden 2013 alusta. Organisaation perusrakenteet on päätetty valtuustossa ja toimeenpanovaihe 

käynnistetty. Uudella organisaatiorakenteella pyritään edistämään toiminnan tehokkuutta, 

lisäämään asiakasohjautuvuutta sekä luomaan edellytyksiä poliittiselle ohjaukselle ja 

vahvistamaan valtuuston asemaa.  

Uusi Jyväskylä on asukasluvultaan, pinta-alaltaan ja organisaatioltaan huomattavasti suurempi 

kokonaisuus kuin entiset erilliset kunnat. Myös johtamisen vaativuustaso on kasvanut siirryttäessä 

suurempaan kuntaorganisaatioon. Suurempi organisaatio on tuonut mukanaan 

hallintokäytäntöjen monimutkaisuuden ja jäykkyyden haasteet. Haastatteluissa poliittisen ja 

viranhaltijajohdon sekä esimiesten osaamisen kehittäminen nähtiin tärkeäksi. Uuden sukupolven 

palvelu- ja organisaatiouudistuksella haetaan myös ratkaisuja suuren organisaation ei-aiottujen 

piirteiden vähentämiseen.  

Henkilöstö otettiin aktiivisesti mukaan muutosprosessiin. Henkilöstön irtisanomissuoja on 

lakisääteistä laajempi sekä yhteistyö työnantajan ja henkilöstön kanssa on koettu hyväksi. 

Organisaatioiden toimintakulttuurien yhteensovittaminen on koettu pääosin onnistuneeksi.  

Kolmen vuoden sisällä kaupungissa on toteutettu monta yksittäistä organisaatiomuutosta ja 

henkilöstö on kokenut siten muutoksia muutosten jälkeen. Kaupungin käytäntöjä ei ole koettu 

kaikin osin parhaiksi. Terveydenhuollossa tämä nousi esiin erityisesti järkevän ja kannustavan 

työnjaon puuttumisena. 

3. Demokratia ja osallistuminen   

3.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa demokratian ja osallistumisen tavoitteet asetettiin seuraavalla 

tavalla: 
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Uuden kunnan tavoitteena on vahvistaa kunnan osa-alueiden asukkaiden paikallisen 

identiteetin 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 

yhteiskunnalliseen toimintaan sekä äänestämistä vaaleissa ja myös asettumista 

vaaliehdokkaaksi.  

Kuntalaisten ja palvelujen asiakkaiden tyytyväisyyttä arvioidaan säännöllisesti. Toiminnan ja 

talouden arvioinnin yhteydessä vuosittain raportoidaan kuntalais- ja asiakastyytyväisyydestä ja 

niiden kehityksestä. 

Korpilahden kunnan ja Jyväskylän kaupungin liittymissopimuksessa pyrittiin turvaamaan 

Korpilahden alueellinen edustus poliittisessa päätöksenteossa: 

Valittaessa sopimusaikana Jyväskylän kaupungin toimielimiä tulee kussakin lautakunnassa 

vähintään yhden jäsenen ja varajäsenen asua Korpilahden alueella. Muiden toimielinten osalta 

edustuksista sovitaan erikseen. Alueellinen edustus ei vaikuta lautakuntien poliittiseen 

suhteellisuuteen. Aluelautakunnista määrätään johtosäännössä.  

Uutena lautakuntana perustetaan maaseutulautakunta, jonka puheenjohtajana ja enemmistön 

jäsenistä ja varajäsenistä tulee asua Korpilahden alueella. Maaseutulautakunta tekee aloitteita 

ja ohjaa maaseutuelinkeinojen kehittämistyötä.  

Korpilahden kunnan kanssa sovittiin myös Korpilahden aluelautakunnan perustamisesta 

Korpilahden alueen erityiskysymyksiä varten perustetaan aluelautakunta, jossa on 11 jäsentä ja 

varajäsentä, jotka nimetään alueelta valtuustoon, hallitukseen tai lautakuntiin valituista 

luottamushenkilöistä kuitenkin niin, että kaksi jäsentä ja varajäsentä nimitetään 

kylätoimikuntien yhteisestä ehdotuksesta. Lautakunnan toimikausi on neljä vuotta.  

Aluelautakunta esityksiä tekemällä, lausuntoja antamalla ja hallintoon, toiminnan 

suunnitteluun ja talousarvioon vaikuttamalla tuo esiin alueensa erityistarpeita. Lautakunta voi 

myös ottaa kantaa lähipalveluja ja -ympäristöä koskeviin asioihin sekä tukea kylätoimintaa ja 
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muuta asukkaiden vapaa-aika ja harrastustoimintaa sen mukaisesti kuin johtosäännössä 

erikseen määrätään.   

Lautakunta vastaa myös Korpilahden palveluyksikön demokratiaohjauksesta. Lautakunta ei 

päätä sille talousarviossa osoitettua toimintamäärärahaa lukuun ottamatta budjettivarojen 

käytöstä, mutta lautakunta voi kannanotoillaan vaikuttaa aluetta koskevan toiminnan 

järjestämiseen. 

Kaupunkistrategian kuudes teema on jyväskyläläisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien 

parantaminen ja yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa, joka on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 

 Kuntalaisten osallisuusmuotojen ja suoran demokratian vahvistaminen 

 Asuinalue- ja asukasyhteistyön tehostaminen 

 Vuorovaikutuksen lisääminen sähköisiä kanavia käyttäen 

 Kansalaisjärjestöyhteistyön tiivistäminen 

3.2 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Valtuutetut vastasivat demokratiaa ja osallistumista koskeviin kysymyksiin seuraavasti.  

 

Kuva 4 Valtuutettujen kyselyn tulokset: Demokratia ja osallistuminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista puolet oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Uusi 

Jyväskylä on vaikuttanut demokratiaan ja osallistumiseen myönteisesti. Muissa kysymyksissä 
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valtuustoryhmien mielipiteet jakaantuivat. Uuden Jyväskylän vaikuttamisesta demokratiaan ja 

osallistumiseen myönteisesti jakaantuivat mielipiteet tasan (keskiarvo 2,49). Noin puolet kuitenkin 

olivat vähintään osittain samaa mieltä siitä, että Uusi Jyväskylä on vaikuttanut myönteisesti 

kokonaisuuteen.  

3.2.1 Kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista yli puolet oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että 

kaupungin vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät.  

Valtuutetuista Jyväskylässä on luotu vaikuttamisen ja osallistumisen keinoja ja asukkailla on 

mahdollisuus vaikuttaa, mutta lopulta vaikuttaminen riippuu kuntalaisten omasta aktiivisuudesta. 

Osalla haastateltavista oli epäilyksiä siitä, miten mielipiteisiin reagoidaan ja otetaanko ne aidosti 

huomioon toiminnan kehittämisessä. Kuntalaisten mielipidettä ja palautetta ei tulisi ainoastaan 

tilastoida, vaan se on aktiivisesti otettava huomioon ja annettava painoarvoa päätöksenteossa. 

Lasten ja nuorten vaikuttamiskanavien koettiin olevan laajoja ja hyvät Uudessa Jyväskylässä. 

Pääluottamusmiehistä kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa, mutta hekin totesivat 

vaikuttamisen olevan lopulta omasta aktiivisuudesta riippuvaa. Asukasyhdistystoiminnan todettiin 

riippuvan erittäin paljon alueella asuvista aktiivisista ihmisistä. Kansalaisyhteistoiminnan uskottiin 

nousevan enemmän esiin tulevaisuudessa. Haastateltavat mainitsivat yhdistymisvaiheessa esille 

nostetut lähialueraadit, joita kehitettäisiin edelleen Uudessa Jyväskylässä. Tämän nähtiin kuitenkin 

jääneen muun osallistumista kehittävän toiminnan varjoon. Kylä- ja kaupunginosakierrokset ovat 

kuitenkin toteutuneet.  

Henkilöstöraadissa todettiin, että kuntalaisten kansalaisraateihin sekä asuinalue- ja kyläiltoihin 

osallistuvien määrä on ollut suurempi kuin ennakoitiin. Tämän uskottiin kertovan kuntalaisten 

tarpeesta yhteisille keskustelutilaisuuksille. Kyläilloissa kerrottiin nousevan esille kuntalaisten huoli 

peruspalvelujen turvaamisesta, erityisesti neuvoloiden, hammashuollon ja kyläkoulujen 

lakkauttamisesta johtuvat ongelmat herättävät keskustelua. Maaseudun ja kaupunkialueiden eroja 

näkyy jossain määrin. Kuntalaiset haluavat vaikuttaa ja ilmaista mielipiteensä, ainakin yksittäisissä 

heitä kiinnostavissa asioissa. 

Osallistumisessa ja vaikuttamisessa henkilöstöraadissa korostettiin sitä, että kuntalaisten 

kannanottoihin on reagoitava ja varattava siihen myös resursseja. Kuntalaisia osallistetaan eri 

muodoissa, joten on tärkeää, että kannanotot ja ehdotukset tosiasiassa voivat vaikuttaa 

päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen. Prosessien elinkaari on myös huomioitava. 

Esimerkiksi Lasten Parlamentissa neljän vuoden aika antaa lapsille palaute on liian pitkä. 

Henkilöstöraadissa kerrottiin tiedottamisen ja avoimuuden saaneen hyvää palautetta.  
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3.2.2 Uudet osallistumisen ja vaikuttamisen keinot  

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 73 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että 

uusia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja on otettu käyttöön. 

Haastatteluissa valtuutetut, pääluottamusmiehet sekä henkilöstöraati olivat sitä mieltä, että 

Jyväskylässä on otettu käyttöön uusia osallistumisen ja vaikuttamisen keinoja kuten kuntalaisten 

kansalaisraadit ja Kankaan ideakilpailu. Kuntalaisten kansalasiraadit koettiin pääasiassa 

ainutlaatuisena, hienona ja tärkeänä vaikuttamisen keinona. Kansalaisraadissa kuntalaiset voivat 

käydä keskustelua ja muodostaa lopussa yhteisen julkilausuman sekä toimii taustatukena 

päätöksenteolle ja täydentää luottamushenkilöorganisaatiota. 

Valtuutetut ja henkilöstöraati korostivat kuitenkin sitä, että uuden kansalaisraatimenettelyllä 

tulee olla todellisesta vaikuttavuutta kaupungin toimintaan. Epäselväksi on jäänyt se, kuinka 

kuntalaisten kansalaisraatien julkilausumat huomioidaan päätöksenteossa. Vaikka osallistumisen 

ja vaikuttamisen keinoja on otettu käyttöön, aitoa osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämishalua 

olisi voinut olla enemmän. 

Kuntalaisten kansalaisraadin valitsemistapa herätti keskustelua valtuutettujen haastatteluissa. 

Valtuutetuilla oli eri näkemyksiä siitä, kuinka rajattu parinkymmenen ihmisen joukko edustaa 

tosiasiallisesti Uuden Jyväskylän kuntalaisia. Valtuutetuista osa toivoi, että kaupunki hyödyntäisi 

enemmän kuntalaisten itsenäisesti perustamia, olemassa olevia, tahoja ja foorumeja kuten asukas- 

ja kyläyhdistyksiä. Kyläyhdistysten määrärahoja on yhdistymisen jälkeen leikattu, joka on 

kaventanut yhdistysten liikkumavaraa. 

Myös henkilöstöraadilla oli positiivisia kokemuksia kuntalaisten kansalaisraadista ja sen uskottiin 

etenevän hyvään suuntaan. Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä kansalaisraatien 

käyttöönottamisessa. Käsiteltäviä asioita viedään ongelmakeskeisesti eteenpäin ja kyläalueen 

vahvuudet sekä kehittämisen kohteet nostetaan esiin. Avoimuutta koettiin käytettävän keinona 

saada luottamusta kuntalaisilta. 

3.2.3 Asiakkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen palvelujen kehittämiseen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista noin puolet oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

asiakkaat osallistuvat ja vaikuttavat palvelujen kehittämiseen.  

Valtuutettujen haastatteluissa todettiin, että asiakasvaikuttamisen keinoja on otettu käyttöön ja 

kaupunki on rakentanut mahdollisuuksia asiakkaiden osallistumiselle. Uudessa ja 

monimutkaisemmassa, byrokraattisemmassa, organisaatiossa uskottiin kuntalaisella olevan 

vaikeampaa löytää oikea taho, johon voi ottaa yhteyttä.  
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Esimerkkinä uusista asiakkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen keinoista valtuutetut, 

pääluottamusmiehet ja henkilöstöraati mainitsivat asiakasraadit sekä sähköiset 

palautejärjestelmät ja erilaiset asiakaskyselyt. Asiakasraateja on otettu käyttöön erityisesti 

sosiaalitoimessa (vanhus-, vammais- ja toimeentuloturva). 

3.2.4 Kuntalaisten luottamus luottamushenkilöiden toimintaan 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista yli puolet oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että 

kuntalaiset luottavat luottamushenkilöiden toimintaan.  

Myös haastatteluissa valtuutettujen mielipiteet jakaantuivat siitä, luottavatko kuntalaiset 

luottamushenkilöiden toimintaan. Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että suuressa organisaatiossa 

luottamushenkilöt voivat tuntua kaukaisemmilta ja kasvottomilta. Kuntalaisista osa voi kokea, että 

reuna-alueiden asukkaita ei ole kuultu tarpeeksi tai investointeja ei ole kohdistettu tasa-arvoisesti 

eri alueille. Myös yleinen vaikea taloustilanne ja lähipalvelujen menettämisen pelko on voinut 

vaikuttaa luottamuksen heikkenemiseen.  

3.3 Kuvaus ja arvio toteutumisesta  

Uuden Jyväskylän kaupungin kunnallisvaaleissa 26.10.2008 valittu valtuusto aloitti toimintansa jo 

vuoden 2008 puolella. Valtuustossa on 75 valtuutettua ja paikkajako oli seuraava:  

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.   21 valtuutettua  

Kansallinen Kokoomus r.p.      16 valtuutettua 

Suomen Keskusta r.p.            15 valtuutettua 

Vihreä liitto r.p.            9 valtuutettua 

Vasemmistoliitto r.p.                  6 valtuutettua 

Suomen Kristillisdemokraatit r.p.                 4 valtuutettua  

Perussuomalaiset r.p.                3 valtuutettua  

Suomen Kommunistinen Puolue r.p.            1 valtuutettu  

Valtuustopaikkojen määrä väheni 62 paikalla entisten Korpilahden, maalaiskunnan ja kaupungin 

valtuustoihin verrattuna. Edellisiin kunnallisvaaleihin verrattuna suhteellisesti parhaiten 

menestyivät vihreät, jotka saivat valtuustoon yhdeksän paikkaa, sekä perussuomalaiset kolmella 

valtuustopaikalla. 

Valtuutettujen asuinpaikka entisten kuntien mukaan vuoden 2009 alussa ja vuoden 2011 lopussa 

oli seuraava: 
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 1.1.2009 31.12.2011 

Jyväskylän kaupunki 50 47 

Jyväskylän maalaiskunta 18 21 

Korpilahti 7 7 

Taulukossa 3 on esitetty Jyväskylän alueen äänestysaktiivisuus liittyneissä kunnissa sekä alueiden 

edustus suhteessa väestöön. Vuoden 2009 kunnallisvaaleissa maalaiskunnassa äänestysaktiivisuus 

nousi 7,9 prosenttia (63,3 %) ja vanhassa Jyväskylän kaupungissa 5,5 prosenttia (59,2 %). Sen 

sijaan Korpilahden kunnassa äänestysaktiivisuus laski -0,8 prosenttia (59,9 %). Kun verrataan 

valittujen edustajien jakaumaa suhteessa alueella olevien äänioikeutettujen määrään, voidaan 

todeta Korpilahden ja maalaiskunnan olevan ”yliedustettuja” Uuden Jyväskylän valtuustossa. 

Korpilahden äänioikeutettujen osuus on 3,8 prosenttia, mutta valtuustossa alueen edustajat 

muodostivat 9,3 prosentin osuuden valtuustosta. Jyväskylän maalaiskunnassa edustus oli 0,3 

prosenttia suurempi. Jyväskylän entisen kaupungin alueella olevat sen sijaan ovat aliedustettuja (-

5,8 %) muodostaen 64 prosentin osuuden valtuustosta. Alueiden edustusta tukevat myös 

yhdistymissopimuksen mukaisesti perustettu Korpilahden aluelautakunta ja maaseutulautakunta. 

Jyväskylän maalaiskunnalle ei perustettu erillistä aluelautakuntaa.  

Taulukko 3 Äänestysaktiivisuus ja alueellinen edustus 

Uudessa Jyväskylässä osallistumista ja demokratiaa on vahvistettu ottamalla käyttöön uusia 

osallistumisen keinoja ja vakiinnuttamalla niitä osaksi kaupungin toimintaa. Osallistumisen ja 

vaikuttamisen foorumeja sekä uusia käyttöön otettuja vaikuttamisen keinoja käsitellään 

kappaleessa 3.3.1. Tämän jälkeen tarkastellaan nuorten ja lasten osallistumista, 

asiakasvaikuttamista sekä yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa.  

3.3.1 Osallistumisen ja vaikuttamisen foorumit 

Jyväskylän kaupungin asukasfoorumien ja Jyväskylän maalaiskunnan kyläiltojen perinnettä on 

jatkettu Uudessa Jyväskylässä ja toimintaa on vakiinnutettu kaupunginosiin, taajamiin ja kyliin. 

Uuden Jyväskylän asuinalueilla on järjestetty vuorovaikutteisia kylä- ja asuinalueiltoja syksystä 

2009 lähtien. Kyläillat järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kuten asukas- ja kyläyhdistysten 

 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 
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kanssa. Vuosien 2010 – 2012 aikana tullaan Jyväskylässä järjestämään yhteensä 18 asuinalue- ja 

kyläiltaa. Neljässä keskustan asuinlähiössä toimii monitoimijainen yhteistyöryhmä, joiden 

toimintaa koordinoidaan.  

Myös Jyväskylä-foorumeja on järjestetty Uudessa Jyväskylässä. Jyväskylä-foorumit ovat avoimia 

keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia kaupungin palveluista. Tilaisuuksissa mukana on 

keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. 

Tilaisuuksien yhteydessä avataan kaupungin kotisivuille aiheesta keskustelufoorumi ja väliaikaiset 

sähköpostiosoitteet suoran palautteen lähettämistä varten. 

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa sovittiin, että Uudessa Jyväskylässä kehitetään 

yhteistyössä kuntalaisten kanssa uudenlaisia osallistumismuotoja. Vuoden 2012 alusta uutena 

osallistumisen muotona otettiin käyttöön kuntalaisten kansalaisraadit, joissa kuntalaiset 

käsittelevät tiettyä annettua aihetta.  Kansalaisraadit (Citizens Jury) ovat Yhdysvalloissa 1970-

luvulla kehitetty demokratian innovaatio. Sen taustalla oli ajatus, että pelkästään 

painostusryhmien ja aktiivisten henkilöiden kuuleminen eivät kerro päätöksentekijöille todellista 

kansan mielipidettä. Niiden nähtiin tarjoavan aito mahdollisuus perehtyä yhteiskunnallisiin 

asioihin. Suomessa kansalaisraatikokeilut ovat olleet vähäisiä ja niitä on toteutettu vasta viime 

vuosina.  

Kuntalaisten kansalaisraati muodostetaan ilmoittautumismenettelyllä. Ilmoittautuneista valitaan 

joukko ihmisiä, jotka edustavat mahdollisimman kattavasti Jyväskylän väestöä. Kansalaisraateja 

käytetään tilanteissa, joissa aihealue on tunneherkkä ja monitahoinen. Tavoitteena on saada aitoa 

keskustelua kuntalaisten keskuudessa ja tuottaa tietoa kuntalaisten näkemyksestä viranhaltijoille 

ja luottamusmiehille. Myös raadille tarjotaan tietoa viranhaltijoiden toimesta asiantuntijan 

roolissa. Jyväskylässä kuntalaisten kansalaisraadissa annetaan lopussa yhteinen kuntalaisten 

julkilausuma, joka esitellään tiedotustilaisuudessa päättäjille, medialle ja aiheesta kiinnostuneille 

kuntalaisille. Kuntalaiset saavat julkilausumaan vastineen asianomaiselta lautakunnalta.  

Vaikuttamismuoto on tuore Jyväskylässä ja tähän mennessä on tehty kaksi julkilausumaa. 

Ensimmäinen julkilausuma koski yleiskaavan valmistelua, johon vastineen antoi 

yleiskaavatoimikunta. Julkilausuman allekirjoitti 21 henkilöä. Toinen julkilausuma on tehty uudesta 

asiakaspalvelumallista, johon vastineensa antoi tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta 

sekä Uusi asiakaspalvelumalli-hankkeen projektiryhmä. Julkilausuman allekirjoitti 14 henkilöä.  

Heinäkuussa 2011 Jyväskylän kaupunki järjesti ideakilpailun Kankaan alueen osayleiskaavoituksen 

pohjaksi. Kyseessä oli Jyväskylän ydinkeskustassa sijaitseva vanha paperitehdasalue, jonka 

kehittämiseen kaupunki toivoi kuntalaisia osallistumaan ideoilla ja kehittämisehdotuksilla. 
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Ideakilpailun tavoitteena oli etsiä ratkaisuja Kangasta alueen kehittämiseksi eläväksi, kestävän 

kehityksen mukaisten arvojen sekä kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla toimivaksi kaupunginosaksi. 

3.3.2 Nuorten ja lasten osallistuminen 

Jyväskylän osallisuuskasvatuksen välittömänä tavoitteena on aikaansaada nuorille tunne 

osallisuudesta, kuulumisesta johonkin ja vaikuttamisesta sekä omasta vaikuttavuudesta ja 

mahdollisuuksista. Osallisuuden tunteen myötä tuetaan nuorten kasvua itsestään, ympäristöstään 

ja yhteiskunnasta kiinnostuneiksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Osallisuuskasvatuksessa tehdään 

yhteistyötä Jyväskylän kaupungin eri palvelualueiden ja valtuustoryhmien lapsi- ja 

nuorisovastaavien sekä Lasten Parlamentin kanssa. Seudullinen osallisuustyöryhmä kehittää ja 

tukee osallisuuskasvatustyötä koko Keski-Suomen alueella. 

Nuorisopalveluiden aluetyössä nuorten osallisuutta toteutetaan nuorisotilatyössä ja Nuorten Ääni 

-ryhmätoiminnalla. Nuorisotilatyössä lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tilan 

viihtyvyyteen sekä toimintaan, jota varten järjestetään avoimia yleis- ja talokokouksia. Nuorten 

Ääni -ryhmät toimivat osana nuorten vaikuttamismallia ja tarjoavat mahdollisuuden osallistua 

oman asuinalueensa kehittämistoimintaan. 

Toukokuussa 2009 kaupunginvaltuusto perusti Jyväskylän nuorisovaltuuston, joka koottiin 

maalaiskunnan alueella toimineesta Nuorten Äänen ja vanhan kaupungin Nuorten Foorumin 

hallituksista. Uuden nuorisovaltuuston tavoitteena on saada nuorten ääni entistä paremmin 

kuuluviin. Nuorisovaltuusto valitaan vuosittain 20–40 nuorta, joiden tehtävänä on edustaa 

Jyväskylän nuoria. Edustajat valitaan alueen yläkouluista, lukioista, ammatillisista oppilaitoksista 

sekä nuorisotiloista. Näiden tahojen lisäksi osa nuorista valitaan nuorisovaltuustoon 

huippukokouksen kautta. Nuorisovaltuusto kokoontuu 5-9 kertaa vuodessa ja järjestää tämän 

lisäksi toimintavuotensa aikana kaksi huippukokousta sekä keskustelutilaisuuksia. Tämän lisäksi 

nuorisovaltuusto ottaa kantaa mediassa sekä tekee esityksiä ja ehdotuksia nuoria koskevissa 

asioissa ja rahoittaa nuorten omia hankkeita. Nuorisovaltuuston tehtävänä on myös toimia 

keskustelun välittäjänä nuorten ja kaupungin päättäjien välillä, varmistaa nuorten kuuleminen ja 

kannustaa nuoria vaikuttamaan ja osallistumaan.  

Poikkeuksellinen laajaa on myös alakoululaisten Lasten Parlamentti – toiminta. Lasten Parlamentti 

on lasten ja nuorten demokratiakasvatusta tukeva vaikuttamiskanava ja osa Jyväskylän alakoulujen 

osallisuuskasvatusta. Yhdeksän alueellista PikkuParlamenttia kokoontuu kaksi kertaa 

lukuvuodessa. PikkuParlamentin valitsevat alueen alakoulujen oppilaskunnat 5.-6.-luokkalaisista 

oppilaista. PikkuParlamentti -toiminnan tarkoitus on luoda lapsille aito mahdollisuus vaikuttaa 

itseään koskevaan päätöksentekoon, nostaa lasten ääni paremmin kuuluviin sekä kannustaa 
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kansalaisaktiivisuuteen. Lasten Parlamentin toimintaa koordinoi Nuorten Keski-Suomi ry yhdessä 

Jyväskylän kaupungin opetuspalvelujen kanssa.  

Yhdistymissopimuksessa sovittiin, että demokratiatilinpäätöksen mittareilla seurataan erityisesti 

nuorten kuntalaisten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan sekä äänestämistä vaaleissa ja 

myös asettumista vaaliehdokkaaksi. Valtakunnallinen demokratiatilinpäätöshanke ei tuottanut 

loppuraporttia eikä myöskään varsinaista ohjeistusta mittarien käytöstä. Hanke päättyi vuonna 

2008 eikä tuottanut loppuraporttia eikä varsinaista ohjeistusta mittareiden käytöstä. 

Demokratiatilinpäätöstä ei Jyväskylän kaupungissa ole laadittu. Sen sijaan vuonna 2011 on 

valmisteltu lasten ja nuorten osallisuuden monialaista kaupunkiohjelmaa 2012 - 2015. Lasten ja 

nuorten osallisuuden monialainen kaupunkiohjelma niveltyy osaksi Jyväskylän kaupungin sekä 

sivistyspalvelujen palvelualueen strategioita. Ohjelman tavoitteena on arvioida kaupungin 

palveluiden lasten ja nuorten osallisuutta, mallintaa jo olemassa olevia osallistavia käytäntöjä 

näkyviksi sekä nostaa esiin asioita, joiden kehittäminen mahdollistaa lasten ja nuorten 

osallisuuden mm. heitä koskevien tilojen, palveluiden ja ympäristön suunnittelussa aikaisempaa 

paremmin. 

3.3.3 Asiakasvaikuttaminen 

Jyväskylässä on perustettu asiakasraateja, jotka ovat epämuodollisia palvelujen vuorovaikutteisia 

kehittämisfoorumeja. Raadeilla ei ole samaa asemaa kuin neuvostoilla ja jaostoilla.  Päivähoidon ja 

neuvolapalveluiden asiakasraati on toiminut Jyväskylässä maaliskuusta 2008 lähtien ja sitä 

jatkettiin myös Uudessa Jyväskylässä. Asiakasraadissa keskustellaan päivähoidon laatuun ja sen 

kehittämiseen liittyvistä asioista sekä kootaan yhdessä parannusehdotuksia kehittämistyön 

pohjaksi päivähoidon johtoryhmälle. Raadissa on myös yksityisen päivähoidon edustus.  

Asiakasraatitoimintaa on myös käynnistetty sosiaali- ja perhepalveluissa, joihin kuuluvat 

aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, maahanmuuttajapalvelut, lastensuojelun sosiaalityö, 

lapsiperheiden tuki- ja erityispalvelut, nuorisokodit, perheneuvola, psykologityö, 

koulukuraattorien palvelut ja lapsioikeudelliset palvelut. Uusimmat raadit Uudessa Jyväskylässä 

ovat vammais- ja vanhuspalvelujen asiakasraadit, joka kokoontui ensimmäisen kerran helmikuussa 

2012. Kehitysideat kootaan vanhus- ja vammaispalveluiden johtoryhmälle. 

Vuosittain kaupungin liikelaitokset raportoivat asiakastyytyväisyydestä. Asiakastyytyväisyydestä 

raportoivia liikelaitoksia ovat Tilapalvelu, Jyväskylän Seudun Työterveys, Talouskeskus, Altek 

Aluetekniikka ja Kylän Kattaus. Talouskeskuksessa ei ole vielä järjestetty yhtenäistä 

asiakastyytyväisyystutkimusta, mutta asiakaskysely tullaan toteuttamaan kevään 2012 aikana. 

Lisäksi liikelaitoksessa pilottiasiakkuuksien kautta otetaan käyttöön jatkuvaan palautteeseen 

perustuva malli syksyn 2012 aikana.  Myös omaishoidossa ja vammaispalveluissa, 
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kaupunkirakennepalveluissa on järjestetty asiakastyytyväisyyskyselyjä vuoden 2011 aikana. 

Vuosina 2008 ja 2010 Uudessa Jyväskylässä järjestettiin laajempi asiakaskysely. Jyväskylän 

internet-sivustoa on kehitetty mm. osallistu ja vaikuta -sivustolla sekä keskustelu- ja 

kysymyspalstalla. Palveluista voi antaa sähköistä palautetta. 

Finnish Consulting Group teki taas vuonna 2010 otantatutkimuksen suomalaisten tyytyväisyydestä 

kuntapalveluihin. Jyväskylän kaupunki osallistui kyselyyn toistamiseen vuonna 2010. Vuoden 2010 

asukaskyselyssä kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia piti Uuden Jyväskylän vastaajista 11 

prosenttia hyvin hoidettuna. Tyytyväisten osuus oli suurin entisen Jyväskylän maalaiskunnan 

alueella ja pienin entisen Korpilahden alueella. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt 

yhdeksän prosenttiyksikköä vuodesta 2008. Tyytyväisten osuus on uudessa Jyväskylässä 

vertailuryhmään nähden alhainen. Tiedottamista kunnan palveluista piti uuden Jyväskylän 

vastaajista 51 prosenttia hyvin hoidettuna. Asian tilaa hyvänä pitävien osuus on pienentynyt 

kahdeksan prosenttiyksikkö vuodesta 2008. Tyytyväisten osuus on vertailuryhmään nähden 

keskitasoa. Jyväskylä osallistuu Kuntaliiton Paras-arviointi tutkimusohjelma Arttuun, jossa on 

kartoitettu kuntalaisten tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin. Kaupungin kuntalaisten 

asiakastyytyväisyyttä käsitellään erikseen kappaleessa palvelut ja palvelurakenteet.  

3.3.4 Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 

Vuonna 2009 kaupunginjohtaja asetti ”Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa” 

viranhaltijatyöryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää kaupungin ja kolmannen sektorin nykytila ja 

valmistella yhteistyön periaatteet. Työryhmään kuului edustajat kaikilta palvelualueilta, 

Tilapalvelusta sekä Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry:stä (JAPA ry). Työryhmän 

loppuraportti valmistui 2011 ja se sisälsi muun muassa kuvauksen kolmannen sektorin 

toiminnasta, kaupungin ja kolmannen sektorin välisestä yhteistyöstä sekä siitä, millaisia 

vaikutuksia kolmannen sektorin toiminnalla on asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. (KH 

20.6.2011, 266§) 

Loppuraportin pohjalta valmisteltiin toimenpide-esitys vuodelle 2012.  Kehitettävinä asioina 

mainitaan tilat, avustukset sekä yhteistyön kehittäminen. Kaupungin käytössä olevia tiloja 

tarjotaan entistä laajemmin yleishyödyllisten 3. sektorin toimijoiden käyttöön. Aluksi Jyväskylässä 

valittiin pilottikohteet, joiden tiloihin yhteisöt ja yhdistykset voivat hakea. Samalla laajennetaan 

liikuntapalveluiden käytössä olevaa tilavarausjärjestelmää koskemaan myös muita kaupungin 

tilojen varauksia. Avustusjärjestelmää selkeytetään ja yksinkertaistetaan. Valtaosa järjestöille 

myönnettävistä avustuksista on jatkossa toiminta-avustuksia. Jyväskylässä on myös järjestetty 

vuorovaikutteisia yhteistyöfoorumeja 3. sektorin toimijoille vuosittain. 
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Elokuussa 2011 käynnistyi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima 

Kansalaistoiminnankeskus-hanke. Tämän johdosta kansalaistoiminnankeskus MATARA aloitti 

toimintansa helmikuussa 2012. Tavoitteena oli luoda Jyväskylään pysyvä 

Kansalaistoiminnankeskus, joka toimii vuorovaikutuksen areenana kansalaisille ja Keski-Suomessa 

toimiville eri järjestöjen työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille. Tavoitteena on 

tehostaa yhteistyötä kolmannen sektorin, oppilaitosten ja Jyväskylän kaupungin välillä sekä 

kansalaisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön luomista ja edistämistä. Keskuksessa toimii myös 

monikulttuurikeskus, vapaaehtois- ja vertaistoiminnan resurssi- ja informaatiokeskus ja järjestöjen 

neuvonta- ja palvelupiste. Kansalaistoiminnan avoimet, säännölliset vaikuttamiskanavat, kuten 

kansalaisjärjestöfoorumit ja kansalaiskeskustelut kokoontuvat keskuksessa. Keskus tarjoaa tilat 

erilaisten omaehtoisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

3.4 Yhteenveto 

Demokratia ja osallistuminen näkökulman tuloksista on yhteenveto seuraavassa taulukossa. 

Tulokset perustuvat tilasto- ja selvitysaineistoihin sekä valtuustoryhmien ja muiden tahojen 

haastatteluihin ja kyselyihin sekä näiden perusteella tehtyihin tulkintoihin.  

Taulukko 4 Demokratian ja osallistumisen onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

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) 
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Voimakas alueellinen edustus poliittisessa 

päätöksenteossa 

Huoli alueiden vaikutusmahdollisuuksien 

heikentymisestä (maaseutu- ja aluelautakunnat 

lakkaavat) 

Käynnistynyt kansalaistoiminnan keskus Yhteisöllisyyden edellytysten tukeminen ja 

luominen 

Haastatteluissa Jyväskylän kaupungin viestintä nähtiin aktiiviseksi. Kaupungin internet-sivustoa on 

kehitetty. Esimerkiksi kuntalaisille on perustettu osallistumisen ja vaikuttamisen sivusto, johon on 

koottu erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa kaupungin toimintaan.  Lisäksi kaupunki on ottanut 

käyttöön sähköisiä keskustelun ja palautteen foorumeja. Haastatteluissa ilmaistiin kuitenkin huoli 

siitä, että kaupunkilaisten on vaikea hahmottaa yksittäisiä palveluita suuressa organisaatiossa ja 

heidän on vaikeampi löytää tahoa, johon voivat ottaa yhteyttä kysyäkseen kaupungin toiminnasta. 

Tästä johtuen selkeät vastuusuhteet sekä niistä ja kaupungin toiminnasta viestittäminen on 

tärkeää. 

Uudessa Jyväskylässä on otettu käyttöön uusia lähidemokratian ja vaikuttamisen keinoja. Näistä 

esimerkkeinä voidaan mainita kuntalaisten kansalaisraadit sekä Kankaan osallistava suunnittelu. 

Asiakasraatitoimintaa, jota oli Jyväskylän alueella jo ennen yhdistymistä, on jatkettu ja toiminta on 

vakiintunut. Asiakasraateja on myös otettu käyttöön uusilla alueilla. Kaupungin haasteena onkin 

se, miten olemassa olevia foorumeja voitaisiin hyödyntää paremmin. Haastatteluissa toivottiin, 

että kaupunki ottaisi aktiivisemmin kylä- ja asukasyhdistyksiä mukaan omaan alueensa edustajina. 

Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa -hankkeen pohjalta Jyväskylässä on avattu 

kansalaistoiminnan keskus, jolla pyritään edistämään kansalaistoimintaa. Nyt yli 132 000 asukkaan 

kaupungin haasteena onkin yhteisöllisyyden edellytysten tukeminen ja luominen.  

Haastatteluissa ilmeni huoli kuntalaisten ja asiakkaiden tosiasiallisista vaikutusmahdollisuuksista. 

Jotta uusilla vaikuttamiskeinoilla voidaan aidosti vaikuttaa, tulee kuntalaisten palautteeseen ja 

julkilausumiin vastata perustellusti ja reagoida. Myös haastatteluissa korostettiin tämän seikan 

tärkeyttä kansalaisraatitoiminnan vakiinnuttamisessa. Eniten tämä nousi esiin vielä uuden ja 

vakiintumassa olevan kansalaisraatitoiminnassa, mutta aidon vaikuttamisen mahdollisuus on myös 

tärkeää muissa osallistumisen ja vaikuttamisen foorumeissa. Kansalaisraadit ovat vielä tuoreita 

käytäntöjä Jyväskylässä, julkilausumia on vasta annettu kaksi ja toiseen näistä annettu vastine. 

Kuntalaisten kansalaisraatien vaikuttavuutta Jyväskylän kaupungin toimintaan ei voi vielä siten 

arvioida.  

Myös kuntalaisryhmän erityispiirteet tulee huomioida. Esimerkkinä tästä kerrottiin Lasten 

Parlamentti, jossa lasten mielipiteeseen tulee vastata tarpeeksi nopeassa ajassa. Tämä pätee myös 
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muihin ryhmiin kuten Nuorisovaltuustoon, jossa nuoret kasvavat nopeasti aikuisiksi. Jyväskylässä 

on useita osallistumisen ja vaikuttamisen areenoja lapsille ja nuorille. Nuorisovaltuusto ja Lasten 

Parlamentti ovat toimivia sekä lasten ja nuorten monialaista ohjelmaa on valmisteltu. 

Alueittainen edustus on poliittisessa päätöksenteossa voimakas entisten Jyväskylän 

maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueiden näkökulmasta. Erityisesti Korpilahden alueelta 

valittiin edellisissä vaaleissa paljon valtuutettuja suhteessa äänioikeutettuun alueen väestöön. 

Lisäksi alueiden huomioimista päätöksenteossa ovat vahvistaneet Korpilahden aluelautakunta ja 

maaseutulautakunta. Tästä huolimatta on havaittavissa huolta alueiden vaikutusmahdollisuuksien 

heikentymisestä, jota selittää yhdistymissopimuksen voimassaoloajan lakkaaminen sekä 

maaseutu- ja aluelautakuntien lakkauttaminen.  

Uudessa Jyväskylässä on strategian ja yhdistymissopimuksen mukaisesti kehitetty osallistumisen ja 

demokratian keinoja. Suurimmaksi osaksi kehittävät toimet ovat edenneet toteutukseen ja 

osallistumisen uusia keinoja vakiinnutetaan osaksi toimintaa. Tulevaisuudessa voidaan arvioida 

osallistumisen keinojen todellista vaikuttavuutta. Lasten ja nuorten osallisuuden ohjelma on 

valmisteluvaiheessa. Kuntalaisten ja erityisesti nuorten osallistumista ei siten ole seurattu. 

Kuntalaisten kokemukset vaikuttamismahdollisuuksistaan ja palveluista tiedottamisesta ovat 

alentuneet vuoden 2010 asukaskyselyssä. 

4. Palvelut ja palvelurakenteet 

4.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa uuden Jyväskylän palveluista ja palvelurakenteista linjattiin 

alla kuvatun tavoin: 

Uuden kunnan tavoitteena on edistää eri elämänvaiheissa asukkaiden hyvinvointia tukemalla  

 kestävän kehityksen ja toimivien yhteyksien yhdyskuntaa  

 sekä elinympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta  

 asumisen vaihtoehtojen monimuotoisuutta eri elämänvaiheissa  

 ennaltaehkäisevää toimintaa ja kuntalaisten elinikäisen toimintakyvyn kehittymistä  

 kuntalaisten omatoimisuutta ja osallistumista sekä vapaaehtoistyötä, kulttuuria ja 

liikuntaa   

 

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

 terve kuntatalous menojen ja investointien rahoittamiseen  

 parempi toiminnan tuottavuus, toimintatapojen joustavuus ja uudistumiskyky  

 uuden organisaation ja johtamisen toimivuus sekä osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 

 

Palvelujen järjestämisen periaatteina ovat toimivat, tehokkaat ja laadukkaat peruspalvelut. 

Kuntalaisille taataan lähipalvelujen saatavuus sekä kattava ja toimiva palveluverkosto. Uudessa 

kunnassa järjestetään pääosin nykyiset lähipalvelut siten, että toiminnassa otetaan huomioon 

palvelujen kysynnän muutokset ja palvelujen tarjonnan uudet mahdollisuudet sekä 

tuottavuuden kehittämisen vaateet.  

Lähipalveluita ovat lähiympäristössä olevat tai kotiin tuotavat palvelut, joita kuntalaiset 

käyttävät toistuvasti ja joiden luonne edellyttää asiakasläheisyyttä. Palvelutarjonnassa 

otetaan myös huomioon uuden kunnan osien erityistarpeet ja -olosuhteet. 

Korpilahden kunnan ja Jyväskylän kaupungin sopimuksessa palveluista sovittiin, että lähipalvelut - 

koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut, päiväkodit ja tekniset viranomaispalvelut pysyvät Korpilahdella 

siltä osin, kuin niitä koskevista muutoksista ei ole jo Korpilahdella päätetty tai sopimuksessa muuta 

sovittu. Hallintopalvelut, talous- ja henkilöstöhallinto sekä tietohallinto keskitetään Jyväskylään. 

Hallintopalveluissa noudatetaan laajenevassa kaupungissa yhtenäisiä periaatteita ja 

toimintamalleja. Korpilahdelle jää palveluyksikkö, joka takaa asukkaille tavanomaiset asiointi, 

asiakirjojen vastaanotto, neuvonta ja tiedotuspalvelut nykyiseen tapaan. 

Jyväskylän kaupunkistrategian viides teema oli 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 
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 Palveluverkkojen kehittäminen muuttunutta aluerakennetta vastaavaksi  

 Oman vastuun kantaminen valtakunnallisessa maahanmuutto- ja pakolaispolitiikassa 
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4.2 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Valtuutetut vastasivat kyselyyn seuraavasti.  

 

Kuva 5 Valtuutettujen kyselyn tulokset - Palvelut ja palvelurakenteet 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista yli puolet oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Uusi 

Jyväskylä on vaikuttanut myönteisesti palvelujen ja palvelurakenteiden kokonaisuuteen. 

Alhaisimman keskiarvon osion kyselyssä sai lähipalvelujen saatavuus sekä hyvinvoinnin 

edellytyksiin ja ennaltaehkäisyyn panostaminen. Parhaimman keskiarvon kyselyssä saivat 

palvelujen uusien järjestämistapojen käyttöönottaminen sekä palveluverkkojen ja toimitilojen 

tehostaminen.  

4.2.1 Lähipalvelujen saatavuus ja peruspalveluiden turvaaminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista alle 40 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

lähipalvelujen saatavuus on kunnossa. Viidennes vastaajista oli väittämästä täysin eri mieltä.  

Haastatteluissa valtuutetut totesivat, että lähipalveluiden ja niiden saatavuuden termeistä on 

näkemyseroja. Onko saatavuutta se, että palvelu sijaitsee mahdollisimman lähellä kuntalaista vai 

sitä, että asiakas saa palvelun nopeasti. Mitkä kaupungin palveluista ovat lähipalveluja esimerkiksi 

koulutoimessa. Eri alueilla kuntien yhdistyminen ja palveluverkon muutokset voitiin kokea myös 

eri tavalla. Korpilahden alueella palveluiden koettiin palvelujen olleen rajalliset jo ennen 
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yhdistymistä ja suurin osa oli tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Jotkut valtuutetut sanoivat 

palvelujen jopa vahvistuneen.  

Maalaiskunnan alueella palveluihin ja niiden saatavuuteen suhtauduttiin kriittisemmin. 

Haastateltavista terveydenhuollon palvelut olivat toimivammat ennen yhdistymistä. Palvelujen 

saatavuuden heikentymisestä nostettiin esimerkeiksi Palokan terveyskeskuksesta pois keskitetyt 

päivystyspalvelut ja sosiaaliasemien keskittämisen. Osan mielestä päivystyspalvelut olisi tullut 

säilyttää Palokan terveyskeskuksessa entisessä laajuudessaan. Keskittämisen johdosta asiakas 

joutuu kulkemaan palvelujen perässä (hammashuolto Korpilahdella) ja syrjäisemmiltä alueilla 

asuvien matkakustannukset ovat nousseet. Syrjässä asuvien ja maksukyvyltään heikommassa 

asemassa olevien sekä vanhusten aseman koettiin heikentyvän. Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, 

että prosessit ovat monimutkistuneet (Vajaakosken kotihoito) ja terveyspalvelujen jonotusajat 

kasvaneet. Tilannetta hankaloittaa hammaslääkäri- ja lääkäripula.  

Toisaalta osan mielestä nykyisen päivystyksen palvelut ja sosiaaliasemapalvelut ovat toimivia ja 

helposti saatavilla. Ennen yhdistymistä kuntalainen pystyi käyttämään neuvolapalveluja aamuisin 

ilman ajanvarausta, mutta Palokan lopettamisen jälkeen käytäntö lopetettiin. Eri tahojen 

haastatteluissa myös tuotiin esiin vanhuspalveluiden sijoittamispaikkojen ongelmallisuus. 

Vanhuksia on jouduttu sijoittamaan kaukaisempiin tiloihin. Vanhuspalvelujen tarve tulee 

jatkossakin kasvamaan nopeaan tahtiin ja hoivakurjuuden pelättiin lisääntyvän. Palvelun järjestäjä 

ei pysy kehityksen perässä. 

Kirjastopalvelujen koettiin olevan kattavia alueella. Kuitenkin osan mielestä kirjastoja on alueella 

liikaakin.  

4.2.2 Peruspalvelujen turvaaminen kuntalaisille 

Alle puolet kyselyyn vastanneista valtuutetuista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että Uusi 

Jyväskylä on onnistunut turvaamaan peruspalvelut kuntalaisille.  

Valtuutetuista palveluja on yhdenvertaistettu ja pyritty tarjoamaan tasalaatuiset palvelut 

kuntalaisille. Joillekin tämä on voinut merkitä palvelujen heikentymistä, kun taas osalle 

kuntalaisista palvelut ovat parantuneet.  

Pääosin kuitenkin koettiin, että peruspalvelut on pystytty pitämään yllä ja erityispalvelujen 

järjestäminen kuntalaisille on onnistunut paremmin Uudessa Jyväskylässä. Osan mielestä 

palvelujen laatuun panostaminen on kuitenkin heikentynyt. Uudessa Jyväskylässä on tehty 

kattavia palveluinvestointeja, joihin osan mielestä ei olisi ollut varaa erillisinä kuntina. Kolmas 

sektori ei ole osallistunut yhtä aktiivisesti palvelujen tuottamiseen, kuin yhdistymisvaiheessa oli 
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suunniteltu. Osa haastateltavista epäili, että kolmas sektori on nähty poliittisen päätöksenteon 

kilpailijana.  

Arviointityön aikana Uudessa Jyväskylässä on käyty keskustelua tulevasta lukioverkosta ja sen eri 

vaihtoehdoista. Lukioverkkoselvityksen lähtökohtana on ollut hallinnon ja palveluiden 

järjestämissopimus, jossa tavoitteeksi asetettiin, että "lukiokoulutukseen haetaan uudenlaista, 

voimavarat yhteen kokoavaa seudullista ratkaisua, joka optimoi lukioverkon viimeistään vuoteen 

2012 mennessä ja ottaa huomioon koko toisen asteen koulutuskokonaisuuden." Myös 

valtuustoryhmien haastatteluissa lukio nousi esiin ja se, että lukiopalveluverkon muodostaminen 

alueelle ei ole edennyt toivotulla tavalla. 

Pääluottamusmiehet totesivat, että Jyväskylässä on tehty kattavasti palveluinvestointeja ja tiloja 

on kunnostettu. Kehitettävää kuitenkin vielä löytyy. Asiakkaiden kerrottiin valittaneen 

terveydenhuollon vähäisistä ajoista. Terveysasemia ei ole lakkautettu, mutta esimerkiksi Palokan 

alueen terveyspalvelujen saanti on heikentynyt. 

Henkilöstöraadista Uusi Jyväskylä on asukaslähtöisempi ja kuntakohtaiset linjaukset ovat 

poistuneet. Koulupalveluja ja erityisesti erityspalveluja (oppimisen tukipalvelut) on saatu 

yhdenmukaistettua ja asuinalueiden ja perheiden koulumaailma näyttää yhtenäisiltä. Negatiivista 

palautetta kuntalaisilta koettiin tulleen vähän. Asuinalue- ja kyläilloissa nousee esiin kuntalaisten 

huoli palveluiden säilymisestä ja lakkautetut palvelut kuten kyläkoulut halutaan kuntalaisten 

taholta takaisin.  

4.2.3 Hyvinvoinnin edellytyksiin ja ennaltaehkäisevyyteen panostaminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 36 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

hyvinvoinnin edellytyksiin ja ennaltaehkäisevyyteen on panostettu. 

Valtuutettujen haastatteluissa todettiin, että ennaltaehkäisyä on karsittu esimerkiksi 

neuvolapalveluissa. Toisena esimerkkinä kerrottiin, että pääseminen riittävän varhaisessa 

vaiheessa psykiatrisen tai päihdehuollon palvelujen piiriin on muuttunut ongelmallisemmaksi. 

Heikentymisten ei kuitenkaan koettu johtuneen kuntajaon muutoksesta. Toiminnan koettiin 

segregoituneen ja koostuvan lyhytkestoisista hankkeista. Merkittävämpää panostusta 

ennaltaehkäisyyn siis kaivattiin. Myös positiivisia esimerkkejä hyvinvoinnin 

ennaltaehkäisevyydestä annettiin. Uudessa Jyväskylässä on tehty hyvinvointiselvitys ja kevyen 

liikenteen väyliä on rakennettu. Keskustaan muuttava väestö tarvitsee usein palveluja, mutta ei 

välttämättä ole maksukykyinen. 
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Pääluottamusmiehet totesivat, että Uuden Jyväskylän sisällä on kehittynyt alueita, joissa 

työttömyys, alkoholin käyttö ja muut ongelmat ovat lisääntyneet (esim. Huhtasuo). Näille alueille 

tulisi erityisesti kohdentaa hyvinvointipalveluja ja ennalta ehkäisevää hoitoa. Palvelujen 

keskittäminen pois alueelta voi aiheuttaa sen, että osa apua tarvitsevista ihmisistä ei hakeudu 

avun piiriin. Ongelmiin on pyritty kuitenkin jossain määrin puuttumaan; Huhtasuolla on 

tonttituotantoa uusien muuttajien houkuttelemiseksi. Hyvinvoinnin edistäminen näillä alueilla on 

kuitenkin pitkä prosessi.  Valtuutettujen huolenaiheena oli erityisesti nuorisotyöttömyys, nuorten 

syrjäytyminen ja väkivallan koettu kasvaminen kaupungissa.  

Lääkäripula on hankaloittanut terveydenhuollon palvelujen tarjoamista kuntalaisille. 

Ennaltaehkäisyyn panostaminen koettiin edistävän kuntalaisten hyvinvointia ja vapauttaisi myös 

kaupungin palveluresursseja, kun painopiste siirtyisi jälkihoidosta myös ennen aikaiseen 

hyvinvoinnin edistämiseen.  

Henkilöstöraadista kuntien yhdistyminen on parantanut mahdollisuuksia edistää asukkaiden 

hyvinvointia erityisesti maalaiskunnan ja Korpilahden alueiden resurssien näkökulmasta. 

Moniammatillista yhteistyötä on lisätty ja myös vanha kaupunki on hyötynyt tästä esimerkiksi 

ympäristöterveydenhuollossa.  

4.2.4 Palvelujen uusien järjestämistapojen käyttöönotto 

Enemmistö kyselyyn vastanneista valtuutetuista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

Jyväskylässä on otettu uusia palvelujen järjestämistapoja käyttöön.  

Eniten valtuutetut olivat samaa mieltä siinä, että palvelujen uusia järjestämistapoja on otettu 

käyttöön. Tästä annettiin esimerkkinä hammashuollon ja päivähoidon palvelusetelit. Sen sijaan 

palvelusetelien mielekkyyttä ja kustannustehokkuutta osittain epäiltiin. Kaupungin on pystyttävä 

vastaamaan asukkaiden palvelutarpeisiin ja täten palvelusetelit tukemassa omaa palvelutuotantoa 

ovat hyvä ratkaisu. Oma palvelutuotanto on kuitenkin tärkeä säilyttää ja ostopalveluja pitää pystyä 

valvomaan. Palveluseteleiden epäiltiin olevan myös kalliita kuntalaisille. Esimerkiksi Kuokkalan 

päivähoidon kerrottiin olevan täynnä ja yksityisessä päivähoidossa olevan tilaa, johon päivähoidon 

korkean hinnan uskottiin vaikuttaneen. Haastatteluissa kaivattiin keskustelua siitä, mitkä ovat 

palveluseteleiden tai ulkoistamisen perustelut ja millaisia säästöjä näistä on saavutettu. Palvelujen 

järjestämisessä kaivattiin suunnitelmallisuutta ja hyvää johtamista. 

Myös henkilöstöraadista ja pääluottamusmiehistä uusia palvelujen järjestämistapoja on otettu 

käyttöön (palvelusetelit). 
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4.2.5 Palvelujen tuottavuuden suunnitelmallinen parantaminen 

Kyselyssä valtuutetuista 49 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että palvelujen tuottavuutta 

on suunnitelmallisesti parannettu.  

Haastatteluissa valtuutetuista tuottavuutta on pyritty parantamaan eri toimenpitein (esim. 

palvelusetelit, tilojen käyttämisen tehostaminen, keskittäminen). Kuitenkin tuottavuutta lisäävistä 

keinoista sekä niiden vaikuttavuudesta tuottavuuteen ja palvelujen laatuun oli jossain määrin 

erimielisyyksiä. Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että monimutkaisempien palveluprosessien 

vuoksi tuottavuushyötyjä ei ole saavutettu riittävästi. Henkilöstöresurssien keventämisellä ei tulisi 

tuottavuushyötyjä hakea. Palvelujen tuottamistavoista oli myös erimielisyyksiä ja kunnan oman 

palvelutuotannon säilyttäminen koettiin tärkeäksi. Selkeää johtamista kaivattiin, jotta tehokkuutta 

ja vaikuttavuutta voitaisiin edistää.  

Osa valtuutetuista kaipasi tietoa palvelujen alueellisista vaikutuksista päättäjien tueksi.  

Suunnitelmallisuuden lisäksi kaivattiin hyvää johtamista korkealla tasolla. Seuraavan 

valtuustokauden uskottiin olevan seesteisempi, Uusi Jyväskylä on vielä tuore kunta, joka on vielä 

elänyt sopeutumisvaihetta ensimmäisen valtuustokauden ajan.  

4.2.6 Palveluverkkojen ja toimitilojen tehokas käyttäminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 60 % oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että palvelujen 

tuottavuutta on suunnitelmallisesti parannettu.  

Valtuutetuista palveluverkkoja on kartoitettu alueella ja sen pohjalta tehostettu niiden käyttöä. 

Toisaalta osa haastateltavista ei ollut tyytyväinen laadittuihin selvityksiin ja koki palveluiden 

heikentyneen. Myös kirjastoverkko nostettiin keskustelussa esiin, jonka laajuudesta osa oli 

tyytyväisiä ja jotkut kokivat sen liian raskaaksi. Sosiaaliasemien keskittäminen tuotiin esiin eräänä 

toteutettuna palveluverkon uudistuksena.  

Johtoryhmästä palveluverkkoja on käyty kattavasti läpi, vaikka ne elävät myös tilanteen mukaan. 

Päivähoidossa on lopetettu 20 päivähoitopistettä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 

vanhuspalvelurakennetta on selvitetty ja kansalaisopiston verkkoselvitys on juuri valmistunut. 

Kouluverkon tilanne koettiin hyväksi verrattuna lähtötilanteeseen. Esimerkiksi Palokan lukio 

lakkautettiin. Jos tätä ei olisi tehty, olisi samassa rakennuksessa ollut yläkoulu ja lukio. Kahdet 

peruskoulut ja lukiot samalla Harjun alueella eivät olisi olleet mielekäs ratkaisu. 

Johtoryhmästä yhdyskuntarakenne on ihanteellinen ja jos tämän kautta jäsennetään 

palveluverkkoja, olisi säästöjä voitu saada aikaiseksi merkittävästi. Palveluverkkojen suunnittelusta 

saatavaa taloushyötyjen potentiaalia ei kuitenkaan ole hyödynnetty täysin ja huomattavasti 
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suurempia säästöjä olisi voitu saavuttaa. Esimerkkeinä mainittiin lukioverkko ja kirjastoverkko. 

Johtoryhmässä myös uskottiin, että Jyväskylässä on vielä vajaalla käyttöasteella olevia tiloja. 

Johtoryhmässä ja luottamusmiesten haastattelussa nostettiin esiin se, että sosiaaliasemien 

keskittämisestä tuli yllättävän vähän negatiivista palautetta kuntalaisilta.  

Henkilöstöraadista palveluverkkoselvityksiä on tehty kattavasti, mutta tilojen tehokkaasta 

hyödyntämisestä ei oltu varmoja. Koulujen käyttöasteiden koettiin olevan pieniä, iltaisin tilat ovat 

tyhjiä. Pilotteja on käynnistetty tilojen tarjoamisesta kolmannelle sektorille sähköisellä 

ajanvarauksella, jota on jo käytetty liikuntapalveluissa. Tässä ja tilojen hallinnoinnissa kuitenkin 

pelättiin, että resurssipula voi tulla vastaan. Keskustelussa tuotiin esiin perhekeskusajattelu 

tulevaisuuden palvelujen järjestämistapana.  

Palokan yhteispalvelupisteen kohtalo mietitytti henkilöstöraatia. Alueella oli vireä palvelutuotanto, 

nyt aukioloja on lyhennetty ja poliisipäivystys on siirtynyt pois keskittymästä. Yhteispalvelupisteet 

ovatkin yksi kehittämisen kohde ASPA-hankkeessa. Palvelukeskittymistä oltiin tyytyväisiä. 

Palvelujen väliset raja-aidat ovat kaatuneet ja palvelut muodostavat kiinteistöissä 

palvelukokonaisuuksia. Koulun, kirjaston ja päiväkodin ryhmittymät ovat hyvä esimerkki tästä.  

4.3 Kuvaus ja arvio toteutumisesta 

4.3.1 Palveluverkkoselvitykset 

Palveluverkkoselvityksiä ja niiden tarkennuksia on tehty Jyväskylässä erityisen paljon. 

Palveluverkkoselvitykset on otettu ohjaamaan hankkeiden suunnittelua. Suurin yksittäinen 

keskittämistoimenpide on ollut sosiaaliasemien keskittäminen Hannikaisenkadulle. Myös 

pienempiä päivähoidon yksikköjä on sekä mm. Palokan lukio lakkautettu. Samaan aikaan alueella 

on rakennettu suurempia koulu- ja päiväkotitiloja ja sijoitettu koulu- ja päivähoitoryhmiä 

uudelleen. Palveluverkko-ohjauksessa ei ole edetty kuitenkaan kaikin osin ja 

palveluverkkoselvityksissä esitettyä tuottavuuspotentiaalia ei ole täysin hyödynnetty. Esimerkkinä 

tästä nousi haastatteluissakin esiin koulu- ja kirjastoverkkoselvitykset. Haastatteluissa epäiltiin, 

että tilojen käytön tehokkuutta voisi kasvattaa edelleen. Jyväskylässä on tehty vuosien 2008 - 2012 

(maaliskuu) aikana seuraavat palveluverkkoselvitykset 

 Kouluverkko 2008 

 Päiväkotiverkko 2008   

 Keittiöverkko 2008  

 Sosiaali- ja terveyspalveluverkko 2009  

 Nuorisoverkko 2010  

 Kirjastoverkko 2010  
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 Taiteen perusopetusverkko 2010 

 Liikuntaverkko 2011  

 Museoverkko 2011  

 Päiväkoti- ja kouluverkko (KymppiR) 2011        

 Kansalaisopistoverkko 2012 

 Terveyspalvelujen verkkoselvityksen päivitys 4/2012 

 Hallintoverkkoselvitykset 2008, 2010 ja 2012 (USO) 

 

Kouluhankkeiden käynnistyessä on suuralueittain laadittu myös kouluverkkojen tarkennuksia 

(Vaajakoski 2008, Säynätsalo 2008, Palokka 2008, Tikkakoski 2009, Kuokkala-Vaajakoski 2010) sekä 

koulujen tilatehokkuusselvitys joulukuussa 2010. Vuonna 2011 laadittiin KTI:n päiväkotien ja 

koulujen tehokkuusselvitys. Palvelujen suunnittelussa ja palvelutarpeiden ennakoinnissa eri 

palvelualueet ovat tehneet yhteistyötä tilapalvelun kanssa KymppiR-ohjelmassa, jossa pyritään 

sopeuttamaan palvelutarpeita alueella sekä huomioimaan palvelujen sijainnit uusia asuinalueita 

suunniteltaessa. Vuosina 2008 – 2012 on tehty 12 palveluverkkoselvitystä ja niitä tarkentavia tila- 

ja tehokkuusselvityksiä sekä 3 hallintoverkkoselvitystä. Alla käsitellään lyhyesti edellä mainittuja 

palveluverkkoja ja palvelukokonaisuuksia.  

Ensimmäiset päiväkoti- ja kouluverkkoselvitykset tehtiin Jyväskylän kaupungissa ja Jyväskylän 

maalaiskunnassa vuonna 2005 ennen kuntajaon muutosta. Selvitysvaiheessa uuden Jyväskylän 

alueelle laadittiin uudet palveluverkkoselvitykset, joissa jäsennettiin tilat vuoteen 2015 saakka 

sekä ennakoitiin palvelutarvetta ja ratkaisuvaihtoehtoja vuoteen 2020.  Päiväkoti- ja kouluverkkoja 

on päivitetty osana KymppiR-ohjelmaa vuonna 2011. Lukioverkkoselvitystyön pohjalta Jyväskylässä 

on harkittu erilaisia vaihtoehtoja lukiokoulutuksen järjestämiseksi.  

 

Päiväkoteja on siirretty uusiin tiloihin (esim. Janakka, Keijonkangas, Tikkala). Päiväkoteja on myös 

siirretty koulurakennusten yhteyteen ja useista pienistä päiväkoti- ja ryhmäperhepäivähoidon 

tiloista on luovuttu. Jyväskylässä on tehty laajennuksia ja peruskorjauksia koulurakennuksiin (mm. 

Puistokoulu, Palokka). Palokan ja Vajaakosken lukiot on yhdistetty Sepän lukioksi. 

Taloushaasteiden vuoksi on myös hankkeita kuten Liinalammin koulu, joita on jouduttu siirtämään.  

 

Merkittävin palveluinvestointi on Huhtasuon koulun, erityiskoulun ja päiväkodin elinkaarihanke, 

joka käsittää palvelutilat noin 1 000 lapselle. Hankkeen ensimmäinen vaihe (päiväkoti ja 

erityiskoulu) alkoi maaliskuussa 2012. Yhtenäiskoulun on tarkoitus valmistua kesällä 2015. 

Hankkeen investoinnin arvo on 35 miljoonaa euroa ja elinkaarihankinnan kokonaisarvo noin 55 

miljoonaa euroa. Muita suuria uudisrakennuskohteita ovat Palokan koulukeskus (yli 21 miljoonaa 

euroa), Vajaakosken yhtenäiskoulu (yli 13 miljoonaa euroa) sekä Mannilan päiväkoti (3,9 miljoonaa 

euroa). 
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Jyväskylän kirjastopalvelujen verkkoselvityksen esitys valmistui toukokuussa 2010. 

Kirjastoverkkoselvitys sisälsi nykytilanteen kartoituksen ja kulukehityksen vuoteen 2020 sekä kaksi 

vaihtoehtoista mallia kirjastoverkoksi. Valtakunnallisen vertailun mukaan kirjastotiloja ja 

toimipisteitä on Jyväskylässä runsaasti. Vakituisen henkilöstön määrää on supistettu neljän 

vakanssin verran, eikä tulevaisuudessa ole odotettavissa henkilöresurssin kasvua. Henkilöstön 

vähentynyt määrä on jo nyt vaikuttanut muun muassa toimipisteiden aukioloaikojen 

vähentymiseen. Tällä hetkellä esitetyt supistukset ja pienkirjastot ovat vielä selvityksen alla 

(Kuokkala, Halssila, Keltinmäki, Vaajakoski) ja vapautuvien tilojen käyttömahdollisuuksia tutkitaan 

esimerkiksi päivähoidossa ja nuorisotoiminnassa. Pääkirjaston hankesuunnittelu käynnistyy 

keväällä 2012.  

Museoverkkoselvityksen laadinnan yhteydessä on tutkittu museoiden kolmea erilaista 

sijaintivaihtoehtoa. Selvityksen pohjalta Jyväskylässä päätettiin keskittää pysyvät näyttelyt 

Ruusupuistoon Alvar Aalto museon ja Keski-Suomen museon peruskorjauksien yhteydessä. 

Vaihtuvien näyttelyiden tilaksi selvitetään yhtä yhteistä museota keskusta-alueelta.  Tilojen 

sijoittamista mm. pääkirjastorakennusten yhteyteen selvitetään ja keskustan nykyisistä museoista 

aiotaan luopua. Museoiden hallintotilojen keskittämistä selvitetään USO:n organisaatiomuutoksen 

yhteydessä.  

Valtakunnallisesti vertailtuna museotoimintaa pidetään Jyväskylässä yllä keskimääräistä alemmilla 

kustannuksilla. Vuonna 2009 Jyväskylän museoiden nettomenot olivat keskimäärin 9,62 euroa/ 

asukas kun valtakunnallinen keskiarvo (46 museota) oli 15,15 euroa/ asukas. Jyväskylän kaupungin 

alueella toimii kuusi museota, joiden toimintaa kaupunki tukee määrärahoin tai avustuksin. 

Jyväskylässä laadittiin liikuntaverkkoselvitys vuonna 2011. Selvityksessä arvioitiin kustannusten 

kasvavan vuodesta 2011 vuoteen 2015 noin 1,1 miljoonaa euroa. Käyttövuoroja tehostetaan 

laajentamalla ja kehittämällä tilavuorojen varausjärjestelmää ja vuorojakoa. Osasta liikuntatiloja 

suunnitellaan luovuttavan isojen investointien vuoksi (esim. Tikkakosken uimahalli).  Uusien 

koulujen yhteyteen on myös toteutettu isommat yhteiskäytölliset liikuntasalit ja alueellinen 

iltakäyttö ja seurojen toiminta on huomioitu. Osa uusien koulujen pihoista toimii osana alueellista 

liikuntapuistoa.  

Jyväskylän nuorisopalvelujen verkkoselvityksen esitys valmistui toukokuussa 2010. 

Nuorisoverkkoselvityksen pohjalta Jyväskylässä päätettiin luopua osasta toimitiloja ja keskittää 

toimintaa. Esimerkiksi Nuorisokeskus Veturitalli valmistuu 2012 ja Vajaakoskella tutkitaan 

nuorisotilojen siirtoa kirjastolta vapautuviin tiloihin sekä luopumista kahdesta vuokratilasta.  
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Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkoselvityksen loppuraportti valmistui 11.9.2009. 

Verkkoselvityksessä on kuvattu nykyinen toimitilaverkko, arvio palvelutarpeesta ja esitykset tilojen 

kehittämiseksi vuoteen 2020. Verkkoselvitys käsitteli terveydenhuollon palvelut, sosiaali- ja 

perhepalvelut, vanhuspalvelut ja vammaispalvelut, työterveyspalvelut sekä seudullisten 

terveydenhuollon palvelujen vaikutuksen. Terveyspalvelujen uusi verkkoselvitys valmistuu keväällä 

2012. 

Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä ja Korpilahti-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymät 

purkautuivat 1.1.2011 alkaen ja kuntayhtymien toiminta siirtyi peruskuntaan Jyväskylän 

terveydenhuollon palvelujen yhteistoiminta-alueelle. Samassa yhteydessä lääkärien 

päivystystoiminta keskitettiin sairaanhoitopiirin NOVA-yksikköön. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys 

on keskitetty keskussairaalaan. Joulukuusta 2010 alkaen laboratoriopalveluja on keskitetty 

kahteen näytteenottokeskukseen (Palokka ja keskusta). Merkittävin keskittämistoimenpide 

terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluverkoissa on ollut sosiaaliasemien keskittäminen 

keskustaan. Vanhuspalveluissa toiminnan painopistettä on siirretty laitoshoidosta 

palveluasumiseen. Vammaispalveluissa järjestetään uusia päiväkeskustiloja. Erityiskoulut tullaan 

keskittämään Huhtasuon tulevaan koulu- ja päiväkotikeskukseen.  

Vuoden 2011 tilinpäätöksessä todettiin terveysasemien rakentamis- ja peruskorjaustoimien 

osittain siirtyneen. Terveysasemien muutokset ovat yleensä laajoja ja muutokset liittyvät 

laajempiin selvityksiin Jyten ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toiminta- ja tilajärjestelyistä.  

Syksyn 2011 aikana käynnistettiin Tilapalvelun ja liikuntapalvelujen kesken liikuntapalvelujen 

siivouspalvelujen sekä kiinteistön hoidon ja laitosmiespalvelujen järjestämistä koskeva selvitys. 

Tavoitteena on selvittää siivouspalvelujen ja kiinteistöhoitopalvelujen henkilöstöresurssit, palvelun 

sisältö ja laatu, tuottavuus, palvelukustannukset sekä käyttäjäasiakkaiden tarpeet ja odotukset. 

Selvitystyön arvioitu valmistumisajankohta on kevät 2012. 

Kaupunkirakennepalvelut on pääosin keskitetty keskustan palvelupiste Hannikaiseen. 

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen asiantuntijapalveluja on saatavissa myös Korpilahden 

yhteispalvelupisteessä rajoitetuin ajoin. Jyväskylän kaupungin alueella toimii viisi 

yhteispalvelupistettä (Korpilahti, Palokka, Säynätsalo, Tikkakoski ja Vajaakoski). 

Yhteispalvelupisteissä tarjotaan yleisneuvontaa sekä Jyväkylän kaupungin että 

yhteistyökumppaneiden (mm. Kela ja Maistraatti) palveluista. Yhteispalvelu voi sisältää 

asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää 

neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista.  

Vuoden 2009 lopussa Jyväskylässä oli yhteensä noin 600 000 hum2 toimitilaa (liite 2). Tästä 18,5 

prosenttia oli vuokratiloja ja osakkeita. Tiloista 7,5 prosenttia oli tyhjänä. Vuoden 2011 lopussa 
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tilojen määrä oli vähentynyt 29 571 hum2. Vuokratilojen määrä oli kasvanut ja omien rakennusten 

ja osakkeiden määrä laskenut. Tyhjien tilojen osuus oli laskenut 2,1 prosenttiin. Ulkoiseen 

käyttöön vuokrattujen tilojen osuus oli laskenut yli 56 prosentilla. Kuitenkin alkuvuodesta 2009 

lähtien tilojen käyttö on vähentynyt 5 531 hum2. Pääasiassa tämä johtuu uusista vuokratuista 

tiloista koulujen väistökäyttöön sekä vanhus- ja päivähoidon palveluihin.   

Taulukko 5 Jyväskylän kiinteistöjen muutokset 2009 - 2011 

 

4.3.2 Asiakaslähtöiset palvelut ja asiakastyytyväisyys 

Uusi asiakaspalvelu-malli 

Suurten kaupunkien tuottavuusohjelman kärkihanketyöskentelyn yhtenä osahankkeena oli 

asiakaspalvelukonseptin (ASPA) kehittäminen vuosina 2008 - 2011. Syyskuussa 2011 aloitti 

toimintansa 40 hengen projektiryhmä, jossa on edustettuna Jyväskylän kaupungin kaikki 

palvelualueet. Hanke on koko kunnan palvelurakennetta koskettava muutosprojekti ja kiinteä osa 

Jyväskylän uuden sukupolven palvelujen ja organisaation (USO) rakentumista. Sekä uusi 

organisaatiorakenne että johtamisjärjestelmä tukevat kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta 

tapahtuvaa palvelukokonaisuuksien rakentumista ja toimintatapojen jatkuvaa uudistamista.  

Hallinnon valmisteluun kuuluu kiinteästi kaupungin uuden asiakaspalvelumallin kehittäminen. 

Uuden asiakaspalvelun toimintamallin vaiheittainen käyttöönotto on vuonna 2013 yhdessä uuden 

sukupolven organisaatiouudistuksen kanssa. Uuden asiakaspalvelumallin pilotiksi valittiin vanhus- 

ja vammaispalveluiden OIVA-keskus, joka avataan vaiheittain vuoden 2012 alusta lähtien. 

Uusi asiakaspalvelumalli on vuoden 2012 talousarviossa yhtenä strategisena kehittämishankkeena. 

Tavoitteena on koota asiointipalveluja yhteen niin, että kuntalainen/asiakas voi saada asiansa 

vireille ilman erityistä perehtymistä organisaatioon. Verkkoasioinnin laajentaminen korostuu 

uudessa asiakaspalvelumallissa. Asiakaspalvelumallin kehittämisessä korostuu myös 

verkkoasioinnin laajentaminen ja palveluohjauksen kehittäminen. Uuden asiakaspalvelumallin 

valmistelun yhteydessä kehitetään myös nykyisestä yhteispalveluverkostosta aiempaa toimivampi 

julkishallinnon palvelujen tarjoamiseen kuntalaisille. 

2009 2010 2011 Yhteensä

Myydyt kiinteistöt -347 -21 501 -10 193 -32 041

Puretut kiinteistöt -651 -17 932 -3 519 -22 102

Ostetut kiinteistöt 0 0 0 0

Valmistuneet rakennukset7 682 8 220 8 849 24 751

Sisäänvuokratut tilat 17 356 -2 034 10 204 25 526

Muutos yhteensä 24 040 -33 247 5 341 -3 866
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Kuntalaisten kansalaisraati antoi julkilausuman 9.2.2012 Jyväskylän kaupungin hyvän 

asiakaspalvelun elementeistä. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta antoi vastineensa, 

jossa se edellyttää, että kuntalaisten kansalaisraadin näkemykset otetaan huomioon kaupungin 

uuden asiakaspalvelumallin valmistelussa. Lisäksi Uusi asiakaspalvelumalli -hankkeessa tulee 

selvittää kuntalaisten kansalaisraadin kehittämisehdotusten toteuttamista (esim. 

terveyspalveluissa käytössä olevan takaisinsoittopalvelun laajentaminen, yleinen neuvontanumero 

sekä sähköiset ilmoitustaulut).  

Palvelusetelit 

Palvelutarjonnan turvaamiseksi Jyväskylässä on otettu käyttöön uusia palveluseteleitä. 

Tavoitteena on laajentaa asiakkaan valinnanmahdollisuuksia ja turvata kaupungin 

palvelutuotantoa. Elinkeinoyhtiö Jykes toteutti laajan palvelusetelien kehittämishankeen 

Jyväskylässä.  Sen merkittävin saavutus oli 1 100 lapsen päivähoitopalvelujen toteuttaminen 

yksityisessä päivähoidossa palvelusetelikäytännön avulla.  

Yksityisen päivähoidon palvelurahaa on maksettu jo vuoden 2009 alusta päivähoito-oikeuden 

piirissä olevasta lapsesta, jonka päivähoito on järjestetty yksityisessä päiväkodissa, 

ryhmäperhepäiväkodissa tai perhepäivähoidossa hoitajan tai lapsen kotona. Vuodesta 2011 

lähtien palvelurahaa maksettiin myös yksityisten ja kunnallisten perhepäivähoitajien omien lasten 

hoidosta sekä neljästä kotihoidossa olevasta perheen omasta lapsesta. Palveluraha muuttui 

palveluseteliksi 1.1.2012 alkaen. Valmistelun yhteydessä valmisteltiin myös yksityisiltä 

päiväkodeilta ostettavan esiopetuksen ostopalvelusopimukset. 

Myös sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelusetelillä järjestetään seuraavia palveluja: 

 tuettu kotona asuminen 

 ympärivuorokautinen palveluasuminen 

 omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyt kotona tai lyhytaikaishoitona palveluasumisyksikössä 

 lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 

 lapsiperheiden neuvonta ja terapiapalvelut 

 suun terveydenhuolto 

 

Asiakastyytyväisyys 

Jyväskylässä on laadittu neljä laajaa tyytyväisyyskartoitusta. Kaksi näistä tehtiin ennen kuntajaon 

muutosta ja sen jälkeen 2010 ja 2011. Lisäksi Jyväskylä on järjestänyt erilaisia palvelualuekohtaisia 

asiakastyytyväisyyskyselyjä ja osana tilinpäätöstä raportoidaan liikelaitosten 

asiakastyytyväisyydestä (ks. s. 29). 
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Finnish Consulting Group teki taas vuonna 2010 otantatutkimuksen suomalaisten tyytyväisyydestä 

kuntapalveluihin.  Laajassa asuinkuntaindeksissä laskettiin asukkaiden tyytyväisyyden keskiarvot 

54 asiasta. Indeksin arvo kuvaa suhtautumista kysyttyihin asioihin asteikolla 1-5 (1 = kielteinen ja 

5=myönteinen suhtautuminen palveluiden järjestämiseen).  Jyväskyläläisten antamaksi indeksiksi 

tuli 3,37 oltuaan kaksi vuotta aiemmin 3,49. Tyytyväisyys oli samalla tasolla kuin kymmenessä 

vertailukaupungissa keskimäärin. Jyväskylän kaupungissa, Jyväskylän maalaiskunnassa ja 

Korpilahdella toteutettiin vastaava kysely myös vuonna 2008 eli juuri ennen kuntien yhdistymistä.  

Vuonna 2010 kyselyssä vastanneista vain 28 prosenttia oli sitä mieltä, että palvelut pystytään 

järjestämään yhdistyneessä kunnassa paremmin. Hieman alle puolet vastanneista oli täysin tai 

osittain eri mieltä. Useimmin väitteen kanssa olivat samaa mieltä Korpilahden alueella asuvat. 

Entisen maalaiskunnan alueella vastaajat olivat kriittisimpiä. Enemmistö vastaajista oli täysin tai 

osittain eri mieltä siitä, että Jyväskylä pystyisi turvaamaan palvelut tasapuolisesti uuden kaupungin 

eri osissa. Selvästi kriittisimpiä olivat entisen Korpilahden alueella asuvat (81 % täysin/osittain eri 

mieltä). Vastausten keskiarvo oli lievästi laskenut.  

 

Kuva 6 Kuntalaiskysely 2010 

Vastaajia pyydettiin antamaan myös kokonaisarvosana (4 - 10) palveluille. Alhaisimman arvosanan 

antoivat entisen Korpilahden alueella asuvat. Tyytymättömimpiä olivat entisen Korpilahden 

alueella asuvat, työttömät sekä yrittäjät. Kokonaisarvosanaksi tuli 7,1. Yleisarvosanasta tuli hieman 

alhaisempi kuin vuonna 2008 ja tyytyväisyys laski kaikilla asuinalueilla. 
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Kuva 7 Yleisarvosana kunnan palveluista 

Kyselyssä eniten mainintoja palvelun parantamisen tarpeesta sai hammaslääkäripalvelut (23,7 %). 

Seuraavaksi useimmiten mainittiin terveyskeskuksen lääkäripalvelut (21,7 %), talousasioiden hoito 

(20,8 %) sekä katujen ja teiden hoito (19,5 %).  

 

Kuva 8 Asukaskyselyn tulokset - palvelujen parantamistarve 

Entisen Korpilahden alueelta vastanneiden mielipiteet poikkesivat eniten. Eniten 

parantamistarvetta nähtiin katujen ja teiden hoidossa (18,5 %). Myös luottamushenkilöiden 

toiminta (15,8 %), yksityistieasiat (15,8 %) sekä liikenneturvallisuus ja kevyt liikenne (15,8 %) 

nostettiin esiin. Maalaiskunnan alueella mielipiteet eivät poikenneet yhtä jyrkästi, mutta katujen ja 

teiden hoito nostettiin toiseksi useimmiten esiin.  
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Vastaajilta kysyttiin, missä asioissa panostusta voidaan vähentää ja toimintaa tehostaa talouden 

tasapainottamiseksi. Vastaajista vain alle kolmannes nimesi vähintään yhden asian, 16 prosentin 

mielestä asioita ei ole ja yli puolet ei ottanut kantaa. Useimmiten panostusten vähentämisen ja 

toiminnan tehostamisen kohteina nähtiin kulttuuripalvelut (10,1 %). Seuraavina mainittiin kunnan 

luottamushenkilöiden toiminta (6,3 %), kunnan talousasioiden hoito (5,4 %), museot (5,1 %) sekä 

urheilu- ja pelikentät (4,1 %). 

Kyselyyn vastanneista 32 prosenttia oli tyytyväisiä oman asuinalueen palveluihin ja niiden 

kehittämiseen (kuva 9). Tyytyväisimpiä oltiin vanhan kaupungin alueella ja tyytymättömimpiä 

Jyväskylän maalaiskunnan alueella asuvat. Tyytyväisyys ei ole muuttunut merkittävästi vuodesta 

2008. Maalaiskunnan ja Korpilahden alueella tyytyväisyys on laskenut 0,4 - 0,5 prosenttiyksikköä. 

 

Kuva 9 Asukaskysely - asuinalueen palvelut 

Yli puolet kaupunkilaisista koki, että kuntien yhdistyminen ei ole vaikuttanut palveluihin. Alueella 

asuvista 13 prosenttia uskoi, että yhdistymispäätös on vaikuttanut negatiivisesti kuntapalveluihin. 

Tärkeimmiksi asioiksi uudessa kaupungissa kuntalaiset nimesivät sen, että lääkärivastaanotto 

järjestetään kaikilla nykyisillä asemilla (83 %). Paljon mainintoja sai myös se, että koulujen 

oppilaille turvataan terveelliset tilat (64 %) ja kunnallinen päivähoito tarjotaan lähipalveluna 

(34 %). Korpilahdella kolmanneksi useimmiten valittiin perusopetuksen nykyisten koulujen 

säilyttäminen. Tyytyväisimpiä Jyväskylässä oltiin kirjasto- ja kansalaisopistopalveluihin sekä 

museoihin ja kulttuuripalveluihin. Jyväskylän kaupungin palvelualuekohtaiset tyytyväisyysindeksit, 

tyytyväisten vastaajien osuuden prosenttiyksikkömuutokset vuosina 2008 - 2010 sekä 

vertailukaupunkien (10 suurinta kaupunkia) tyytyväisyysindeksit on lueteltu liitteessä 2. Jyväskylän 

kyselyn tuloksien vertailussa käytettiin Kouvolan, Kuopion Lahden, Lappeenrannan, Porin, Oulun, 

Tampereen, Turun, Laukaan ja Muurameen kuntia ja kaupunkeja. 
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Jyväskylä on osallistunut vuodesta 2008 lähtien Paras-arviointitutkimusohjelmaan (ARTTU), jonka 

avulla tuotetaan systemaattista ja vertailukelpoista tietoa Paras-hankkeen muutosprosesseista ja 

muutoksen vaikutuksista erityyppisten kuntien sekä eri toimijoiden näkökulmista. 

Tutkimusohjelmakauden (2008 - 2013) aikana selvitetään uudistuksen vaikutuksia kunnallisiin 

palveluihin, demokratiaan ja johtamiseen, henkilöstöön, kunta- ja paikallistalouteen sekä 

yhdyskuntarakenteen toimivuuteen. Yhteistyöhankkeessa on mukana 40 tutkimuskuntaa. Myös 

samana vuonna yhdistyneet Hämeenlinnan ja Salon kaupungit osallistuvat hankkeeseen. 

Huhtikuussa 2012 julkaistiin tutkimus kuntalaisten mielipiteistä kunnallisista palveluista ARTTU-

tutkimuskunnissa vuosina 2008 ja 2011. Syksyllä 2011 toteutetussa kuntalaiskyselyssä kuntalaisilta 

kysyttiin miten hyvin tai huonosti hoidettuna he pitävät kunnan palveluja tai toimia (asteikolla 1-

5), miten tärkeänä he pitävät kunnan järjestämiä palveluja (asteikolla 1-5) ja miten hyvänä he 

pitävät palvelujen saavutettavuutta (asteikolla 1-3). Arvioita palvelujen käytöstä, hoidosta, 

tärkeydestä ja saavutettavuudesta kartoitettiin kaikkiaan 42 yksittäisen palvelun osalta.  

Vuoden 2008 tulokset on vuoden 2009 liitoskuntien osalta yhdistetty ilman painotuksia.  Tämä 

tarkoittaa sitä, että erityisesti monikuntaliitoskunnissa vuoden 2008 tuloksissa painottuu 

keskimääräistä enemmän yhdistyvien kuntien tulokset, kun taas 2011 tuloksissa painottuu otoksen 

tapaan suurimman kunnanosan, yleensä ennen liitosta suurimman kunnan tai kaupungin, 

asukkaiden näkemykset. 

Kuntaliitoskunnissa palvelutyytyväisyys on laskenut vuodesta 2008. Palvelutyytyväisyys on 

kasvanut eniten ”muut kunnat” -ryhmässä, eli niissä kunnissa, joissa kuntajakoa ei ole muutettu 

eikä organisoitu sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueita. Yleisesti liitoskunnissa 

palvelutyytyväisyyden ja palvelujen saavutettavuuden indeksit olivat alhaisemmat kuin kunnissa 

keskimäärin. Palvelujen tärkeyden indeksi oli sama kunnissa keskimäärin ja liitoskunnissa. Reuna-

alueilla indeksit olivat alhaisemmat kuin keskusta-alueilla. Paras-ARTTU-luokituksen mukaiset 

tulokset noudattavat palvelutyytyväisyyden tuloksia niin, että korkein saavutettavuusarvio on 

syvenevän yhteistyön kunnissa ja matalin kuntaliitoskunnissa. 

Jyväskylässä palvelutyytyväisyysindeksi on pysynyt keskimääräistä matalampana. 

Palvelutyytyväisyys laski 0,07 yksikköä, joka oli vähemmän kuin Salon ja Hämeenlinnan 

kaupungeissa (-0,17) ja enemmän kuin keskimäärin kunnissa(-0,01) ja kuntaliitoskunnissa (-0,05). 

Palvelujen tärkeyden ja saavutettavuuden indeksit olivat Jyväskylässä keskimääräistä alhaisemmat. 

Liitteessä 4 on eritelty palvelualuekohtaisesti palvelutyytyväisyyttä monikuntaliitoksen 

toteuttaneiden ARTTU-kuntien keskus- ja reuna-alueilla.  

Vuonna 2011 Jyväskylä järjesti yhteispalvelupisteiden asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyyn 

vastasi 89 kuntalaista, joista yli puolet oli Säynätsalon yhteispalvelupisteen käyttäjiä. Kuvassa 10 
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on esitetty yhteenveto kyselyn tuloksista. Yhteispalvelupisteissä käytetään useimmin Kelan 

avustavia asiakaspalveluja, kunnallisten palvelujen ohjausta ja neuvontaa, kassapalveluja 

(Säynätsalo), kopiointi- faksaus ja skannauspalvelua ja yleisönettiä. Palvelutarjontaan oltiin 

tyytyväisiä (94 prosenttia), tosin Poliisin lupapalveluja ja kaikkien laskujen maksumahdollisuutta 

toivottiin muutamassa vastauksessa. Aukioloaikoja toivottiin lisää. Pääosin vastanneet olivat 

erittäin tyytyväisiä, etenkin asiakaspalveluun (98,8 %).  

 

 

Kuva 10 Yhteispalvelupisteiden asiakastyytyväisyys 2011 

 

4.3.3 Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen 

Suomessa on tapahtunut raju käyttäytymiskulttuurin muutos viimeisen 20 vuoden aikana. 

Hyvinvoinnin edistämisen nimissä tehdyt panostukset ovat yhä enemmän tosiasiassa 

kohdentuneet niiden seurausten korjaamiseen jotka johtuvat pahoinvointikäyttäytymisestä. 

(Organisaatiotoimikunta, 30.5.2011 § 35.) 

Kuntien lisäpanostukset hyvinvoinnin lisäämiseksi eivät ole enää tuoneet hyötyä samassa 

suhteessa kuin aikaisemmin. Kunnat käyttivät esimerkiksi liikuntapalveluihin nykyrahanarvoksi 

muutettuna vuonna 1973 yhteensä 20 euroa/asukas ja vuonna 2007 yhteensä 100 euroa/asukas. 

Vaikutukset kuntalaisten liikuntakäyttäytymisessä eivät ole kasvaneet samassa suhteessa, kun 

esimerkiksi jyväskyläläisistä yli puolet ei liiku joko ollenkaan tai harvemmin kuin kerran viikossa ja 

siis täysin riittämättömästi. (Organisaatiotoimikunta, 30.5.2011 § 35.) 
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Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on yksi Uuden Jyväskylän strategisista tavoitteista. 

Valmisteluvaiheessa määriteltiin tämän tavoitteen edellytykset ja niiden arviointikriteerit, jotka 

ovat: 

1. Toimivat yhteydet sekä elinympäristön viihtyvyys ja turvallisuus 

 Maankäytön rakennemalli; toimintojen mitoitus ja kohdennus 

 Kaupunki- ja maaseutualueiden tuloksellinen vuorovaikutus 

 Kestävän kehityksen yhdyskuntarakenne sekä työmatka-, opiskelu- ja asioimisliikenteen 

toimivuus 

2. Asumisen vaihtoehtojen monimuotoisuus 

 Eri elämänvaiheiden mukaisten asumisvaihtoehtojen tarjonta 

 Muuttoliikkeen ennakointi ja reagointikyvykkyys 

 Asuinalueiden viihtyvyys ja turvallisuus; tutkimustulokset 

3. Kuntalaisten omatoimisuus ja elinikäinen toimintakyky 

 Sosiaalisten ja terveyteen liittyvien haasteiden havaitseminen ja ennaltaehkäisy 

4. Vapaaehtoistyön sekä kulttuurin ja liikunnan toimintaedellytykset 

 Yhteistyön toimivuus kolmannen sektorin kanssa 

 Vapaaehtoistyön ja -järjestöjen toiminnan laajuus ja tuki 

 Tarjonta sekä käyttöasteet ja käyttäjäkyselyt 

Asukkaiden hyvinvoinnin tavoite tulee esiin myös Uuden sukupolven organisaatiossa ja sen 

horisontaalisessa toimintatavassa. Jyväskylän kaupungin uuden sukupolven palvelu- ja 

organisaatiouudistuksen yhtenä päätavoitteena on saada palvelujen toimintatavat vastaamaan 

aiempaa paremmin kuntalaisten tarpeita ja vaihtelevia elämäntilanteita. 

Kaupungin uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen palvelukokonaisuuskohtaisessa 

valmistelussa lähtökohtana on ollut mm. se, että kehittämisen perustana korostuvat kaupungin 

hyvinvointivastuun rinnalla tasavertaisesti myös kaupunkilaisten vastuu omasta ja läheistensä 
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hyvinvoinnista. Samalla asiantuntijaorganisaation ja poliittisen ohjauksen prosessit, rakenteet ja 

toimintamallit muotoillaan edesauttamaan kuntalaisten hyvinvointia.  

Palvelun on vaikutettava myös asiakkaan omaan käyttäytymiseen siten, että se edistää hänen 

hyvinvointiaan.  Kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut toimivat hyvin, kun palveluja 

käytetään tarkoituksenmukaisesti ja kuntalaiset itse toimivat siten, että omaehtoisesti 

vältettävissä oleva palvelutarve minimoituu.  

Jyväskylän kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuonna 2002. Käsittelyn 

yhteydessä päätettiin, että laaja-alainen hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain.  

Toinen kertomus koottiin vuonna 2005 kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyönä. Viimeisin 

hyvinvointikertomus laadittiin vuonna 2011. Hyvinvointikertomus on katsaus kuntalaisten 

hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin kaupungin päätöksenteon tueksi. Kertomuksen 

tavoitteena on kuvata viimeaikaista hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja 

heikkouksia.  

Kertomuksessa kuvataan kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavia lähtökohtia ja strategioita, 

hyvinvoinnin rakennetekijöitä ja asukkaiden hyvinvointia eri indikaattoreita ja 

kyselytutkimusaineistoja hyödyntäen. Lisäksi hyvinvointikertomuksessa kuvataan osallistumista, 

palveluista saatua palautetta sekä eri toimialojen rooleja hyvinvoinnista huolehtivina tahoina. 

Kaupungin hyvinvointipolitiikka toteuttaa kaupunkistrategian visiota ja sen toteuttamiseksi 

asetettuja tavoitteita. Hyvinvointipolitiikan ydinaluetta on sosiaalisesta eheydestä huolehtiminen 

siten, että samalla ymmärretään hyvinvoinnin yhteys kilpailukykyisen kaupunkiseudun ja kestävän 

kehityksen tavoitteisiin. Hyvinvointipolitiikka on nähtävä kaupunkistrategisena kysymyksenä 

laajemmin kuin vain hyvinvointipalvelujen tuottamistehtävänä, vaikka palvelujen järjestäminen 

kuntalaisille onkin keskeinen kunnan hyvinvointipoliittinen tehtäväalue. Kuntalaiset eivät rakenna 

omaa hyvinvointiaan pelkästään palvelujen varaan.  Tärkeinä hyvinvoinnin tekijöinä ovat 

lähiyhteisöjen sosiaalinen tuki ja erilaiset osallisuuden kokemusmahdollisuudet.  

Kaupunkistrategia perustuu osaltaan ajatukselle, että varmistamalla talouden tasapainottaminen 

ja kaupunkiseudun menestyminen saadaan voimavaroja sellaiselle pitkäjänteiselle 

hyvinvointipolitiikalle, jolla pystytään turvaamaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin perusta.  

Jyväskylän kaupungin uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen yhtenä 

päätavoitteena on saada palvelujen toimintatavat vastaamaan aiempaa paremmin kuntalaisten 

tarpeita ja vaihtelevia elämäntilanteita.  

Myönteisiä tekijöitä Jyväskylässä ovat vuoden 2011 hyvinvointikertomuksen mukaan väestön 

tasapuolinen ikärakenne, korkea koulutustaso, hyvä työpaikkakehitys, hyvä imago sekä kasvu- ja 
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elinympäristön arvostus. Huolenaiheita ovat eri asuinalueiden suuret erot työttömyydessä sekä 

koulutus- ja tulotasossa, vertailukaupunkeja ja naapurikuntia alhaisempi tulotaso, korkea nuoriso- 

ja pitkäaikaistyöttömyys, pienituloisten asuinkuntien määrän kasvu sekä korkeat 

asumiskustannukset. Kiinteistöliiton indeksitalovertailussa Jyväskylän asumisen kustannukset ovat 

suurista kaupungeista toiseksi korkeimmat.  

Hyvinvointitilinpäätöksessä arvioitiin Jyväskylän vertailukelpoisia ja negatiivisia piirteitä. 

Vertailukelpoisia piirteitä Jyväskylässä olivat:  

 Työttömyys vertailukaupunkien keskitasoa  

 Asumisolosuhteet kestävät vertailun  

 Rikollisuus vertailukaupunkien keskimääriä pienempää  

 Sairastavuus maan keskitasoa  

 Ikävakioitu kuolleisuus pienempi kuin vertailukunnissa ja –kaupungeissa  

 Alkoholin myynti on hieman vähentynyt ja on vertailukaupunkeja alempaa  

Negatiivisia piirteitä:  

 Asuntojen hinnat ja vuokrat sekä muut asumiskustannukset  

 Keskitulot hieman vertailualueita pienemmät  

 Alueelliset suuret erot työllisyydessä sekä koulutus- ja tulotasossa  

 Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys suurta  

 Pienituloisten asuntokuntien määrä korkea  

 Huumeiden käytön lisääntyminen  

 Julkisten tilojen sisäilmaongelmat 
 

Edellä mainitussa vuoden 2010 kuntalaiskyselyssä kaupunkilaisista 49 prosenttia oli täysin tai 

osittain eri mieltä väittämästä, että uusi kaupunki pystyy edistämään asukkaidensa hyvinvointia 

aikaisempaa paremmin. Kriittisimpiä oltiin vanhan maalaiskunnan alueella ja positiivisimpia 

vanhan kaupungin alueella.  

Jyväskylässä on kärsitty työvoimapulasta terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen sektorilla. 

Toimintakertomuksessa todettiin, että suun terveydenhuollossa on jatkunut epätasapaino 

kysynnän ja tarjonnan suhteen. Tätä on toimintakertomuksissa selitetty mm. työntekijöiden 

rekrytoinnin ongelmilla. Suun terveydenhuollossa hammaslääkärin tarkastukseen jonotusaika 

vuoden 2010 lopussa oli 10 kuukautta. Vuonna 2011 suun terveydenhuollossa kiireettömässä 

hoidossa hoitotakuu ei toteutunut Jyväskylässä, mutta toteutui muissa yhteistoiminta-alueen 

kunnissa. Jyväskylässä on laadittu selvityksiä lääkäritilanteesta sekä kartoitettu henkilöstön 

tyytyväisyyttä. Tyytymättömyyttä lisänneet tekijät liittyvät osin siihen, ettei siirtymisvaiheessa 

onnistuttu ottamaan käyttöön hyväksi todettuja käytäntöjä. 
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4.3.4 Palvelujen kehittäminen hyödyntämällä hyviä käytäntöjä 

Palvelujen kehittämisessä on nähty olevan tärkeä osuus kuntien ja muiden organisaatioiden hyvien 

käytäntöjen hyödyntämisellä. Hyvien käytäntöjen käyttöönotto edellyttää niiden tunnistamista, 

kuvaamista ja soveltuvuuden arviointia uuteen organisaatioon. Uudessa Jyväskylässä on vielä 

vähäisessä määrin selvitetty missä määrin on mahdollista hyödyntää aiempien kuntien erilaisia 

käytäntöjä. Palokan kuntayhtymän purkamisvaiheessa selvitettiin terveyspalvelujen erilaisia 

toimintatapoja ja määriteltiin hyviä käytäntöjä. 

Yhdistymissopimuksen vuosittaisessa arvioinnissa on todettu, että hyvien käytäntöjen 

mallintaminen palveluihin on keskeneräinen alueiden erilaisuuden vuoksi. Henkilöstön 

kehittäminen esim. työnjaon ja kannustavan palkkausjärjestelmän uudelleen arvioinnilla ei ole 

toteutunut eikä näin ollen tuottavuutta ole pystytty parantamaan. 

Hyvien käytäntöjen hyödyntämisen tarkoituksena on löytää mahdollisimman hyvä toimintatapa 

tehokkaaseen, tulokselliseen ja henkilöstöä motivoivaan työskentelyyn. Erityisesti 

terveyspalvelujen henkilöstö on nähnyt Palokan toimintatapojen olleen hyviä ja henkilöstö on ollut 

tyytyväinen.  

Lääkäritilanteen selvityksessä 2011 kartoitettiin henkilöstön tyytyväisyyttä. Heikkouksiksi kyselyssä 

mainittiin mm. työn kuormittavuus, kiire ja henkilöstöresurssien riittämättömyys. Samoin 

katsottiin, että hoitajapulan vuoksi lääkäriresursseja käytetään epätarkoituksenmukaisesti. 

Organisaatio koettiin myös byrokraattiseksi ja kankeaksi sekä nähtiin päätösvallan delegointi 

puutteelliseksi. Kehittämisehdotuksiksi annettiin henkilöstöresurssien oikea mitoitus, tehtävien 

oikea kohdentuminen, hyvien toimintamallien säilyttäminen sekä päätösvallan delegoiminen 

alaspäin. Resurssivajeen, maantieteellisesti laajan toiminta-alueen sekä työnjaon ja 

johtamisjärjestelmän uskottiin vaikuttaneen myös rekrytointiongelmiin. 

Terveydenhuollon henkilöstön tyytyväisyyden kartoituksessa ja myös arvioinnin haastattelussa 

katsottiin, ettei terveydenhuollossa eikä laajemminkaan ole otettu hyödynnetty aiempia hyviä 

käytäntöjä. Palokan hyviä käytäntöjä on kuvattu kuntayhtymän purkamisvaiheessa ja tällöin hyviä 

ja suositeltavia käytäntöjä olivat mm.  

1. laaja hoitajien ja lääkäreiden työnjakomalli sekä siihen liittyvä paikallissopimus lääkäreiltä 

hoitajille siirrettyjen tehtävien ja käyntien korvaamiseksi hoitajille. Myös suun- ja 

terveydenhuollossa oli käytössä sama malli, jonka koettiin olevan taloudellisesti edullinen ja 

toimiva malli sekä tukevan järkevää työnjakoa 

2. väestölle toimiva ja hyväksi koettu laaja-alainen (ei sektorikohtainen) neuvolatyön 

toimintamalli 
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3. lääkäri hoitaa oman väestönsä myös kiireelliset potilaat, terveysasemittain on vain 

”varapäivystäjät”, joka katso ”ei kenellekään kuuluvat potilaat” 

4. vapaa-ajalta kutsuttaessa työntekijälle maksetaan hälytysrahaa (30 - 45 euroa) 

4.4 Yhteenveto 

Palvelut ja palvelurakenteet näkökulman tuloksista on yhteenveto seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 6 Palvelujen ja palvelurakenteiden onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

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) 

Jyväskylässä on sopimuksen mukaisesti toteutettu palveluinvestointeja. Vuosina 2009 - 2011 

ainoastaan palveluinvestointeja on tehty Jyväskylän alueella noin 113,5 miljoonaa euroa eli noin 

puolet investoinneista on ollut palveluinvestointeja. Suurin osa näistä on ollut koulu- ja 

päiväkotirakennusten peruskorjauksia, laajennuksia tai uudisrakentamista. Sisäilma- ja 

kosteusvaurioiden peruskorjauksia on tehty kaupungissa 7,85 miljoonan euron edestä. 
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Investointien määrän todettiin haastatteluissa olleen historiallisen suuri. Haasteellisen 

taloustilanteen vuoksi joitakin investointeja on jouduttu lykkäämään ja talouden 

tasapainottamiseksi kustannuksia tarkastelemaan uudelleen. Siten palvelujen 

kehittämisresursseihin panostaminen on entistä vaikeampaa.   

Uuden sukupolven organisaatiouudistuksessa on hyvinvoinnin edellytyksiin ja terveyden 

edistämiseen kiinnitetty erityistä huomiota. Jyväskylä laatii hyvinvointikertomuksen, jossa 

kuvataan alueen hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia. 

Haastatteluissa toivottiin suurempaa panostusta pahoinvoinnin ennaltaehkäisyyn ja ehkäisyn 

voimavarojen oikeaa kohdistamista. Jos ennaltaehkäiseviä toimia (esim. kotihoidon lisääminen tai 

kouluterveydenhuollon toimintaresurssien lisääminen) onnistutaan kohdistamaan oikein ja 

vältytään raskailta ja korjaavilta toimenpiteiltä kuten huostaanotoilta ja laitoshoitoon 

sijoittamiselta, vapautuu kaupungilta resursseja muuhun palvelutoimintaan. 

Haastatteluissa Uudella Jyväskylällä nähtiin olevan paremmat valmiudet tarjota erityispalveluja 

kuntalaisille. Kaikilta osin alueiden erityispiirteitä ja muuttuvia tarpeita ei koettu huomioitavan 

tarpeeksi. Esimerkkinä alueen muuttuvista tarpeista on Huhtasuon alue, jossa on alhaisin 

työllisyysaste, keskiansiotaso sekä korkeakoulutettujen osuus.   

Asiakaspalvelukyselyjen tulokset ovat olleet Jyväskylässä suhteellisen hyviä. Kahdessa toistetussa 

kuntalaiskyselyssä asukastyytyväisyys on 2010 ja 2011 laskenut jossain määrin. Haastatteluissa 

kuitenkin päivähoidon ja perusopetuksen palveluihin oltiin tyytyväisiä. Yhteispalveluihin asiakkaat 

ovat olleet erityisen tyytyväisiä. Haastatteluissa kehuttiin myös palvelujen keräämistä yhteen.  

Vuosina 2008 ja 2010 toteutettujen kuntalaiskyselyjen sekä osana Arttu-hanketta olleiden 

kuntalaisten vuosien 2008 ja 2011 palvelukyselyjen perusteella kuntalaisten tyytyväisyys 

palveluihin on laskenut vuodesta 2008 (0,01 yksikköä indeksissä). Kehitys on ollut yleinen 

kuntaliitoskunnissa (0,05). Erityisesti Hämeenlinnassa ja Salossa palvelutyytyväisyys on laskenut. 

Toisaalta Jyväskylässä palvelutyytyväisyyden indeksi oli jo vuonna 2008 keskiarvoa alhaisempi, kun 

taas Hämeenlinnassa ja Salossa indeksi oli 2008 keskiarvoa korkeampi. 

Terveydenhuollon palvelut koettiin toimimattomiksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on 

ollut jonkin aikaa resurssipulaa, erityisesti lääkäreistä ja hammaslääkäreistä. Odotusajat ovat 

pidentyneet. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä todettiin, että suun terveydenhuollossa kiireettömässä 

hoidossa ei hoitotakuu toteutunut.  

Palveluverkkoselvityksiä ja -tarkennuksia on tehty Jyväskylässä erityisen paljon, Vuosina 2008 – 

2012 on tehty 12 palveluverkkoselvitystä ja niitä tarkentavia tila- ja tehokkuusselvityksiä sekä 3 

hallintoverkkoselvitystä (osa valmistumassa vuoden 2012 aikana). Palveluverkkoselvitykset on 
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otettu ohjaamaan hankkeiden suunnittelua. Suurin yksittäinen keskittämistoimenpide on ollut 

sosiaaliasemien keskittäminen Hannikaisenkadulle. Myös pienempiä päivähoidon yksikköjä sekä 

mm. Palokan lukio on lakkautettu. Samaan aikaan alueella on rakennettu suurempia koulu- ja 

päiväkotitiloja ja sijoitettu koulu- ja päivähoitoryhmiä uudelleen. Palveluverkko-ohjauksessa ei ole 

edetty kuitenkaan kaikin osin ja palveluverkkoselvityksissä esitettyä tuottavuuspotentiaalia ei ole 

täysin hyödynnetty. Esimerkkinä tästä nousi haastatteluissakin esiin koulu- ja 

kirjastoverkkoselvitykset. Haastatteluissa epäiltiin, että tilojen käytön tehokkuutta voisi kasvattaa 

edelleen. Palveluverkkojen kehittämisen ja tuottavuuden parantamisen jäsentynyt seuranta 

puuttuu ja siten myös osittaisista muutoksista ja niiden tuloksista ei ole raportoitu. 

Jyväskylässä on kattavasti otettu käyttöön palveluseteleitä sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä 

lasten päivähoidossa. Jyväskylässä on aikaisemmin käytetty ns. päivähoidon palvelurahaa, joka 

muuttui vuoden 2012 vaihteessa palveluseteliksi. Jyväskylässä toimii paljon yksityisiä 

palveluntuottajia, joiden piirissä 1 100 lasta.  

Haastatteluissa yhdistyneiden kuntien parhaimpien käytäntöjen käyttöönotto herätti keskustelua. 

Terveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta perustaessa ei onnistuttu ottamaan käyttöön joitakin 

hyväksi koettuja käytäntöjä. Hyvillä käytännöillä viitataan Palokan terveydenhuollon 

kuntayhtymän järkevää ja kannustavaa työnjakoa koskevia lääkäri-hoitaja/hammaslääkäri-

hammashoitaja pareja ja sitä koskevaa sopimusta siirtyvien työtehtävien korvaamisesta. 

Terveydenhuollon resurssipulan lisäksi haastatteluissa tuotiin ilmi huoli Jyväskylän 

mahdollisuuksista järjestää palvelut tulevaisuudessa. Terveydenhuollon parhaita käytäntöjä 

kartoitettiin kuitenkin kattavasti selvitysvaiheessa ja parhaiksi koetut käytännöt määriteltiin. 

Muilla palvelualueilla käytäntöjen arviointi ei ole ollut yhtä kattavaa ja tuloksellista.  
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5. Talous ja henkilöstövoimavarat 

5.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa uuden Jyväskylän taloudesta kirjattiin seuraavaa: 

 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. 

Jyväskylän kaupunkistrategian seitsemäs teema on 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) 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa uuden Jyväskylän henkilöstöstä kirjattiin taloudesta 

seuraavaa: 

 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.  
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Kaupunkistrategian kahdeksas teema oli demokratiaa ja tehokkuutta tukeva uuden sukupolven 

organisaatio, johon sisältyi henkilöstövoimavarojen osalta seuraavat asiat: 

 Avoimen ja vuorovaikutteisen organisaatiokulttuurin luominen 

 Osaavien ja hyvinvoivien työyhteisöjen aikaansaaminen 

 Hyvän hallintotavan toimintaperiaatteiden toteutuminen päätöksenteossa, johtamisessa ja 

hallinnossa 

 

5.2 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Valtuutetut vastasivat taloutta ja henkilöstövoimavaroja koskeviin kysymyksiin seuraavasti.  

 

Kuva 11 Valtuutettujen kyselyn tulokset - talous henkilöstövoimavarat 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 58 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut myönteisesti talouden ja henkilöstövoimavarojen kokonaisuuteen.  
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5.2.1 Talouden vakaus 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista jopa 52 prosenttia oli täysin eri mieltä siitä, että kaupungin 

talous olisi riittävän vakaa. Myöskään ryhmien haastatteluissa Jyväskylän talouden ei koettu 

olevan vakaa eikä yhdistymisen aikana asetettuja tavoitteita ole saavutettu.  

Valtuutetuista kuntien yhdistymisen ei kuitenkaan itsessään koettu vaikuttaneen talouden 

tilanteeseen yksin, vaan yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut myös Jyväskylän talouteen. 

Määrärahoja leikattiin pian yhdistymisen jälkeen, mutta tämän uskottiin tapahtuneen 

yhdistymisestä huolimatta. Investointiohjelma on ollut kattava ja tämä on näkynyt myös 

Jyväskylän taloudessa. Vastaaviin investointeihin ei olisi kuitenkaan ollut varaa, jos kunnat olisivat 

jääneet itsenäisiksi ja tässä mielessä yhdistyminen toi kaupungille leveämmät hartiat toimia. 

Vastuullinen talousjohtaminen on kuitenkin tärkeää ja siihen tulee panostaa tulevaisuudessa.  

Johtoryhmästä yleinen taloudellinen tilanne on vaikuttanut Jyväskylään, mutta myös yhdistymisen 

ehtona olleet investoinnit, jotka kirjattiin yhdistymissopimukseen, ovat kasvattaneet kaupungin 

menoja. Investointeja olisi pitänyt hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen mukaan supistaa 

noin 10 miljoonaa euroa vuodessa taloussuunnitelman 2008 - 2011 tasosta. Tätä ei ole saavutettu 

vaan valtuustokaudelle asetettu tavoite ylittyy kaiken kaikkiaan 117 miljoonalla eurolla. Tavoitteet 

koettiin haastavaksi, koska samaan aikaan kaupungin tulee turvata peruspalvelut. Samaan aikaan 

valtuuston asettamat tavoitteet on saavutettu ja ylitettykin. Palkkojen harmonisointi aiheutti 

kustannuksia. Toisaalta hallinnon päällekkäisyyksien purkamisella on jo saavutettu säästöjä, jotka 

kattavat palkkojen harmonisoinnin. 

5.2.2 Veroprosentin ja maksujen kilpailukykyisyys   

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 53 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

veroprosentti ja maksut ovat kilpailukykyisiä.  

Myös haastattelussa valtuutettujen mielipiteet veroprosentin ja maksujen kilpailukykyisyydestä 

jakaantuivat. Uudessa Jyväskylässä veroprosenttia on nostettu ja maksut koettiin erityisen 

korkeiksi, esimerkiksi vesihuollossa. Täten veroprosentin ja erityisesti maksujen ei koettu olevan 

kilpailukykyisiä. Toisaalta yhdistymisen koettiin vaikuttaneen maksujen ja veroprosentin nousuun 

vähän. Suurempi merkitys on ollut valtionosuuksien leikkaamisella ja valtion ohjaavilla 

toimenpiteillä. Osan mielestä veroprosentin nostamisen sijaan palvelujen tuotantotapoja olisi 

pitänyt muuttaa; maksurasitetta on siirretty kuntalaisille. 
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5.2.3 Toimintojen ja palvelujen tuottavuuden parantaminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista alle puolet oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

toimintojen ja palvelujen tuottavuutta on parannettu. Myös haastatteluissa mielipiteet 

jakaantuivat kahtia. 

Uudessa Jyväskylässä solmittiin erillinen henkilöstösopimus, jolla kuntajakolain mukaista 

palvelusuhdeturvaa laajennettiin koskemaan myös lomautuksia ja osa-aikaistamista. Uudessa 

Jyväskylässä oli 7 000 työntekijää. Vaikka sopimuskausi loppuikin, irtisanomissuoja sitoo vielä kaksi 

vuotta eteenpäin. 

Valtuutetuista henkilöstön poistumaa ei ole hyödynnetty täysin jättämällä tehtäviä täyttämättä tai 

täyttämällä toimet sisäisin järjestelyin. Viranhaltijalaki ja virkojen siirtämisen kieltäminen on 

hankaloittanut eläkepoistuman hyödyntämistä. Valtuustokauden aikana 1 000 työntekijää tulee 

jäämään eläkkeelle tai lopettavat työsuhteensa. Positiivisena esimerkkinä tuottavuuden 

parantamisesta mainittiin suoriteperusteinen budjetointi päivähoidossa, jonka uskottiin tuovan 

oikeaa tuottavuutta toimialalla. Mallin uskottiin voivan soveltua myös muille aloille.  

Pääluottamusmiehet uskoivat, että toimintojen siirtäminen sairaanhoitopiirille on voinut lisätä 

kustannuksia. Esimerkiksi laboratoriopalvelujen ostoissa Jyväskylä pyrki säästämään tarkentamalla 

palvelujen käyttöään, mutta hintojen nostamisen seurauksena säästöjä ei saatu aikaan. Osan 

mielestä Uudessa Jyväskylässä on tuotu mukaan myös tuottavuutta heikentäviä toimintoja (esim. 

lomakkeiden täyttämiset ja byrokratia). 

5.2.4 Kaupungin strategisen kehittämisen resurssit 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista jopa 80 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, 

että kaupungin strategiselle kehittämiselle on hyvät resurssit.  

Haastatteluissa kaupungin strategiselle kehittämiselle oli valtuutetuista hyvät, vaikkakin tähän 

mennessä jokseenkin hajallaan olevat, resurssit. Jyväskylässä koettiin olevan osaavaa henkilöstöä 

ja kehitysmyönteisyyttä. Jyväskylässä on tehty paljon kehittämistyötä kaupungin eri osa-alueilla.  

Vaikka kokonaisuuteen oltiin tyytyväisiä, oli henkilöstöraadista strateginen kehittäminen liian 

kaukana palveluista ja perustyötä tekevästä henkilöstöstä. Henkilöstö kehittämisen voimavarana 

ja on huomioitava paremmin. Hyvä koordinointi ja virtaviivaistaminen täytyy kuitenkin muistaa. 

Kehittäminen tulisi olla organisoitu siten, että kehittäjät tuntevat toistensa alueita. Sitä on ollut 

hyvin vähän ja toivoisin lisää yhteistyötä. Kehittäminen on myös ammatti, jossa on omat 

menetelmät ja toistamisen kautta oppii. Osan mielestä kehittäminen vie myös aikaa ihmisten 

perustyöltä, jonka tulisi olla ensisijaista. 
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Organisaation läpileikkaavat kehittämistoimiin henkilöstöraati oli tyytyväinen. Hyvänä esimerkkinä 

onnistuneesta kehittämisestä annettiin asiakaspalvelun kehittäminen. Projektiryhmä koostui 50 

henkilöstä ja kaikkien palvelualueiden väki työsti perusaineistoa siitä, mitä asiakkaan 

kohtaamiseen liittyy. Ydinryhmän ympärillä oli iso joukko tukena. Ydinryhmä vie asioita eteenpäin 

ja suuri joukko tarjoaa asiantuntemusta omista palveluistaan. Läpileikkaavien asioiden 

kehittäminen yhdessä on tärkeää. 

5.2.5 Henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 73 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti.  

Valtuutetuista henkilöstön osaamista kehitetään, henkilöstölle järjestetään kursseja ja pyritään 

synnyttämään uusia innovaatioita. Poikkeaviakin mielipiteitä esitettiin ja arvioitiin henkilöstön 

osaamisen kehittäneen vähentyneen viime aikoina. Haastatteluissa muistutettiin, että 

koulutuksesta suuri osa on lakisääteistä koulutusta.  

Henkilöstöraadissa nostettiin esiin huoli ns. ”hiljaisen tiedon” siirtämisestä uusille työntekijöille, 

kun henkilöstöstä suuri osa siirtyy eläkkeelle. Vertaismentorointi ja hyvien toimintamallien 

jakaminen koettiin tärkeäksi. Hyvänä esimerkkinä nostettiin Huhtasuon vaikealla alueella sijaitseva 

koulu, jossa johtajuus on koettu erittäin onnistuneeksi. Esimiesten tulisi huomioitava uusien 

sukupolvien tulo työyhteisöihin ja moniäänisyys. Koulutuksiin osallistumista on vaikeuttanut 

resurssipula - koulutettavalle työntekijälle ei järjestetä sijaista. Erityisen vaikeaa tämä on sosiaali- 

ja terveydenhuollon palveluissa. 

5.2.6 Osaavan henkilöstön saatavuus  

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 75 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

henkilöstön saatavuus on hyvä.  

Haastatteluissa valtuutetut olivat sitä mieltä, että henkilöstön saatavuuden olevan pääosin hyvä, 

mutta joillakin palvelualueilla kärsitään henkilöstöresurssien saatavuudesta. Jyväskylässä erityisen 

hankalaksi on koettu hammaslääkäri- ja lääkäripula. Mitä kauemmaksi Jyväskylän keskustasta 

mennään, sitä haastavampaa rekrytointi on. Tietyillä aloilla sen sijaan on työvoimasta 

ylitarjontaakin. Esimerkiksi opetuksessa ja päivähoidossa osaavaa henkilöstöä on hyvin tarjolla. 

Henkilöstörakenne on siis epätasapainossa.  

Myös henkilöstöraati ja pääluottamusmiehet toivat esiin henkilöstön saatavuuden ylitarjonnan ja 

toisaalta pulan ongelman. Henkilöstön haastatteluissa resurssien saatavuus koettiin vaikeaksi 

myös siksi, että uusien työntekijöiden rekrytointia pyritään välttämään ja henkilöstöä kierrätetään 
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sisäisesti. Lisääntyneiden sairaslomien uskottiin kertovan myös vähäisistä resursseista suhteessa 

työn määrään. Sairauslomien lisääntyminen huolestutti myös luottamusmiehiä ja valtuustoryhmiä. 

Pääluottamusmiehistä myös hankintojen ja kilpailutuksen resurssit ovat riittämättömät. 

Kilpailutuksia on jouduttu ostamaan ulkopuolelta, sisäisen hankinnan avun kohdentaminen on 

jäänyt epäselväksi ja hankintojen määrä on laskenut. Hankintojen standardisointi on jäänyt myös 

tekemättä. Hankintaosaamiselle tulee tulevaisuudessa olemaan entistäkin suurempi tarve kun 

palvelutarpeet kasvavat. Hankinnat ja kilpailutukset tuotiin haastattelujen aikana usein esiin. 

5.2.7 Henkilöstön tukeminen muutoksessa ja työhyvinvointi 

Pääluottamusmiehistä henkilöstö otettiin hyvin mukaan muutokseen ja yhdistymisprosessin 

aikaiseen vuoropuheluun oltiin tyytyväisiä.  

Yhdistymisen aikana Jyväskylässä tarjottiin muutostukea työyhteisöille ja esimiehille. 

Henkilöstöraadissa todettiin, ettei muutostukea annettu suoraan henkilöstölle siten kuin 

alkuvaiheessa oli annettu ymmärtää. Muutostukea tarjottiin, mutta palvelualueelta tilatusti ja 

esimiehellä oli tässä keskeinen rooli. Tuen saaminen perustui yksikön aktiivisuuteen ja 

tilannearviointiin. Isoja kriisitilanteita ei ollut, vaan lähinnä epätietoisuutta. Tuki oli 

vuorovaikutuksen mahdollistamista ja esimiesten tukea vertaistoiminnan kautta. Oli kuitenkin 

niitäkin yksiköitä, joissa oli konflikteja ja tarvittiin ulkopuolista apua.  

Yhdistyneissä kunnissa oli erilaiset toimintakulttuurit. Kolmen vuoden aikana niistä on keskusteltu, 

ohjattu ja ohjeistettu. Palkitsemissäännöt on yhdenmukaistettu ja toimintatavat ovat 

yhdenmukaistuneet. Kaupungissa on tehty henkilöstökyselyjä ja ilmapiirikartoituksia, mutta 

epäselväksi on jäänyt miten tulokset on analysoitu ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tulokset 

ovat aiheuttaneet. Nämä seikat eivät hyvinvoinnin ja toimivuuden näkökulmasta nouse tarpeeksi 

esiin.  

Henkilöstöraadista työyksikköjen sovittamisessa yksi haaste oli se, että esimerkiksi opetustoimessa 

osa henkilöstöstä toimii eri kiinteistöissä ja jokaisen työntekijän tuli saada muutoksesta 

samanaikaisesti tietoa. Henkilöstöpalavereissa esimies kertoi muutostilanteesta ja henkilöstölle 

annettiin mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tämän ja opinnäytetyön (muutosviestintä ja 

viestintäkanavat) pohjalta kehitettiin säännöllisiä palavereja ja sovittiin mitä perusasioita 

käsitellään aina yhdessä. Palaute oli hyvää ja tämän menettelyn on koettu parantaneen 

yhteishenkeä. Muutoksen onnistumisessa ja hyvässä johtamisessa esimiehen vuorovaikutustaidot 

ovat ensisijaisia. 
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Henkilöstöraadissa esitettiin mielipide, jonka mukaan Jyväskylän kaupungin menestystekijänä tulisi 

näkyä rehellisyys ja aitous, mutta oli epäselvää onko tähän aito mahdollisuus kaikilla henkilöstöön 

kuuluvilla. Sitoutuminen muodostuu lopulta siitä, että saa tuoda myös negatiivisen mielipiteen 

esille ja kehittämiskohteiden esiintuominen voi parantaa toimintatapoja. 

Johtoryhmästä työntekijöiden kannalta yhdistymisprosessi sujui kuitenkin suhteellisen hyvin. 

Henkilöstön kanssa tehtiin hyvä henkilöstösopimus ja työn vaativuuden arviointia on tehty. 

Pääosin haastattelussa henkilöstön nähtiin olevan tyytyväisiä. Lisäksi todettiin, että Uudesta 

Jyväskylästä muodostui niin suuri kokonaisuus, ettei koko henkilöstö koe organisaatiota 

luontevaksi. 

5.3 Kuvaus ja arvio toteutumisesta 

5.3.1 Talous ja tuottavuuden parantaminen 

Jyväskylän kaupungin talous on toteutunut vuonna 2011 heikompana kuin ennakoitiin. Vuosikate 

oli 14,9 miljoonaa (24,7 miljoonaa euroa pienempi kuin edellisenä vuonna). Poistot olivat 39,4 

miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi niitä vain noin 38 prosenttia. Kaupungin tulorahoitus oli siis 

epätasapainossa. Kaupungin lainakanta oli vuoden 2011 lopussa noin 312 miljoonaa euroa eli 

2 364 euroa asukasta kohden. Jyväskylän lainakanta kasvoi 55,6 miljoonaa euroa vuoden 2011 

aikana. Tilikauden alijäämä oli 24,2 miljoonaa euroa jättäen taseeseen kertynyttä ylijäämää 142,3 

miljoonaa euroa. Yhdistymisen jälkeisen vuoden 2009 huomattava ylijäämä oli seurausta 

maalaiskunnan ja Korpilahden vesiliiketoimintojen myynnistä Jyväskylän Energia Oy:lle yhteensä 

40,6 miljoonan euron laskennallisella myyntivoitolla. 
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Kuva 12 Jyväskylän käyttötalouden ja rahoituksen tasapaino 

Yhdistymissopimuksessa tavoitteena oli vuosittainen ylijäämäinen tilinpäätös. Tavoite tulisi 

toteuttaa viimeistään vuonna 2013, jolloin vuosikate on positiivinen suunnitelman mukaisten 

poistojen (sis. korvausinvestoinnit) jälkeen. Vuosien 2012–2014 taloussuunnitelman mukaan 

vuonna 2012 alijäämä tulee olemaan noin 29 miljoonaa euroa ja vuonna 2013 yhteensä 7,7 

miljoonaa euroa. Jyväskylän yhdistymissopimuksen arvioinnissa todettiin, että ylijäämäisen 

tilinpäätöksen tavoitteessa ei tulla onnistumaan. 

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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Kuva 13 Jyväskylän meno- ja tulolajit 2006 - 2010 

Tulot 

Toimintatuotot kasvoivat vuoden 2011 aikana 21,3 miljoonaa euroa (+15,7 %) ja toimintakulut 

49,6 miljoonaa euroa (+7,5 %). Käyttötalouden toimintakate kasvoi 28,3 miljoonaa euroa (+5,4 %). 

Kuvassa 13 on eritelty Jyväskylän tulot ja menot lajeittain. Ostojen osuus suhteessa 

henkilöstömenoista on kasvanut Jyväskylässä (44 prosentista 48 prosenttiin). Jyväskylän tulot ovat 

kasvaneet lähinnä valtionosuuksien ja verotulojen kasvulla. Jyväskylän saamien valtionosuuksien 

osuus tulopohjasta on noin 19 prosenttia ja on alhaisempi kuin maassa keskimäärin. 

Yhdistymissopimuksen mukaan Uuden Jyväskylän tuloveroprosentin tulee olla kilpailukykyinen 

suhteessa suuriin kaupunki- ja maakuntakeskuksiin. Vuonna 2010 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 

korotti 0,5 -prosenttiyksiköllä tuloveroprosenttia 19 prosenttiin. Vuodelle 2012 tuloveroprosenttia 

korotettiin jälleen 19,50 prosenttiin. Kymmenen suurimmin kaupungin joukossa kaupungin 

veroprosentti jakoi 6. sijan (2 kaupunkia) vuonna 2009, 4. sijan (5 kaupunkia) vuonna 2010, 4. sijan 

(4 kaupunkia) vuonna 2011 ja 7. sijan (3 kaupunkia) vuonna 2012. Uuden Jyväskylän verotulot ovat 

kasvaneet vajaa 6 prosenttia vuodesta 2010 lähtien. Suurten kaupunkien vertailussa (kuva 14) 

Helsinki on kasvattanut verotulojaan eniten (alle 10 %). Jyväskylää vähemmän veropohjaansa ovat 

kartuttaneet Turku, Tampere ja Oulu.  
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Kuva 14 Suurten kaupunkien verotulojen muutos prosenttia 2012 

Taulukosta 7 voidaan huomata, että Jyväskylän verotettavat asukaskohtaiset tulot ovat 

suuremmat kuin kunnissa keskimääräin. Verrokkikuntaryhmää 1 (Oulu, Kouvola, Hämeenlinna ja 

Salo) tarkasteltaessa huomataan Jyväskylän verotettavien tulojen olevan kuitenkin pienemmät. 

Ero on kaventunut vuodesta 2007 lähtien. Vertailuryhmään 2 (Selvitysvaiheen verrokit Kuopio, 

Lahti, Oulu ja Tampere) ero on kaventunut vuosien 2009 ja 2010 aikana. 

Taulukko 7 Jyväskylän ja vertailuryhmien verotettavat tulot 2005 - 2010 

 

Käyttömenoissa Jyväskylä tavoitteli yhdistymissopimuksessa pienempiä käyttömenoja kuin 

suurissa kaupungeissa keskimäärin.  Jyväskylän käyttömenojen suhteellinen kasvu vuonna 2009 oli 

2,8 prosenttia ja vuonna 2010 kasvu oli jo 4,6 prosenttia. Vuonna 2010 suurissa kaupungeissa 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verotettava tulo 12 288 12 931 13 414 14 354 14 711 14 782

Koko maa 10 502 10 984 11 641 12 536 12 740 12 540

Vertailuryhmä 1 13 835 14 523 15 324 16 110 16 334 16 345

Vertailuryhmä 2 12 958 13 660 14 196 15 203 15 451 15 374

Verotettava tulo 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Koko maa 41 182 601 45 579 915 41 970 981 43 539 901 47 270 987 55 709 761

Vertailuryhmä 1 -35 654 974 -37 280 008 -45 200 657 -42 054 662 -38 904 370 -38 859 971

Vertailuryhmä 2 -15 447 598 -17 085 294 -18 508 358 -20 341 599 -17 744 473 -14 729 971
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vastaavat kasvuluvut olivat 4 prosenttia ja Suomen kunnissa keskimäärin 3,9 prosenttia. Vuonna 

2011 Jyväskylän käyttömenojen kasvu oli 7,5 prosenttia kun taas se Tilastokeskuksen keräämien 

kuntien tilinpäätösennakkotietojen mukaan se on ollut kunnissa keskimäärin 4,0 %.  

 

Kuva 15 Kokonaismenojen ja asukasluvun muutos 2001–2010 

Kuten kuvasta 15 voidaan huomata, Jyväskylä on vuosina 2001-2010 ollut väestönkasvussa 

valtakunnan kärjessä ja menojen kasvu on pysynyt muihin kuntiin verrattuna kohtuullisena. 

Kokonaismenot ovat vuosien 2001–2010 aikana kasvaneet Jyväskylässä 24,3 prosenttia. Muissa 

verrokkikaupungeissa (yhdistyneet suuret kaupungit ja Jyväskylän omat vertailukaupungit) 

ainoastaan Oululla ja Jyväskylällä asukasmäärä on kasvanut yli 10 prosenttia. Menojen kasvu 

Jyväskylässä on ollut toiseksi alhaisinta (Tampere +12,6 %). Muissa vertailukaupungeissa menojen 

kasvu on ollut 30 - 52 prosenttia. Toimintakate on Jyväskylässä ja Salossa kasvanut 43 prosenttia. 

Lahdessa ja Kouvolassa toimintakate on kasvanut noin 40 prosenttia. Muissa vertailukaupungeissa 

kasvu on ollut 45 - 50 prosenttia. Kuntien käyttömenojen vertailussa on silti huomioitava, että 

kunnat ovat organisoineet toimintojaan eri tavalla.   
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Kuva 16 Suurten kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen sekä oman perusopetuksen nettokustannukset 2010 (Helin, 2012) 

Vuoden 2010 suurten kaupunkien vertailussa Jyväskylän kaupungin asukaskohtaiset sosiaali- ja 

terveystoimen nettokustannukset olivat alhaiset. Vuonna 2011 Jyväskylän sosiaali- ja 

terveyspalvelujen nettomenot kasvoivat noin 29 miljoonalla (+7,5 %) vuoteen 2010 verrattuna. 

Jyväskylän sosiaali- ja terveystoimen asukaslukuun suhteutetut nettokustannukset ovat olleet 

tarkastelujaksolla 2000 - 2010 pienet ja vuosina 2006–2009 ne olivat pienimmät 11 suurimmassa 

kaupungissa. Perusopetuksessa Jyväskylän nettokustannukset suhteutettuna oppilasmäärään 

olivat neljänneksi korkeimmat.  
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Kuva 17 Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot euroa/asukas 

Vuonna 2011 Jyväskylän investointimenot olivat 88 miljoonaa euroa, investointien 

tulorahoitusprosentti on laskenut 17,7 prosenttiin. Tämä tarkoittaa, että Jyväskylässä 82,3 

prosenttia investoinneista rahoitettiin lainarahoituksella ja pysyvien vastaavien myynnillä.  Alla 

olevassa taulukossa on vertailtu investointien toteutumista sekä talousarvioon 2009 ja sen 

taloussuunnitelmaan että vuotuisiin talousarvioihin. Taloussuunnitelmaan 2009 verrattuna kolmen 

ensimmäisen vuoden investointimenot ylittyivät 38 miljoonalla eurolla. Tarkemmin 

investointimenoja on eritelty liitteissä 5 ja 6. Kattavat investoinnit ovat myös vaikuttaneet taseessa 

olevien aineellisten hyödykkeiden tasearvoon, vuosien 2009 - 2011 aikana taseen loppusumma on 

kasvanut 81 miljoonaa euroa.  

Taulukko 8 Investointimenot ja investointien tulorahoitus, milj. euroa 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011

Inv estointimenot -62,1 -74,6 -78,8 -88,0

Inv estointien tulorahoitus, % 37,7 % 37,7 % 51,1 % 17,7 %

2009 2010 2 011           Yhteensä Erotus

TA09 + TS 74,852 64,565 63,877        203,294 -38,085

TA09,TA10,TA11 74,852 71,996 85,499        232,347 -9,032

TP 74,596 78,762 88,021        241,379
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Kuva 18 Käyttöomaisuusinvestoinnit 2005 - 2011 

Verratessa Jyväskylän investointimenoja muihin yhdistyneisiin kuntiin (Hämeenlinna, Kouvola, Salo 

ja Oulu), voidaan todeta että asukaskohtaiset investointimenot ovat kasvaneet noin 290 euroa 

asukasta kohden vuosien 2007-2011 aikana. Hämeenlinnassa menot ovat kasvaneet jyrkästi 

vuodesta 504 euroa/asukas. Salossa asukasmäärään suhteutetut investointimenot ovat laskeneet 

ja Kouvolassa pysyneet samalla tasolla. Investointien asukaskohtaiset menot ovat tasaisesti 

kasvaneet vuodesta 2007 lähtien, mutta ne ovat muiden kuntajakoaan muuttaneiden kuntien 

tasoa.  Nettomenoja (liite 6) vertailtaessa Jyväskylän menojen kasvu on ollut suurempi. Jyväskylän 

kaupungin investointien tulorahoitusprosentti on suurten kaupunkien vertailussa alhaisin, 

Jyväskylä on ainoa kaupunki, jonka tulorahoitusprosentti on alle 20 prosenttia.  
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Kuva 19 Suurten kaupunkien investointien tulorahoitusprosentit (Helin, 2011a) 

Talousarvion vuoden 2012 investoinnit huomioiden investointien yhteismäärän arvioidaan 

ajanjaksolla 2009 - 2012 olevan 350,7 miljoonaa euroa. Yhdistymissopimuksen liitteen mukaan 

terveen talouden varmistamiseksi investointeja on supistettava valtuustokaudella 2009 - 2012 

lähtökohtaisesti noin 10 miljoonaa euroa vuodessa taloussuunnitelman 2008 - 2011 tasosta. Tämä 

tarkoittaa valtuustokaudelle asetetun 40 miljoonan supistustavoitteen jälkeen noin 238 miljoonan 

euron tavoitetasoa investoinneille. Tavoite ylittyy kaiken kaikkiaan 117 miljoonalla eurolla. 

Yhdistymisen valmisteluvaiheessa huomio oli kiinnittynyt Korpilahden ja erityisesti maalaiskunnan 

sisäilmaongelmista johtuviin investointihankkeisiin ja niiden tasosta sopimiseen. Uuden kaupungin 

investointiohjelmakokonaisuuden tarkastelussa entisen Jyväskylän kaupungin alueen 

investointitarpeet ja niiden ennakointi osana uuden kaupungin investointiohjelmaa jäi vähäiseksi.  

Taulukossa 9 on eritelty suurimmat investointihankkeet vuosina 2009 - 2011. Suurimpia hankkeita 

ovat Palokan koulukeskuksen ja Vajaakosken koulun uudisrakennukset. Suuri osa hankkeista on 

ollut päivähoidon ja perusopetuksen investointeja. Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset 

vuosina 2009 - 2011 ovat 8,4 miljoonaa euroa (ylittänyt 2000 vuotuisen arvion 2,352 miljoonaa 

euroa).  
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Taulukko 9 Jyväskylän suurimmat investointihankkeet 2009 - 2011 

Suurimmat hankkeet 2009 - 2011, 1 000 e  

Palokan koulukeskus (sisältää kirjaston ja kansalaisopiston tilat) uudisrakennus 15 821    
Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus 12 359    
Kyllön terveysaseman peruskorjaus   8 860    
Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus   8 107    
Kaupungintalon peruskorjaus   6 058    
Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivujen kunnostus   5 481    
Keltinmäen päiväkoti-koulun uudisrakennus   5 360    

Päivärinteen pk ja Puistokoulun laajennus   5 217    
Säynätsalon koulu ja päiväkoti   4 902    
Keski-Suomen pelastuslaitos   4 118    

Investointibudjetin lisäksi vuosina 2009 - 2012 tullaan toteuttamaan yhteensä noin 82 miljoonan 

euron investoinnit, joissa kaupungilla on vuokravastuu. Suurimpina kohteina ovat olleet EF Oy:n 

toimesta rakennetut pelastusasemat sekä vuonna 2012 alkava erillisen kiinteistöyhtiön toimesta 

rakennettava Huhtasuon koulukeskus. 

Yhdistymisvaiheessa sovittiin, että Uudessa kunnassa osoitetaan vuosina 2009 - 2012 Jyväskylän 

maalaiskunnan alueelle noin 37,2 miljoonan euron tasoinen summa sovitun investointitason 

lisäksi. Lopullinen yhdistymiseen liittyvän investointirahoituksen määrä oli Jyväskylän 

maalaiskunnan rahastojen Keski-Suomen Valon rahastojen sijoitusten arvo vuoden 2008 lopussa, 

johon lisättiin 7,2 miljoonalla euroa. Jos tässä huomioidaan suhteessa maalaiskunnan väkilukuun 

10 miljoonan supistamistavoite investoinneissa, jää maalaiskunnan alueen vuotuiseksi 

investointitasoksi noin 90 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 128,6 miljoonan investointeja vuosille 

2009-2012. Vuoden 2011 loppuun mennessä investointeja oli tehty alueella 95,6 miljoonaa euroa 

ja vuosien 2009–2012 investointitaso on toteutunut 74 prosenttisesti.  

Vuoden 2012 talousarvion mukaan investointien yhteismäärä on suunnitelmien mukaan yhteensä 

noin 133 miljoonaa euroa, joka on noin neljä miljoonaa euroa enemmän kuin 

järjestämissopimuksen mukainen investointien summa. Merkittäviä investointeja maalaiskunnan 

alueella ovat olleet Janakan koulun ja päiväkoti, Kotimäen ja Haukkamäen päiväkotien ja 

peruskorjaukset ja laajennukset sekä Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus. 

Jyväskylän kaupunki sai kuntajakolain mukaista yhdistymisavustusta vuosina 2009 - 2011 yhteensä 

8,46 miljoonaa euroa, joista Korpilahden osuus oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Vuoteen 2011 

mennessä yhdistymisavustuksista noin 78 prosenttia on käytetty Korpilahden alueella (Liite 7). 

Korpilahden ja Jyväskylän yhdistymissopimuksen arvioinnissa todettiin, että merkittävin kuntajaon 

muutoksen mahdollistama investointi oli Tikkalan päiväkoti-koulun rakentaminen (4,7 miljoonaa 
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euroa). Kuntien yhdistymispäätös mahdollisti Korpilahden talouden tervehdyttämisohjelmasta 

luopumisen, joka puolestaan mahdollisti investointien aloittamisen jo yhdistymistä edeltävinä 

vuosina (Tikkalan päiväkoti-koulu, keskustan kehittämissuunnitelma, Iloniemen maa-alueen 

puhdistaminen, maahankinnat).  

Vuosien 2009 - 2011 aikana kaupungin lainakanta on kasvanut yhteensä 65,3 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2009 lainakanta supistui 5,5 miljoonaa euroa ”Valon rahojen” realisoinnin seurauksena. 

Vuonna 2011 Jyväskylän lainakanta kasvoi 55,6 miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta oli 

vuoden lopussa 312,2 miljoonaa euroa eli 2 364 euroa asukasta kohti. Taulukossa 10 on 

tarkasteltu Jyväskylän lainakantaa asukasta kohden. Jyväskylän kaupungin lainakanta on ollut koko 

vertailujakson ajan sekä kaikkien kuntien että suurten kaupunkien keskiarvoa korkeampi.  

Taulukko 10 Lainakanta asukasta kohden 2006 - 2010 (* arvio) 

 

Kuvassa 20 vertaillaan suurten kaupunkien lainakantaa veroprosentteina ja niiden muutosta 

vuosina 2010–2012. Eniten velkaa asukaslukuun suhteutettuna on Vantaalla ja vähiten Espoossa. 

Espoon velan alhaiseen määrään vaikuttavat elinkaarimallilla toteutetut investoinnit. Jyväskylässä 

lainakanta veroprosentteina oli 13,3 prosenttia vuonna 2010. Vuosien 2010 - 2012 muutos on 

Jyväskylässä vertailukuntien suurin. (Helin, 2012.) 

Lainakanta e/as 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Jyväskylä 1 684 1 667 1 928 1 862 1 962 2 364

Suomi 1 461 1 545 1 629 1 838 1 956 2 085*

Suuret kaupungit, 11 kpl 1 153 1 229 1 262 1 437 1 605
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Kuva 20 Suurten kaupunkien lainakanta veroprosentteina 2010–2012 

Heikki Helin (2011b) on todennut, että lainakantoja tarkastellessa tulee huomioida erilaiset tavat 

organisoida kaupunkien toimintaa. Eniten kaupunkien lainamäärien vertailua vaikeuttaa 

liikelaitosten organisaatioiden erilaisuus. Esimerkiksi Jyväskylässä on energiayhtiö, kun taas 

Helsingissä liikelaitos. Jos kaupungin omassa organisaatiossa on energia-, vesihuolto- tai 

satamalaitos, sillä on yleensä lainaa enemmän kuin kaupungilla, jossa nämä toiminnot on 

yhtiöitetty. Jos kaupunki on myynyt esimerkiksi energiayhtiön kuten Espoon kaupunki, sillä on 

myyntituloja jäljellä. Niitä voidaan käyttää investointien rahoittamiseen, mikä vähentää lainan 

tarvetta. Kaupunki voi välittää lainaa omalle yhtiölleen ja saa siitä yleensä ”välityskorkoa”. 

Jyväskylän kaupungilla on antolainaa Jyväskylä energia Oy:lle 266 miljoonaa euroa. Antolainat ovat 

peräisin energiatoiminnan yhtiöittämisestä vuonna 1997 ja Jyväskylän kaupungin, entisen 

maalaiskunnan ja Korpilahden alueen vesiliiketoimintojen myynnistä yhtiölle. Vuoden 2012 

talousarviossa kaupungin on arvioitu saavan korkotuloja 16 miljoonaa euroa. 

Jyväskylän kaupunki arvioi hankkivansa vuokratiloja 26 miljoonalla eurolla talousarviossa 2012. Ne 

kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla summilla. Pitkäaikaiset 

vuokrasopimukset tekee tilahallinto haettuaan ensin asianomaiselta lautakunnalta lausunnon 

vuokrakohteen tarpeellisuudesta, sisällöstä ja taloudellisesta sitoutumisesta vuokrakustannuksiin. 

Käytännössä sopimuksen tekee siis myös asianomainen palvelualue. Monet lautakuntien 

lausuntovastuulla olevista tilahankkeista sisältyvät palvelualueiden talousarvioihin ja sitä kautta 
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valtuuston päätösraamiin. Tällaisilla menettelyillä voidaan hillitä velan kasvua, mutta siitä ei ole 

selvityksiä, ovatko ne kaupungin edun mukaisia. Menettelyn laajuudesta ei ole tietoa, mutta 

vastaavia hankkeita on kaikilla kaupungeilla.  

Myös elinkaarimalli vaikuttaa kuntien vertailussa. Elinkaarimallissa yksityinen yritys rahoittaa 

suuren kunnan investoinnin, toteuttaa sen ja vastaa hankkeen ylläpidosta sovitun ajan. Kunnan ei 

tarvitse järjestää hankkeen rahoitusta, vaan se maksaa vuotuisen maksun. Menettelyllä voidaan 

käynnistää rakennushankkeita, joka eivät muutoin mahtuisi kunnan talouden raameihin. 

Elinkaarimallia on arvosteltu köyhän miehen osamaksukaupaksi, joka syö budjettirahat pitkälle 

tulevaisuuteen. Espoossa on erityisesti käytetty elinkaarimallia. Myös Jyväskylässä ollaan 

toteuttamassa Huhtasuon elinkaarimallihanke. YIT Rakennus Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n 

konsortio toteuttaa Huhtasuolle vuosina 2012–2013 päiväkodin ja erityiskoulun sekä vuosina 

2013–2015 yhtenäiskoulun, joista konsortio kantaa elinkaarivastuun vuoteen 2033 asti. 

Investoinnin rakennuskustannusindeksiin sidottu arvo on 35,5 milj. euroa ja tämän rahoittamiseksi 

kohteen omistajaksi on perustettu kaupungin omistama Kiinteistöyhtiö ja kaupunki takaa 

tarvittavan lainasumman.   

Vuoden 2013 talousarviovalmistelussa on havaittu kaupungin talouden kehityksen jatkuvan 

edelleen huolestuttavana.  

Talousennusteen mukaan vuonna 2013 vuosikate olisi -5 miljoonaa euroa ja siten tulot eivät 

riittäisi käyttötalouden kattamiseen. Talousyksikön ennusteen mukaan vuonna 2014 kertynyt 

ylijäämä kääntyisi alijäämäksi. Tällä hetkellä kaupungin talous täyttää vain yhden kriisikunnan 

kriteerin, mutta vuonna 2014 nykykehityksellä täyttyisi kuudesta kriteeristä neljä. Siten kaupunki 

tarvitsee vaikuttavia talouden tasapainottamispäätöksiä ja niiden toteuttamista. 

Vuonna 2014 vuosikate olisi -17 miljoonaa euroa. Samaan aikaan kaupungin velkaantuisi 60–80 

miljoonaa euroa vuosittain. Jyväskylän suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50 prosenttia eli 

kaupunki täyttää yhden kriisikunnan kriteerin. Kaupungin talouskehitystä selittävät tuloihin 

nähden liian suuret menot. Vuonna 2011 Jyväskylän toimintamenot kasvoivat liki 50 miljoonaa 

euroa, kun toimintatulot kasvoivat vain 21 miljoonaa euroa. Myös kaupungin yhteenlasketut 

valtionosuudet ja verotulot ovat olleet Keski-Suomen alhaisimmat. 

Jyväskylän tuottavuuden tarkastelu 

Vuosien 2009 - 2011 aikana Jyväskylän kaupungissa on tehty seuraavia tuottavuutta edistäviä 

toimenpiteitä ja hankkeita: 

 Tuottavuusohjelma  
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 Palveluverkkoselvitykset ja tilojen tehokas käyttö (käsitelty tarkemmin kappaleessa 

Palvelut ja palvelurakenteet) 

 Maankäytön suunnittelun menetelmä KymppiR (käsitelty tarkemmin kappaleessa 

Yhdyskuntarakenne ja ympäristö) 

 Suoriteperusteinen budjetointi pilotointihanke päivähoidossa 

 Palvelusetelihanke (käsitelty tarkemmin kappaleessa Palvelut ja palvelurakenteet) 

 Hallinnon poistuman hyödyntäminen sekä työhyvinvointi ja osaamisen joustava käyttö 

 Uuden sukupolven organisaatio-uudistus (käsitelty tarkemmin kappaleessa Johtaminen ja 

organisaatio) 

Tuottavuusohjelmatyö 

Jyväskylässä laadittiin vuonna 2009 tuottavuus- ja vakauttamisohjelma vuoteen 2013 (KH 

25.5.2009), joka oli osana vuoden 2010 talousarvion ja seuraavien vuosien taloussuunnitelman 

valmistelua. Ohjelma on myös kaupungin vastaus kunta- ja palvelurakenneuudistuksen 

tavoitteisessa mainittuihin tuottavuustavoitteisiin sekä valtioneuvoston 24.2.2009 kannanottoon, 

jonka mukaan kaksikymmentä suurinta kuntaa velvoitetaan laatimaan palveluidensa 

kehittämiseksi tuottavuusohjelmat, joiden toteutumista seurataan kuntien ja valtion yhteistyönä. 

Ohjelman pääpaino on kehittää kaupungin toimintaa ja vakauttaa taloutta yhdistymissopimuksen 

mukaisesti ”järjestämällä konsernin rakenne mukaan lukien liikelaitokset ja osakeyhtiöt toiminnan 

tehokkuuden, matalan rakenteen ja vaikuttavan ohjattavuuden näkökulmista”. 

Ohjelma koostuu kuudesta toimi- ja hankekokonaisuudesta. Erityisen tärkeätä on talouden 

vakauttamiseksi alentaa henkilöstömenoja ja palvelujen ostoista aiheutuvia menoja sekä vaikuttaa 

käyttötalouteen ja investointeihin tiivistämällä palveluverkkoja ja optimoimalla tilojen käyttöä.  

 Osaamisen joustava käyttö sekä henkilöstökustannusten ja -määrän alentaminen 

 Palvelujen ja tavaroiden hankinnan hallinta, hankintaprosessien tehostaminen sekä 

kuntayhtymäohjaus 

 Palveluverkkojen tiivistäminen sekä tilojen käytön ja määrän optimointi  

 Avustuksien ja taloudellisten tukitoimien perusteiden tarkastelu 

 Uuden sukupolven kaupunkiorganisaation valmistelu: hallinnon keventäminen, palvelu-, 

ohjaus- ja tuotantorakenteiden kehittäminen sekä konsernirakenteen uudistaminen  

 Tuottavuuden parantamiseen tähtäävät palvelualakohtaiset toimintaohjelmat sekä erilliset 

kehittämishankkeet  
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Valtioneuvosto hyväksyi keväällä 2009 kannanoton, jonka mukaan kaksikymmentä suurinta kuntaa 

velvoitetaan tekemään palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat. Jyväskylän kaupunki 

vastasi neljän kärkihankkeen vetämisestä:  

1. Organisaatiorakenteiden ja ohjaustapojen uudistaminen (yhteistyössä Tampereen kanssa)  

2. Palveluprosessien ja -innovaatioiden kehittäminen   

3. Työhyvinvoinnin parantaminen tuottavuusnäkökulmasta  

4. Tuottavuusmittarien rakentaminen  

 

Lisäksi kaupunki osallistuu merkittävällä tavalla palveluverkot ja toimitilojen optimointi sekä 

sähköisen asiakaspalvelujen kehittäminen -kärkihankkeisiin. 

Tuottavuusohjelma sisältyi ensimmäisen kerran vuoden 2010 talousarvioon ja vuosien 2010–2012 

taloussuunnitelmaan. Tuolloin todettiin, että vuosille 2010–2012 asetetaan vuosittain yleinen 

tuottavuuden parantamistavoite, jonka mukaan kaupungin palvelujen ja toimintojen menojen 

kasvua pystytään hillitsemään siten, että kaupungin talous täyttää terveen kuntatalouden kriteerit 

valtuustokauden aikana. Myös vuoden 2011 talousarviossa on määritelty vastaava yleinen tavoite.   

Suoriteperusteisen budjetoinnin pilottihanke ja palvelusetelihanke 

Jyväskylän kaupunki käynnisti suoriteperusteisen budjetoinnin kokeilun vuonna 2010 lasten 

päivähoitopalvelujen toimintayksikössä. Toimintayksikkö saa rahoituksen toiminnalleen tehdyn 

työn mukaisesti siten, että ansainta määritellään päivähoidossa olevien lasten määrän ja 

hoitotarpeiden perusteella. Muutoin budjetoinnissa määrärahat perustuvat toimintayksiköiden 

henkilöstö- ja muihin menoihin etukäteisarvioinnin mukaan.  

Kertyneitä suoritteita tarkasteltiin neljä kertaa vuodessa ja mikäli tulokset osoittavat toiminnan 

olevan tuloksekasta taloudellisesti, osa tuloksesta käytetään työyhteisön palkitsemiseen ja osa 

tuloutetaan kaupungille. Jyväskylän vuoden 2012 talousarviossa tavoitteena on, että 

päivähoidossa siirrytään suoriteperusteisesta budjetoinnista palvelutuoteperusteiseen toiminnan 

ja talouden ohjausjärjestelmään siten, että vuonna 2013 ohjausjärjestelmä olisi käytössä koko 

päivähoidossa.  

Budjetoinnin mallia on tarkoitus laajentaa kaupungin peruspalveluihin ja näin tehostaa palvelujen 

sopimusohjausta.   Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kattavasti tarkastelleet palvelujensa 

yksikköhintoja ja suunnanneet johtamistoimia tältä pohjalta.   
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Elinkeinoyhtiö Jykesin kehittämishankkeena toteutettiin laaja palvelusetelien kehittämishanke. 

Merkittävin saavutus on ollut 1 100 lapsen päivähoidon toteuttaminen yksityisessä päivähoidossa 

palvelusetelikäytännön avulla. 

Hallinnon poistuman hyödyntäminen 

Hallinnon tehtävistä on poistunut 90 henkilöä, joista 33,5 henkilötyövuotta on täytetty 

ulkopuolisella rekrytoinnilla. Loput 56,5 (62,8 %) on täytetty sisäisin järjestelyin tai jätetty 

täyttämättä. Täyttämättä jätettyjen hallinnon tehtävien käyttömenojen säästö on vuositasossa 1,5 

– 2,0 miljoonaa euroa (= 39,5 henkeä x 40.000 euroa). Myös hallinnon sisäisten siirtojen 

toteuttaminen on supistanut henkilöstömenoja. Liitteessä 8 on eritelty tarkemmin täyttämättä 

jätetyt hallinnon tehtävät. Henkilöstöresursseja tarkastellaan seuraavassa kappaleessa. 

Taulukko 11 Hallinnon henkilöstön poistuma ja tehtävien täyttäminen 2009 - 2011 

 

 

Uuden sukupolven hallinto- ja organisaatiouudistus 

Uuden sukupolven organisaatio-uudistusta tarkastellaan kappaleessa johtaminen ja organisaatio. 

Kaupunki on valmistellut vuosien 2009–2012 aikana uuden sukupolven palvelu- ja 

organisaatiouudistusta vuodelle 2013. Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen 

valmistelu korostaa palveluprosessien kehittämistä vaikuttavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta. 

Tavoitteina uudistuksessa ovat mm. kuntalais- ja asiakaslähtöinen organisaatiorakenne, 

strategisen ohjauksen menetelmien uudistaminen ja kaupungin palvelustrategia sekä uusi 

kehittämisen toimintamalli ja yleinen asiakaspalvelumalli. Selvityshenkilövalmistelussa käytiin 
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kattavasti läpi palvelukokonaisuuksien kaikki palveluprosessit kuntalais- ja asiakassuuntautuneesti 

siten, että toimintatapoja voidaan lähivuosina uudistaa myös sisällöllisesti. 

Uuden sukupolven palveluorganisaation valmisteluun liittyvät kokonaisuudet, joissa on mukana 

vahvasti tuottavuusnäkökulma, ovat: 

 Hallinnon ja sen tukipalveluprosessien kehittäminen 

 Asiakaspalveluprosessien uudistaminen 

 Tukipalvelujen tuotannon tehostaminen ja kuntatoimijoiden yhteiset tuotanto-organisaatiot 

 Hankinnat ja hankintaprosessien tehostaminen 

Tuottavuusohjelmatyölle oli asetettu Jyväskylässä tavoitteet ja ohjelmatyö ulottui koko 

kaupunkiorganisaatioon. Tulokset tuottavuuden parantamisesta jäivät kuitenkin ohuiksi. Tämä 

johtuu osin tarkastelujakson lyhyydestä. 

Kaupunkirakennepalveluissa tuottavuutta on pyritty parantamaan mm. kunnallistekniikan 

rakentamisen vaiheittaisella avaamisella kilpailulle, palveluprosessien suoraviivaistamisella 

(palvelupiste Hannikaisen palveluja vahvistettu), sähköiseen asiointiin panostamalla (lupaprosessit 

ja arkistointi) sekä osallistumalla valtakunnallisiin tuottavuushankkeisiin (Tukef 3).  

Sivistyspalveluissa tavoitteena oli tilojen käyttö- ja täyttöasteessa 100 000 euron säästö. Tavoite 

toteutui. Koulunkäyntiavustajien määrää ei onnistuttu vähentämään ja kustannukset ovat 

kasvaneet. Sen sijaan henkilöstön eläköitymisen hyödyntämisen tavoite (80 000 euroa) 

saavutettiin. Sivistystoimessa on myös hyödynnetty teknologiaa (verkkokirjasto, Nuorten Laturi, 

LiikuntaLaturi, tilojen varaaminen, ja avustusten valmistelu, etäkokousjärjestelmä). Muut 

tuottavuutta kehittävät toimenpiteet sivistyspalveluissa ovat olleet mm. palveluverkon 

mitoituksen toteuttaminen, tilankäytön käyttöasteselvityksen ja toimenpideohjelman tekeminen. 

Opetuksen talouden- ja toiminnan ohjausjärjestelmää on uudistettu ja osaamista kehitetään 

suunnitelmallisesti Osaava-ohjelmassa. 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa hyvien käytäntöjen mallintaminen palveluihin on keskeneräinen, 

tätä perusteltiin vuoden 2011 tilinpäätöksessä alueiden erilaisuudella.  Henkilöstön kehittäminen 

työnjaon ja kannustavan palkkausjärjestelmän uudelleen arvioinnilla ei ole toteutunut eikä näin 

ollen tuottavuutta ole pystytty parantamaan. Tuottavuustavoitteiden arviointi perustuu 

tilinpäätöksen 2011 tietoihin.  

Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut siirrettiin 

Jyväskylän kaupungin jo aiemmin perustamalle kiinteistönhoidon, siivouksen ja talonrakentamisen 
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palveluja tarjoavalle Total Oy:lle. Totalin toimii tuottajaorganisaationa ja toiminta on tehostettu 

kehittämällä hyödyntämällä tilaaja-tuottaja–malli. Useissa palveluissa kaupungin tilaajana toimii 

Tilapalveluliikelaitos, joka myös hallinnoin kaupungin kiinteistöomaisuutta. 

Tilapalveluliikelaitoksen ja Total Oy:n palvelukseen siirtyi yhdistyneiden kuntien henkilöstö. 

Kylän Kattaus ja Jyväskylän maalaiskunnan ja myöhemmin terveydenhuollon kuntayhtymien 

ruokapalvelut yhdistettiin yhteiseen organisaatioon.  Korpilahden ruokapalvelu oli hoidettu 

ostopalveluna. Kylän Kattaus Liikelaitos on tehostanut palveluverkkoaan muun muassa 

järjestämällä uudelleen valmistuskeittiötoimintaansa. Toimintoja on koottu yhteen, laatua ja 

järjestelmiä yhtenäistetty sekä käynnistetty tuotekehittelyä. Myös Tilapalvelun ja Kylä Kattauksen 

toiminnassa hyödynnetään tilaaja-tuottaja-ajattelua. 

5.4.2 Henkilöstövoimavarat 

Kuntajakomuutoksen yhteydessä tehdyn henkilöstösopimuksen mukaan henkilöstön sijoittelun 

periaatteena oli siirtyminen uusiin tehtäviin ”entisin palvelussuhteen ehdoin uuden kunnan 

palvelukseen heille soveltuviin vastaaviin tai sitä lähinnä oleviin tehtäviin”. Vastaavat periaatteet 

olivat käytössä mm. lukiokoulutuksen siirrossa koulutuskuntayhtymään ja Jyväskylän 

yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen toiminnan käynnistyessä.  

Eläkejärjestelyjä varten kaupungilla on käytössä lisäeläkevakuutus, jolla varhennetun eläkkeen 

tilanteessa voidaan kompensoida työntekijän eläkkeen alenemaa. Järjestelmää on käytetty kaksi 

kertaa vuosien 2009-2011 aikana. Kaupunginhallitus  asetti  Jyväskylä-sopimuksen  valmisteluun  

kolmikantaisen  työryhmän  ajalle 6.2011–5.2012.   Kaupungin   yhteistyötoimikunnassa   käsiteltiin   

suppeampi   henkilöstöpoliittinen toimenpideohjelma 27.5.2010. Jyväskylä-sopimuksen valmistelu 

on vielä kesken.  

Jyväskylässä varattiin muutostukeen vuosittain määrärahaa keskitettyihin henkilöstöpalveluihin ja 

palvelualueiden henkilöstömäärärahoihin. Keskitetyn henkilöstökoulutuksen sisällöistä voidaan 

mainita esimiesten muutospäivät vuonna 2008, tulevaisuuspäivät vuonna 2009 ja uuden 

sukupolven organisaation päivät vuonna 2010 sekä henkilöstöraadin perustaminen 2011. 

Henkilöstön määrä ja eläkepoistuman hyödyntäminen 

Vuonna 2011 Jyväskylässä oli 6 469 vakituista työntekijää. Määräaikaista henkilöstöä oli 286 ja 

sijaisia 1 152. Vuoden 2011 aikana vanhuuselääkkeelle siirtyi 172 työntekijää ja 299 vakituista 

työsuhdetta päättyi. Henkilöstökustannukset sivukuluineen olivat 326 miljoonaa euroa. Kuvassa 21 

on tarkasteltu toimialoittain henkilöstömäärän kehitystä vuoden 2009 alusta vuoteen 2011.  
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Kuva 21 Vakituinen henkilöstö Jyväskylässä 2009 - 2011 

Tarkasteltaessa henkilöstömäärää ja sen muutoksia, on huomioitava myös organisaatiossa 

tapahtuneet muutokset. Vuosina 2009 - 2011 vakituisen henkilöstömäärän lisäys on ollut 727 

henkilöä.  Organisaatiomuutoksien vaikutus eliminoituna vuosien 2009-2011 vakituisen 

henkilöstömäärän vertailukelpoinen kasvu on ollut 281 henkilöä. Uutta palvelutoimintaa on 

käynnistetty väestön sekä erityisesti lasten ja nuorten ja ikääntyneiden määrän kasvun 

vaikutuksesta. 
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Yhteensä kaupungin palveluksesta vuosina 2009-2011 on eläköitynyt 470 henkilöä, muu poistuma 

on ollut 363 henkilöä ja organisaatiomuutoksista johtuen kaupungin palveluksesta on siirtynyt 223 

henkilöä kaupungin ulkopuolelle.  Yhteensä vakituisen henkilöstön poistuma on siten ollut 1056 

henkilöä. 

Taulukko 12 Kaupungin palveluksesta elääkkeelle siirtynyt henkilöstö 2009 - 2011 

Vuosi Vanhuuseläkkeelle Työkyvyttömyyseläkkeelle Yhteensä 

2009 109 40 149 
2010 114 35 149 
2011 147 25 172 

Uudessa Jyväskylässä on käytössä  keskitetty  täyttölupamenettely,  jonka  mukaisesti  kaikki 

vakituiset ja yli 12 kuukauden määräaikaiset palvelussuhteet käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä.  

Alle  12  kuukauden  määräaikaisuudet  käsiteltiin  palvelualueiden  omien  täyttölupamenettelyjen 

mukaisesti. 

Kaupungin palvelukseen on palkattu poistuman seurauksena ja uusina palvelussuhteina vakituisiin 

palvelussuhteisiin 963 henkilöä ja määräaikaisia on vakinaistettu 151 henkilöä. 

Organisaatiomuutoksien seurauksena kaupungin palvelukseen on siirtynyt 669 henkilöä. Yhteensä 

uusia vakituisessa palvelussuhteessa olevia henkilöitä kaupungin palvelukseen on tullut 1783. 

Vuonna 2011 299 vapautuneesta palvelusuhteesta jätettiin täyttämättä 12 prosenttia.  

Kuvassa 22 on esitetty Jyväskylän palkkakustannusten kehitys vuosien 2009 - 2011 aikana 

(kustannukset eivät sisällä sivukuluja). Jyväskylän  kaupungin  maksamien  palkkojen  

vertailukelpoinen  kasvu  vuoteen  2010  on  5,6  prosenttia. Henkilöstökulujen kasvuun ovat 

vaikuttaneet valtakunnalliset sopimuskorotukset, eläkemenoperusteisten maksujen kasvu, 

luottamushenkilöpalkkojen kasvu sekä henkilöstön määrän muutos ja palkkauksen harmonisointi 

(1,6 %). Lukiokoulutuksen  siirto  koulutuskuntayhtymään  1.8.2010  alkaen  vähensi  kaupungin  

maksamia palkkoja   ja   palkkioita   loppuvuonna   2010.   

Vuonna 2008 yhteenlasketut palkat ja palkkiot ilman lomarahajaksotusta olivat 205 682 euroa. 

Vuonna 2011 palkat ja palkkiot olivat 249 224 euroa (n. 121% vuodesta 2009). Vuoden 2010 palkat 

ja palkkiot eivät kuitenkaan ole vertailukelpoisia organisaatiomuutoksista johtuen 

(terveydenhuollon kuntayhtymien purkaminen ja yhteistoiminta-alueen perustaminen, seudullisen 

työterveyshuollon liikelaitoksen perustaminen, Jyväskylän Energian ja Laajavuoren henkilöstön 

siirtyminen Talouskeskukseen, lukiokoulutuksen siirtäminen koulutuskuntayhtymään ja 

aikuispsykiatrian siirtäminen sairaanhoitopiirille )  
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Kuva 22 Palkat ja palkkiot (ei sis. sivukuluja) 2009 - 2011 

Vuonna 2011 sijaiskustannuksia oli yhteensä noin 42 miljoonaa euroa (sisältää palkat ja sivukulut). 

Näistä noin 43 prosenttia muodostui sopimuslajiltaan ”muiden sijaisuuksien” kustannuksista. 

Loput sijaiskustannukset olivat vuosiloman, perhevapaan, sairausloman, vuorotteluvapaan ja osa-

aikatyön sijaisuuksia.   

Hallinnon   ja   palvelujen   järjestämissopimuksen   sekä   tehdyn   henkilöstösopimuksen   mukaan 

palkkojen harmonisointi toteutetaan kolmen vuoden aikana yhdistymisestä. Palkkojen 

harmonisoinnin tavoitteena on saattaa palkat uuden kaupungin yleisimmän palkkatason 

mukaisiksi. Harmonisoinnissa hyödynnetään tehtyjä työn vaativuuden arviointeja.   

Vuonna 2009 tehtiin opettajien palkkojen kalleusluokan muutokset sekä tehtävien muutoksista 

aiheutuvat työn vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan tarkistukset. Seuraavana vuonna 

Jyväskylässä tarkistettiin muut tehtävät ja niiden vaatimat harmonisoinnit. Lisäksi johdon palkkaus 

yhtenäistettiin ja määriteltiin kokonaispalkassa olevat johtajat. Vuonna 2011 harmonisoitiin 

terveydenhuollon palkat, kun terveydenhuollon yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa. Palkkojen 

harmonisoinnit on siis ehditty toteuttamaan sovitun mukaisesti kolmen vuoden kuluessa 

yhdistymisestä. Palkkauksen harmonisointiin on käytetty talousarviossa erikseen tarkoitukseen 

osoitettua määrärahaa ja valtakunnallisista sopimuksista tulevia järjestelyerien mukaan 

määräytyviä määrärahoja.  

Vakituiset Sijaiset Muut määräaikaiset Yhteensä

2009 167 010 26 889 17 200 211 099

2010 174 122 28 639 10 457 213 218

2011 198 012 34 307 10 874 243 193

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

 250 000

 300 000
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Resurssi-      ja      osaamistarvekartoituksia      on      tehty      talousarvioprosessin      yhteydessä 

henkilöstösuunnitteluohjeistuksen  perusteella  sekä  erikseen  rajatuille  henkilöstöryhmille,  mm. 

lääkärit. 

Henkilöstön kehittäminen ja muutostuki 

Yhdistymissopimuksessa linjattiin, että henkilöstön muutostukeen ja osaamisen kehittämiseen 

laaditaan suunnitelma, jonka toteuttamiseksi osoitetaan riittävät henkilöstö- ja talousresurssit. 

Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet uudessa kunnassa ja sen valmistelussa turvataan 

organisaation eri tasoilla useilla yhteistoimintamuodoilla sekä tiedonsaannin varmistamiseksi 

laaditaan sisäisen tiedottamisen suunnitelma. 

Jyväskylässä on varattu muutostukeen vuosittain talousarviossa määrärahaa keskitettyihin 

henkilöstöpalveluihin ja palvelualueiden henkilöstömäärärahoihin. Keskitetyn 

henkilöstökoulutuksen sisällöistä voidaan mainita esimiesten muutospäivät vuonna 2008, 

tulevaisuuspäivät vuonna 2009 ja uuden sukupolven organisaation päivät vuonna 2010 sekä 

henkilöstöraadin perustaminen 2011. 

Henkilöstöraati kokoontui 3 kertaa vuonna 2011 ja tapaamiset jatkuvat vuonna 2012 palvelu- ja 

organisaatiouudistuksen valmistelun loppuun saakka. Henkilöstöraatiin kuuluu noin 60 eri 

tehtävissä työskentelevää kunta-ammattilaista. Henkilöstöraadin tehtävänä on välittää 

henkilöstölle tietoa palvelu- ja organisaatiomuutoksen tilanteesta ja tehdyistä toimenpiteistä.   

Henkilöstöraati tuo myös henkilöstön näkökulmia, kysymyksiä ja toiveita käynnissä olevaan laajaan 

valmistelutyöhön. Vapaamuotoisissa keskustelutilaisuuksissa keskustellaan palvelu- ja 

organisaatiouudistukseen liittyvistä ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2011 raadeista nousi 

odotuksia mm. asiakaspalvelun kehittämiseen, perustehtävän kirkastamiseen sekä muutoksen 

hallintaan.  

Kaupungin yhteistoimintajärjestelmä muodostuu koko kaupungin yhteisestä 

yhteistyötoimikunnasta, jonka jäsenistö muodostuu työnantajan edustuksesta, luottamusmiehistä 

ja työsuojeluvaltuutetuista sekä työterveyshuollon edustajasta. Palvelualueille on muodostettu 

yhteistyöryhmiä, joiden kokoonpano on yhteistyötoimikuntaa vastaava. Yhteistoiminnassa on 

käsiteltävä ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia 

muutoksia työn organisoinnissa, kaupungin palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä 

yhteistyössä.   Yhteistoimintaan kuuluvat myös palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteet, jos 

asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia (ulkopuolisen työvoiman käyttö, liikkeen luovutus), 

henkilöstön kehittämisen ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteet sekä taloudellisista tai 

tuotannollisista syistä toimeenpantavat osa-aikaistamiset, lomautukset tai irtisanomiset. Kyselyssä 

henkilöstöstä noin 20 prosenttia vastasi, ettei heidän työyhteisöään kosketa kysymys siitä, 
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käsitelläänkö kaupunkia koskevat muutokset yhteistyötoimikunnassa. Enemmistöstä asia on 

kunnossa eikä toimenpiteitä vaadita.  

Uusille esimiehille on tarjottu valmennusta, jolla pyritään tarjoamaan työkaluja oman 

työyhteisövoimavarojen johtamiseen sekä omaan ammatilliseen kasvuun. Valmennuksella 

pyritään tarjoamaan uusille esimiehelle kollegatukea ja mahdollisuuden roolin haltuun ottamiseen 

ja arjen esimiestaitojen kehittämiseen. 

Tilinpäätöksessä 2011 esitettyjen henkilöstökyselyjen tulosten perusteella pääosin koettiin, että 

ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen kannustetaan sekä täydennyskoulutukseen 

osallistuminen on mahdollista. Yli 73 prosenttisesti kunnossa eikä toimenpiteitä vaadita. 

Henkilöstön perehdyttämisen koettiin olevan suhteellisen hyvällä tasolla (68,4 %, alhaisin sosiaali- 

ja terveyspalveluissa).  

Jyväskylässä käynnistettiin vuoden 2010 alusta työhyvinvoinnin kehittämisen hanke, jonka 

tavoitteena on yhteisen, työhyvinvointia tukevan toimintakulttuurin syntyminen kaupungin 

työpaikoille (työpaikan pelisäännöt - tuottavuutta työhyvinvoinnista).  

Kaupungilla on käytössään varhaisen tuen ja tunnistamisen toimintamalli, jonka avulla 

työntekijöiden työkyvyn säilymistä tuetaan. Toimintamalleista on laadittu oppaat sekä esimiehelle 

että työntekijöille. Henkilöstöstä noin 77 prosenttia oli sitä mieltä, että toimintamallia tarjotaan 

työntekijälle tarvittaessa (alhaisin hallintokeskuksessa 50 %). Työhyvinvointia on pyritty 

kehittämään myös kannustavilla palkkaratkaisuilla. Lisän myöntämisen perusteena ovat sovittujen 

kehittämistoimenpiteiden tuottamat tulokset työhyvinvoinnissa, kriteereinä on käytetty 

esimerkiksi sairauspoissaolojen alentumista tai parantuneina työtuloksina.  

Jyväskylässä toteutettiin arviointi sähköisen työkalun avulla marraskuun 2011 aikana. Kyselyyn 

osallistui 460 työyhteisöä ja tiimiä, jolloin vastausprosentiksi tuli 73 prosenttia. Osa työyhteisöistä 

siirsi arvioinnin seuraavaan vuoteen. Työskentelyolosuhteet ovat parantuneet jonkin verran 

vuoden 2009 arvioinnista. Positiivista kehitys oli esim. työpaikan pelisääntöjen sekä oikea-aikaisen 

tiedonsaannin kohdalla. Parannettavaa kyselyn perusteella jäi esimerkiksi asiakasväkivallan 

uhkaan, sisäilman laatuun ja sijaisten perehdyttämiseen liittyen.  

Ilmanvaihdon ainoastaan 40 prosenttia vastasi toimivan tarkoituksenmukaisesti (alhaisin 

hallintokeskuksessa noin 29 %, korkein kaupunkirakennepalveluissa ja liiketoiminnassa 55 %). Alle 

puolet vastasi, että sisäilman laatu on moitteeton eikä aiheuta terveysvaaraa (alhaisin sosiaali- ja 

terveyspalveluissa 35 % ja korkein kaupunkirakennepalveluissa ja liiketoiminnassa 51 %)  

Jyväskylässä sairauspoissaolopäivät (kuva 23) ovat lisääntyneet vuosien 2010 – 2011 aikana 

keskimäärin 0,7 päivää henkilöä kohden. Vuonna 2011 sairauspoissaolojen määrä oli 114 206 
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päivää. Poissaolojen kustannus menetettynä työpanoksena oli vuonna 2011 yhteensä 90 euroa 

/päivä. Työ- ja työmatkatapaturmien määrä on ajanjaksolla 2009 – 2011 kasvanut. Vuoden 2010 

aikana työmatkatapaturmien määrä kaksinkertaistui 2 046 tapaturmaan ja laski vuoteen 2011 

1 487 tapaturmaan. Työtapaturmat ovat laskeneet Uuden Jyväskylän aikana 25 prosenttia. 

Työtapaturmien ja työmatkatapaturmien määrä on vähentynyt vuosien 2009 - 2011 aikana. 

(sairauspoissaolopäivät -479). Ammattitaudeista johtuneet sairauspoissaolopäivämäärät ovat sen 

sijaan kasvaneet.  

 

Kuva 23 Sairauspoissaolot 2010–2011 
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5.4 Yhteenveto 

Talous ja henkilöstövoimavarat näkökulman tuloksista on yhteenveto seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 13 Talouden ja henkilöstövoimavarojen onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

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 suuri poistuma 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 

Jyväskylä ei ole onnistunut yhdistymissopimuksen mukaisissa tasapainoisen talouden 

tavoitteissaan. Taloussuunnitelman mukaan vuonna 2012 alijäämää tulee olemaan 28,8 miljoonaa 

euroa. Vuonna 2011 vuosikate kattoi noin 38 prosenttia poistoista. Lainakannan kasvua ei ole 

onnistuttu pysäyttämään vaan se on kasvanut vuosina 2009 - 2011 yhteensä 65,3 miljoonaa euroa. 

Investointimenoja ei ole onnistuttu supistamaan vaan ne ovat kasvaneet. Tasapainoinen talous 

nimettiin kyselyissä useimmiten asiaksi, jossa Jyväskylässä ei ole onnistuttu ja johon tulisi 

tulevaisuudessa panostaa.  
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Jyväskylä on kuitenkin voinut toteuttaa erityisen kattavan investointiohjelman yhdistymisen 

jälkeen. Tähän ei olisi ollut mahdollisuutta, jos kunnat olisivat jatkaneet itsenäisinä. Jyväskylän 

kaupunki on muuttovoittoinen maakuntansa kasvukeskus, jossa investoinneilla on pystytty 

vastaamaan palvelutarpeiden kasvuun. Jyväskylän toimintamenot ovat kuitenkin kasvaneet 

erityisesti vuonna 2011 ja vuosikate kattaa täten yhä pienemmän osuuden investoinneista. 

Merkittävää on myös se, että pystytäänkö investoinneilla ja palveluverkon järjestelyillä 

hyödyntämään tuottavuuspotentiaalia ja tehdä päätöksiä, joilla estetään kaupungin 

velkaantuminen.  

Haastatteluissa esitettiin erilaisia näkemyksiä siitä, miten Jyväskylässä on onnistuttu karsimaan 

hallintokuluja. Haastateltavilla oli epäilys, että poistumaa ei ole hyödynnetty tarpeeksi ja 

henkilöstöresursseja on liikaa osassa Jyväskylän toimintaa.  Eläkepoistumaa on kuitenkin 

onnistuttu hyödyntämään suhteellisen hyvin, sillä hallintotehtävistä 62,8 prosenttia on täytetty 

sisäisin järjestelyin tai jätetty täyttämättä. Tämä tarkoittaa 1,5 - 2,0 miljoonan euron vuosittaista 

säästöä. Tukipalvelujen yhdistymisellä on saavutettu tuottavuushyötyjä ja parempaa palvelujen 

laatua.  

Vuonna 2011 sijaiskustannuksia oli yhteensä 41,9 miljoonaa euroa (sisältää palkat ja sivukulut). 

Näistä yli kolmannes muodostui sopimuslajiltaan ”muiden sijaisuuksien” kustannuksista. Loput 

sijaiskustannukset olivat vuosiloman, perhevapaan, sairausloman, vuorotteluvapaan ja osa-

aikatyön sijaisuuksia. Iso ja määrittelemätön sijaiskustannusten osuus voi luoda riskin, että 

kaupungissa maksetaan kaksinkertaisesti osasta sijaisuuksia. Henkilöstökustannuksia on pyritty 

hillitsemään mm. sijaisten harkitulla käytöllä. Sijaisten ”käyttökielto” on koettu hankalaksi 

henkilöstön näkökulmasta erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa, jossa kärsitään 

työvoimapulasta. Tämä on kuormittanut henkilöstöä ja heikentänyt työssä jaksamista.  

Hallinnon päällekkäisyyksien purkamisen lisäksi mahdollisuutena voidaan nähdä myös aikaisempaa 

suuremmat strategiset osaamis- ja kehittämisresurssit. Kootulla osaamisella on käynnistetty useita 

tuottavuuteen tähtääviä hankkeita. Näistä haastattelujen ja muun aineiston perusteella erityisen 

onnistuneina voidaan mainita KymppiR ja päivähoidon suoriteperusteinen budjetointi. 

Merkittävästä kansallisesta tuottavuusohjelman hankkeesta hyöty Jyväskylälle on tähän mennessä 

ollut vähäinen. 

Jyväskylässä on aktiivisesti kehitetty henkilöstön osaamista ja tarjottu täydennyskoulutusta. 

Henkilöstöä on otettu yhdistymisprosessissa aktiivisesti mukaan ja työnantajan ja henkilöstön 

välinen yhteistyö on koettu onnistuneeksi. Henkilöstö on otettu mukaan myös yhdistymisen 

jälkeen mm. uuden sukupolven organisaation suunnittelussa. Haastatteluissa nostettiin esiin 

yhdistymisvaiheessa tarjottu muutostuki henkilöstölle. Annetun tuen osa ei kokenut vastanneen 
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odotuksia ja muutostuki oli lähinnä kohdistettu esimiehille. Vanhojen kuntien 

organisaatiokulttuurien eroavuudet ovat jossain määrin olleet Uuden Jyväskylän haasteena. 

6 Yhdyskuntarakenne ja ympäristö 

6.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa kirjattiin uuden Jyväskylän yhdyskuntarakenteesta ja 

ympäristöstä seuraavaa: 

 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  

 

Jyväskylän kaupunkistrategian kolmantena teemana on 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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6.2 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Valtuutetut vastasivat yhdyskuntarakennetta ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin seuraavasti.  

 

Kuva 24 Valtuutettujen kyselyn tulokset - yhdyskuntarakenne ja ympäristö 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 69 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut myönteisesti yhdyskuntarakenteen ja ympäristön kokonaisuuteen. 

Väittämän keskiarvo oli korkein kuudesta kokonaisuudesta ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu 

nimettiin usein yhdeksi Uuden Jyväskylän onnistumisista. 

6.2.1 Yhdyskuntarakenteen kehittäminen sekä maankäytön ja kaavoituksen 

suunnittelu 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista enemmistö oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

yhdyskuntarakenteen kehittämiseen vaikuttaminen on vahvistunut. Jopa 89 prosenttia kyselyyn 

vastanneista valtuutetuista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että maankäytön ja 

kaavoituksen suunnittelu on hyvällä tasolla. 

Haastatteluissa valtuutetut totesivat yhdyskuntarakenteen kehittämiseen vaikuttamisen 

vahvistuneen. Osa-alueella on edetty nopeasti ja yhteinen näkemys päättäjien kesken on löytynyt 
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pian. Kaupungin eri alueiden vahvuuksia on arvioitu ja niiden erilaisuus otettu huomioon sekä 

määritelty elinvoimaiset kyläyhteisöt, joita kehitetään. Kuntien yhdistyessä oli huolta siitä, että 

kaikki kylät ”tasaistetaan” ja alueiden erityispiirteet jäävät huomioimatta. Kaavoituksen koettiin 

olevan tasapuolisempaa ja yhdistyminen mahdollisti monipuolisemman maankäytön suunnittelun. 

Kuntien yhdistyminen on mahdollistanut kolmeen kasvusuuntaan pohjautuvan 

kaupunkisuunnittelun.  

Valtuutetuilta kaavoitus sai erityisen positiivista palautetta ja yhdistyminen koettiin hyväksi 

ratkaisuksi maankäytössä avautuneiden mahdollisuuksien näkökulmasta. Uusia asuinalueita on 

avattu laitakaupungin ympärille kuten Tikkakosken, Vaajakosken ja Palokan alueilla. 

Kaupunkirakenne on selkiintynyt ja tähän kaupunkirakenteen suunnitteluun on panostettu. 

Kaavoitustoiminta on suunnitelmallista ja jäntevää. Lisäksi yhdistyminen kaupungin ja 

maalaiskunnan kaavoitusyksikköjen osalta sujui hyvin.  

Korpilahden alueen näkökulmasta maankäytön suunnittelun ja tekniikan laadun koettiin olevan 

nyt korkeammalla tasolla. Maalaiskunnan nähtiin olleen kasvurajoillaan. Yhdistymisen myötä sekä 

kattavat investoinnit ovat parantaneet tilannetta. 

Johtoryhmästä yhdyskuntarakentamisessa ja -suunnittelussa kaupunki on onnistunut. Maankäyttö 

ja kaupunkirakentaminen ovat tärkeitä. Tätä tulee hyödyntää suurten kaupunkien välisessä 

kilpailussa. Nykyisten kolmen pääsuunnan mukainen rakentaminen ja kaavoitus eivät olisi olleet 

mahdollista erillisissä kunnissa. 

6.2.2 Ympäristön tilaan vaikuttaminen  

Enemmistö kyselyyn vastanneista valtuutetuista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

ympäristön tilaan vaikuttaminen on parantunut.  

Valtuutettujen haastatteluissa ympäristötilaan vaikuttamisesta myönteisinä esimerkkeinä 

annettiin vuonna 2012 valmistunut kaupunkistrategiassa mainittu ympäristöön vaikuttamiseen 

tähtäävä viherpoliittinen ohjelma. Toinen myönteinen asia oli Uuden Jyväskylän Ilmasto-ohjelma. 

Joukkoliikenteen ei kuitenkaan nähty kehittyneen toivotulla tavalla ja ympäristötilaan 

vaikuttamisessa on myös kehitettävää. 

6.2.3 Kaupunkikeskuksen vetovoimaisuus 

Jopa 80 prosenttia kyselyyn vastanneista valtuutetuista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, 

että kaupunkikeskuksen vetovoimaisuus on lisääntynyt.  
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Valtuutetuista pääpaino kaupunkirakenteen suunnittelussa ja hankkeissa on ollut kaupungin 

alueella. Palokka ja Puuppola mainittiin menestyneiksi lähellä kaupunkikeskustaan sijaitseviksi 

alueiksi. 10 kilometrin säteellä alue on aika yhtenäinen, maalaiskunnan ja vanhan kaupungin ero 

on hälventynyt. Haastatteluissa kiinnitettiin myös huomiota kehityskulkuun, jossa suuria 

marketteja sijoittuu reuna-alueille ja kaupungin keskustassa asioidaan lähinnä erityisliikkeissä. 

Elinkeinoelämän edustajat sen sijaan olivat huolissaan Jyväskylän keskustan elinvoimaisuuden 

säilyttämisestä. Keskustan kehittämiseen tulisi tulevaisuudessa panostaa. Kiinteistöomistajuus, -

huolto ja markkinointikonsepti ovat pirstaloituneet. Opiskelijavoittoisen kaupungin asukkaiden 

ostovoima on keskimääräisesti alhaisempi. Haastateltavista on organisoiduttava keskustan 

kehittämiseksi ja käynnistettävä käytännön läheistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.   

6.2.4 Maaseutualueiden elinolosuhteisiin ja kehittämiseen panostaminen 

Noin puolet kyselyyn vastanneista valtuutetuista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

maaseutualueiden elinolosuhteisiin ja kehittämiseen on panostettu.  

Maaseudun kehittämiseen panostamisesta valtuutetut esittivät erilaisia näkemyksiä. Osan 

mielestä haja-astutusalueet ovat kärsineet. Haastatteluissa tuotiin esiin Korpilahden ja Jyväskylän 

kaupungin välisessä yhdistymissopimuksessa kirjattu tavoite, jossa Korpilahden alueen 

asukasmäärä kasvaisi vuoteen 2017 mennessä 9 000 – 10 000 asukkaaseen. Tavoitteen ei uskota 

toteutuvan. 

Osasta valtuutettuja kaavoituksessa pyritään suuntaamaan rakentamista väärälle alueelle (esim. 

Valkeamäen alue). Uusien alueiden kaavoittaminen aiheuttaa myös kustannuksia. Toimivien ja 

hyvien sekä kustannustehokkaiden ratkaisujen pitäisi olla ensisijalla. Osasta haastateltavista 

Uuden Jyväskylän rakennusjärjestys rajoittaa liikaa maaseutumaisille alueille rakentamista. Osa 

haastateltavista oli myös sitä mieltä, että byrokratia on lisääntynyt maankäytössä ja 

rakentamisessa.  

Pääluottamusmiehet olivat varauksellisia maaseutualueiden kasvumahdollisuuksista, mutta 

kuntarajojen poistumisen koettiin nopeuttaneen rakentamista reuna-alueilla (esim. Vääräjärven 

tie).  

Henkilöstöraadissa todettiin, että kyläilloissa kuntalaiset toivovat uusia tiloja ja hankkeita 

maaseudulle, jotta kaupungin eri alueiden elinvoimaisuus säilyisi. Kuntien yhdistymisen koettiin 

myös herättäneen kuntalaisia pohtimaan enemmän kyseisiä asioita.  
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6.3 Kuvaus ja arvio toteutumisesta 

6.3.1 Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelu 

Maankäytön ja yhdyskuntarakenteen vuosien 2008 - 2012 pääpaino on ollut strategisen tason 

suunnitelmissa. Operatiivisella tasolla on huolehdittu alueellisesti kattavasta ja riittävästä 

tonttitarjonnasta sekä luotu kaavoitukselliset edellytykset palveluverkon korjaus- ja 

uusinvestoinneille.  

Uuden kaupungin maankäytön suunnittelua on tehty tiiviissä seudullisesti. Puitelain mukainen 

kaupunkiseutusuunnitelma oli seudun kuntien valtuustojen käsittelyssä keväällä 2007. Tuolloin 

maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen parantamiseksi päätettiin 

 laatia seudullinen maankäytön rakennemalli 

 päivittää Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Jyseli 

 laatia yhteisvastuullinen asuntostrategia 

 jatkaa seudun yhteistyöverkostojen toimintaa (kuten seudun kaavoittajaverkosto Verkkareita) 

 soveltaa maankäytön toteutusohjelmakäytäntöä   

Rakennemallityö 

Vuonna 2009 käynnistyi varsinaisesti rakennemallityö, jossa tutkittiin seitsemän kunnan yhteisiä 

kehittämisen vaihtoehtoja. Staattisen yhdyskuntarakenteen sijaan seutua hahmotettiin 

toiminnallisena ja erilaisia elämäntapoja mahdollistavien vyöhykkeiden muodostamana 

kokonaisuutena.  

Rakennemalliprosessi, jonka yhteydessä pidettiin seudullisia motiiviseminaareja, pohjusti sekä 

maankäytön suunnittelijoiden että päättäjien taitoa käsitellä seudun monimuotoista 

maankäytöllistä kokonaisuutta. Rakennemalli (kartta ja vyöhykkeiden kehittämisperiaatteet 

legitimoiva kuntasopimus) ja Jyseli liikenteen aiesopimuksineen hyväksyttiin seudun valtuustoissa 

kevään ja kesän 2011 aikana. 
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Kuva 25 Jyväskylän seudun rakennemallikartta 20X0 

 

Kestävän kaupunkikehityksen yhdyskuntarakentamisen pääsuunnat ovat kaupunkinauhamaista 

edullisuutta tavoitellen ydinkeskusta-Vaajakoski, ydinkeskusta-Palokka-Tikkakoski sekä 

Tampereentien suunta ja Korpilahti. Nämä sijaitsevat valmiiden hyvien tieyhteyksien varrella ja 

vahvistavat korkean taajama-asteen alueellista eheyttä täydennysrakentamista korostavalla 

kaavoituksella ja joukkoliikennettä tukevalla struktuurilla. Yksityisten maiden kaavoitusta 

toteutetaan maankäyttösopimusten kautta. Nämä yhdistymisvaiheessa sovitut periaatteet ovat 

ohjanneet kaupunkistrategian maankäytöllisten tavoitteiden asettamista, kaavoitusta ja muuta 

yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 

Yleiskaavan esiselvitystyö 

Limittäin rakennemalliprosessin kanssa kaupunkirakennepalveluiden kaavoituksessa tehtiin 

yleiskaavan esiselvitystä (Elvis). Sen perusteella kaupunginvaltuusto teki joulukuussa 2009 

päätöksen Jyväskylän kaupungin yleiskaavan laatimisen käynnistämisestä. Työtä ohjamaan 

kaupunginhallitus asetti helmikuussa 2010 yleiskaavatoimikunnan, johon tuli jäseniä 
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kaupunginhallituksesta, kaupunkirakenne-, rakennus- ja ympäristö- ja maaseutulautakunnasta. 

Työ on edennyt keväällä 2012 luonnosvaiheeseen. Yleiskaava pyrkii uudistamaan suomalaista 

yleiskaavakäytäntöä. Se hyödyntää uudella tavalla paikkatietoja suunnittelun tukena. Se pyrkii 

myös suuntaamaan suunnittelun sisältöjä ja päätöksentekoa yksityiskohtien sijaan strategisiin 

asioihin ja maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiskysymyksiin. Uutena 

osallistumismuotona sovellettiin kuntalaisten kansalaisraati-menetelmää. Tarkoitus on, että 

yleiskaavaa valmistellaan kahden valtuustonkauden aikana.  

Muu yhdyskuntarakennesuunnittelu ja sen toteuttaminen 

Kaupunkiseutusuunnitelman periaatteisiin nojaten Uusi Jyväskylän kaupunki otti käyttöön 

KymppiR-maankäytön toteutusohjelmakäytännön. Ohjelma on Jyväskylän kaupungin kehittämä 

paikkatietopohjainen toimintamalli, jonka tarkoituksena on huolehtia tonttituotannon määrästä ja 

laadusta siten, että sosiaalinen eheys ja palveluiden riittävyys tulevat valinnoissa huomioon 

otetuiksi. Ohjelmassa, joka käsitellään luottamuselimissä kerran vuodessa, on ollut mahdollista 

tuoda keskusteluun eri vuosina ajankohtaiseksi nousseita maankäytön tai yhdyskuntarakenteen 

haasteita.  

Ensimmäinen KymppiR2009-ohjelma käsitteli kaupunkirakenteen vaihtoehtoisia kehittämistapoja: 

tuunaaminen, vahvistaminen ja läikyttäminen. Maanhankintatavoitteita asetettiin tuolloin 

yhdistymissopimuksen mukaisille kasvusuunnille. Seuraavan vuoden ohjelmassa linjaksi valittiin 

vahvistava tuunaaminen, joka tarkoittaa aktiivista täydennysrakentamista ja toisaalta 

kaupunkirakenteen viisasta laajentamista. Vuoden 2011 ohjelma sisälsi vain vähäisiä tarkistuksia, 

mutta 2012 ohjelma tuodaan jälleen valtuuston käsiteltäväksi. Erityisenä sisältönä ovat 

maankäytön toteuttamisen kustannusvertailut ja investoinnit vuoteen 2020. 

Tonttitarjontaa on voitu suunnitella asuntomarkkina-aluelähtöisesti. Kolme kasvusuuntaa luo 

edellytykset yhdyskuntarakenteen kannalta järkevien alueiden kaavoittamiseen. Toisaalta laaja 

maa-alue luo riskejä myös yhdyskuntarakenteen hajautumiskehityksen jatkumiseen. 

Hyväksyessään vuoden 2010 KymppiR-ohjelman, totesi valtuusto erityisesti mm. seuraavaa: 

Tonttituotannon turvaamiseksi valmistaudutaan ottamaan käyttöön uusia, merkittäviä 

aluekohteita yhdistymissopimuksen mukaisilla kasvusuunnilla.  

KymppiR -ohjelmassa pyritään myös varmistamaan asumisen lähipalvelujen, päivähoito- ja 

alakoulupalvelujen riittävyys yhteistyössä päivähoidon, perusopetuksen, tilapalvelun ja 

kaavoituksen kesken. Tämä yhteistyön kautta Jyväskylässä voidaan ennakoida tulevia tarpeita 

paremmin ja löytää yhteisiä resurssisäästöjä.  Yhteistyöllä ohjelmointiin on saatu reunaehtoja 

(esim. alueen toteuttaminen tulee jaksottaa useampaan vaiheeseen, jotta palvelut riittävät). Myös 

päivähoito ja perusopetus palvelujen järjestäjinä ja tilapalvelu tiloista vastaavana saavat tietoa 
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uusista alueista. KymppiR-palveluryhmä on valmistellut vuosien 2010 - 2011 aikana yhteistyössä 

päiväkoti- ja kouluverkkojen kehittämistarpeita. 

Aktiivinen maanhankinta on suuntautunut nimenomaan edellä mainittuihin Jyväskylän 

kasvusuuntiin. Pääasiallisena keinona ovat olleet vapaaehtoiset kaupat. Myös etuostoa on 

käytetty, josta merkittävimpänä kohteena on kaupungin keskustan hallitun laajenemisen turvaava 

Kankaan alueen etuosto syksyllä 2010. Alueelle tavoitellaan noin 150 000–170 000 

kerrosneliömetrin verran uutta asumista ja noin 3 000 asukasta.  

Vuoden 2011 toimintakertomuksessa todettiin, ettei maanhankinta pelkin vapaaehtoisin kaupoin 

kuitenkaan ole edennyt tavoitteita vastaavalla tavalla. KymppiR toteuttamisohjelman mukaista 

tavoitetta kasvattaa ohjelman mukaisilla selvitysalueilla maanomistus 50 prosentista 86 

prosenttiin vuoteen 2012 mennessä ei toteutunut vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Maanomistus on 

pysynyt edelleen 65 prosentissa. Jatkossa tulee valmistautua myös lunastusmenettelyyn, jotta 

voidaan turvata maanomistukseltaan pirstaleisten alueiden kaavoitus ja toteutus hallitusti. Myös 

yksityisiä maita on yhdyskuntarakenteellisesti perustelluilta alueilta kaavoitettu kaupungin maan 

kaavoittamisen yhteydessä niin sanotuilla asemakaavan lievealueilla. Kyseiset kaavat olivat 

käynnistyneet jo Jyväskylän maalaiskunnan aikana. 

Korpilahti sai kuntien yhdistymisen myötä oman aluearkkitehdin ja maankäytön esiselvitys Essu 

valmistui jo vuonna 2008 Korpilahden maankäytön strategisten linjausten tueksi. Korpilahden 

kaavoitus on suuntautunut erityisesti kirkonkylään ja strategisesti merkittäviin kyliin (Tikkala, 

eteläiset kylät). Korpilahden maaseutualueiden kannalta merkittävä asia on ollut vesiosuuskuntien 

avustusten lisääminen. Kuntien yhdistyminen on mahdollistanut 25 prosentin 

investointiavustuksen maksamisen kaikille vesiosuuskuntien hakemille rakentamishankkeille.  

Kaikkia osuuskuntien hankkeita on tuettu myös lainojen takauksilla.  

Korpilahden keskustan kehittämissuunnitelma vaikutti merkittävästi siihen, että sataman alueelle 

syntyi sekä kaupungin että yrittäjien uusia investointeja. Merkittävin vireillä oleva keskustan hanke 

on ns. Siwan tontin kaavoitus senioriasumiseen soveltuvalle rakentamiselle. 

Yhdistymissopimuksen visio-osa edellytti erikseen keskustan alueen, Pohjoisen alueen, Eteläisen 

alueen sekä Vespuolen alueen kehittämistä kunkin alueen luontaisista vahvuuksista lähtien. 

Kaikille näille alueille on kohdennettu kaupungin kehittämistoimia.  

Kaupunkistrategian periaatteena on niin ikään aluekeskusten vahvistaminen. Ensimmäisenä 

toimenpiteenä toteutui jo yhdistymisen päätöksessä linjattu Vaajakosken keskustan 

arkkitehtikilpailu. Työ on jatkunut kaavarunkona, mikä on luonut pohjaa mm. palveluhankkeiden 

sijaintivalinnoille. Vaajakosken ohitustiestä on saatu aikaan suunnitteluratkaisu, mikä luo 

edellytykset keskustan, Virranrannan ja Varassaaren jatkokehittämiselle. 
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Korpilahden kirkonkylän kehittämissuunnitelma (2008) johti satamainvestointeihin ja kirkonkylän 

yksityiskohtaisempaan asumisen ja palveluiden hankekehitykseen. Huhtasuon aluekeskus oli 

mukana YM:n lähiökeskusohjelmassa. Kortepohjan keskustan kaava vahvistui 2011 ja alueen 

palveluasumishankkeet etenivät rakentamiseen. Kuokkalan keskusta puolestaan täydentyy 

puurakentamisen palvelukorttelihankkeella. Palokan keskus on täydentynyt uusilla hankkeilla ja 

Palokan vanha keskusta oli kansainvälisen kesäkoulun suunnittelukohteena. Suunnitelmat ideoivat 

uuden koulu-kirjastokeskuksen lähiympäristöä. 

Jyväskylän maalaiskunnan käytäntönä alkanut suunnittelutarvelupien delegointi viranhaltijoille 

toteutettiin laajennettuna uudessa kunnassa. Tämä on edistänyt asiakaslähtöisyyttä, lisännyt 

lupaharkinnan oikeusvarmuutta ja nopeuttanut käsittelyaikoja huomattavasti. Aktiivisen 

kyläkaavoituksen ja suunnittelutarvelupien käsittelyyn varta vasten perustetun valmisteluryhmän 

myötä maaseudun omakotirakentamista on kolmessa vuodessa käännetty nimenomaan kyliä 

vahvistavaan suuntaan. Kaupunki osallistui Ympäristöministeriön kyläkaavahankkeeseen ja 

kaupungin kyläkaavoittaja palkittiin vuonna 2011 Keski-Suomen kylien vuoden kuokkavieraana. 

6.4.2 Asuminen 

Jyväskylän seudulla on harjoitettu tiivistä lainoitus- ja muuta asuntopoliittista yhteistyötä 1990-

luvun alusta lähtien. Alkuvaiheessa mukana olivat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta 

sekä Laukaa, Muurame ja Säynätsalo (liittyi Jyväskylän kaupunkiin 1993). Asuntoyhteistyön 

välittömänä tavoitteena oli alun perin turvata riittävä lainoitus myös näille kaupunkiseudun 

kunnille, jotka kokonsa puolesta eivät yksin olleet kilpailukykyisiä ARA-lainoituksessa. Nykyisin 

lähtökohtana on näkemys, että yhdistämällä seitsemän kunnan voimat saavutetaan synergiaetuja 

mm. neuvonta- ja muissa viranomaistehtävissä ja pystytään yhdessä tarjoamaan yhä useammalle 

sopiva asumisvaihtoehto. Myös erityisryhmien asuntoasiat nousevat tärkeiksi mm. väestön 

ikääntymisestä johtuen. Tavoitteena on myös Jyväskylän ydintä ympäröivien kuntakeskusten, 

taajamien ja maaseutualueiden asumispalvelujen laadukkuus ja sitä kautta myös koko 

kasvukeskusseudun elinvoimaisuuden edistäminen. Seudun kunnat laativat vuosittain 

asuntokatsauksen, jossa kuvataan alueen asuinoloja ja asuntomarkkinoita sekä esitetään 

tuotantotarpeet. (Jyväskylän seutukunta, 2011) 

Jyväskylän kaupungissa asuntokuntia oli vuoden 2010 lopussa yli 63 000 ja ne muodostivat yli 75 

prosenttia seudun asuntokunnista. Jyväskylän asuntojen keski-koko oli 2,00, joka oli lievästi alle 

maan keskiarvon (2,08).  Kasvukeskukselle ominaisista piirteistä huolimatta Jyväskylässä ahtaasti 

asuvien (enemmän kuin yksi henkilö per huone) osuus oli ainoastaan 8,5 prosenttia eli alle maan 

keskiarvon. 
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Jyväskylän seudun asuntorakentamisen volyymi on ollut pitkään suhteellisesti maan huipputasoa, 

jota on mahdollistanut myös oma aloitteellisuus ja valtion tukeman tuotannon hyödyntäminen. 

Ara-tuotannon merkittävä notkahdus ja yleinen varovaisuus ovat kuitenkin johtaneet tuotannon 

vähenemiseen. Erityisen aktiivista asuntotuotanto on ollut Jyväskylän kaupungissa. Jyväskylän 

asuntotuotanto on kerrostalopainotteista, kuten kuvasta 26 voidaan todeta. Erityisesti vanhan 

Jyväskylän kaupungin asuntokanta on kerrostalo- ja vuokra-asuntovaltaista. Vuodesta 2007 lähtien 

Jyväskylän omakotitalorakentaminen ja erityisesti rivitalorakentaminen on vähentynyt. Vuoden 

2009 aikana Jyväskylään valmistui vähän asuntoja (yhteensä 523, 246 omakotitaloja). Vuonna 

2010 Jyväskylään valmistui 1 047 asuntoa, joista noin 79 prosenttia oli kerros- ja rivitaloja. 

Omakotitalojen rakentamisen arvioidaan olevan kasvussa. Vuonna 2010 Jyväskylässä myönnettiin 

286 rakennuslupaa uudelle omakotiasunnolle.  Jyväskylässä asuntotuotannon on ennakoitu 

pysyvän lähivuosina vuoden 2010 tasolla.  

Vuonna 2011 asuntorakentamisen määrä normalisoitui vuoden 2009 notkahduksen jälkeen.  

Asuntoja valmistui vuonna 2011 yhteensä 1 107. Koko rakennustuotanto oli 1 102 285 kem2, joka 

on nyt normaalitasoa aikaisempiin vuosiin verrattuna.  

 

Kuva 26 Jyväskylän asuntotuotannon kehitys 1988–2010 (KymppiR2011) 

Vuokra-asuntojen osuus Jyväskylässä on maan korkeimpia. Jyväskylässä oli 31.12.2010 vuokra-

asuntoja 34 000 (yhteensä seudun kunnissa 41 520). Tätä selittää Jyväskylän kaupungin korkea 

opiskelijoiden määrä.  
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KymppiR2011-raportin mukaan vuonna 2012–2013 alkavaksi ohjelmoiduista alueista vain 

Kortepohjan keskustassa on lainvoimainen asemakaava (KV 11.4.2011). Muilla vuosina 2012–2021 

alkamassa olevilla alueilla ei vielä ole lainvoimaista asemakaavaa. Alueet ovat 

asemakaavoitettavina tai valitusprosessissa (Mankola II ja Tanhukaari -kaavoista on valitettu).  

KymppiR2011-ohjelmassa olevat omakotitontit sijoittuvat eri puolille kaupunkia. Uusia tontteja 

tulee useille eri alueille ja tarjolla on yksittäisiä tontteja edellisvuoden alueilta. 

Omakotitonttitarjonnassa tullaan tarjoamaan alueita mm. Alvajärven, Leppäveden ja Päijänteen 

vesistöjen tuntumasta.  

Uudet kerros- ja rivitaloalueet sijoittuvat keskeisille alueille. Uusia kerros- ja rivitaloalueita avataan 

aluekeskusten (Huhtasuo, Korpilahti, Kortepohja, Kuokkala, Palokka, Säynätsalo, Tikkakoski ja 

Vaajakoski) lisäksi seuraavilta alueilta: Mannisenmäki, Pölkintie, Lintukangas ja Savulahti II 

Palokassa, Mankola II, Kivelänranta, Palokunnanmäki, Hämeenkatu ja Kangas kantakaupungissa, 

Valkeamäki Keltinmäki-Myllyjärvellä, Eteläportti ja Kauramäki Keljossa, Säynätsalossa kouluranta, 

Tanhukaari Kuokkalassa, Huhtasuolla Karpalokuja 5, Halssilassa Vaajakoskentie 9 ja Äijälänranta, 

Lohikoski-Seppälänkankaalla Heinälampi III, Vaajakoskella Kaunisharjun Koskenniska ja 

Väinölänranta.  

Avattavien uusien alueiden lisäksi kerros- ja rivitaloja rakentuu jo aloitetuilla alueilla kuten 

Keljonkankaalla. Lisäksi vanhoilla alueilla on merkittävä määrä toteuttamattomia yksityisten 

hallussa olevia kerros- ja rivitalotontteja. Vuonna 2010 ei uusia kerrostalotontteja saatu 

kaavoitetuksi tavoitteen mukaisesti, 2011 tavoitteet vaikuttivat kuitenkin toteutuvan. Varanto ei 

kokonaisuutena ole kuitenkaan riittävä. Kerrostalotonttien asemakaavoitukseen tulee lähivuosina 

panostaa siten, että tontteja on tarjolla ohjelman mukaisessa aikataulussa.  

Vuonna 2011 myönnettyjen rakennuslupien kokonaisvolyymit olivat samalla tasolla kuin 2000-

luvulla keskimäärin. Vuosina 2009–2010 myönnetyistä omakotitalojen rakennusluvista sijoittui 

maaseudulle 12,5 %, kyläyleiskaava-alueille 12,5 % ja asemakaavoitetuille alueille 75 %. 

Maaseudun rakentaminen on suuntautumassa enemmän kyläyleiskaava-alueille, mikä on 

kaupunkistrategian tavoitteiden mukaista. Vuosien 2009 - 2010 aikana muualle kuin asemakaava-

alueelle myönnetyt omakotitalojen luvat sijoittuvat Tikkakoski-Nyrölään, Palokka-Puuppolaan, 

Vajaakoski-Jyskään ja Korpilahdelle. Esimerkiksi Korpilahdella myönnettiin lupia maaseudulle, vain 

2 kyläyleiskaava-alueille. (KymppiR2011, 2012.) 
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Kuva 27 AO-rakennusluvat suuralueittain vuosina 2009 - 2010 

6.4.3 Liikenne 

Rakennemalli (kartta ja vyöhykkeiden kehittämisperiaatteet legitimoiva kuntasopimus) ja Jyseli 

liikenteen aiesopimuksineen hyväksyttiin seudun valtuustoissa kevään ja kesän 2011 aikana. 

Joukkoliikenteestä, liikennemallista ja tieverkosta sekä liikenteen ja liikkumisen ohjauksesta tehtiin 

erilliset kehittämisohjelmat. Jyseli Joukkoliikennejärjestelmäksi valikoitui selvitysten pohjalta 

bussipohjainen järjestelmä. Raideliikenteen koettiin palvelevan vain pientä osaa seudun väestöstä 

ja se olisi vaatinut mittavia kaksoisraideinvestointeja ja vienyt käyttäjiä kannattavilta bussireiteiltä. 

Raideliikenne ei myöskään Jyväskylän seudulla olisi soveltunut koulukyytien järjestämisen 

välineeksi. 

Asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen yksi edellytys on toimivat yhteydet sekä elinympäristön 

viihtyvyys ja turvallisuus. Toimivat yhteydet muodostuvat työmatka-, opiskelu- ja 

asioimisliikenteestä.  Jyväskylä, Laukaa ja Muurame ovat myös käynnistäneet alueellisen 

joukkoliikennesuunnitelman laadinnan. Joukkoliikenneselvityksen työstäminen jatkuu kevääseen 

2012 asti. Selvityksen pääasiallisena tavoitteena on selvittää nykyisen joukkoliikennejärjestelmän 

palvelutaso perehtymällä jo olemassa olevan linja-autolinjaston asukas- ja työpaikkakattavuuteen. 

Selvityksen toisena tavoitteena on muodostaa kuva nykyisen linjaston kattavuudesta suhteessa 

tulevaan maankäyttöön sekä tutkia linjaston tehostamismahdollisuudet.  

Vuoden 2010 KymppiR2010 -ohjelmassa arvioitiin uusien alueiden joukkoliikenteen palvelutasoa 

(hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono). Arvioperusteena oli esimerkiksi se, montako vuoroa 

Keskeiset suuralueet: 

01 Kantakaupunki 

02 Kypärämäki-Kortepohja 

04 Huhtasuo 

05 Kuokkala 

06 Keltinmäki-Myllyjärvi 

07 Keljo 

08 Halssila 

09 Säynätsalo 

10 Tikkakoski-Nyrölä 

11 Palokka-Puuppola 

12 Vajaakoski-Jyskä 

14 Korpilahti 
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lähimmällä reitillä on vuorokaudessa ja etäisyys pysäkille. Palvelutason arvioitiin olevan hyvä 

useille uusille alueille (esim. Palokan Savulahti ja Pölkintie, Vajaakosken keskusta ja Huhtasuon 

keskusta) tai todennäköisesti tulee olemaan hyvä (esim. Valkeamäki ja Etelänportti). Tyydyttäväksi 

palvelutaso arvioitiin Tikkakosken Tunnelimäessä, Palokan Matinmäessä ja Lintukankaalla sekä 

Korpilahden keskustassa. Palvelutason ennakoitiin jäävän huonoksi esimerkiksi Säynätsalon 

Kinkovuoressa ja Pajukannassa sekä Korpilahden Tikkalassa. KymppiR2011 -ohjelmaan uusina 

alueina tulivat mm. Kankaan ja Hämeenkadun alueet, jotka sijoittuvat hyvin nykyisiin 

joukkoliikennereitteihin nähden.  

6.4.4 Ympäristö 

Jyväskylän ilmasto-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 22.8.2011. Ilmasto-ohjelman 

päätavoite on yhteisen tahtotilan luominen, jotta koko kaupunkiorganisaatiossa pyritään kohti 

samaa päämäärää ja vältetään ristiriitaisia päätöksiä. Määrällisenä tavoitteena on 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 20 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 2005 tasosta.  

Näin asetettu tavoite asettaa haasteen sekä kasvavalle kaupungille että jokaiselle kaupunkilaiselle. 

Kaupunkikonsernin oma tavoite on kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti 9 %:n 

energiansäästö vuoden 2005 tasosta vuoteen 2016 mennessä.   

Ennen yhdistymistä aloitettu vuorovaikutteinen kaupungin viherpolitiikka on edennyt ja se on 

tarkoitus hyväksyä kaupunginvaltuustossa vielä kevään 2012 aikana. Viherpolitiikalla edistetään 

kaupunkistrategiassa, kaupungin ympäristöpolitiikassa sekä ilmasto-ohjelmassa esitettyjä 

tavoitteita. Keskeisimmät näiden strategioiden ja ohjelmien kanssa yhtenevät tavoitteet koskevat:  

 kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä,  

 vetovoimaisen yhdyskuntarakenteen edistämistä,  

 viherrakenteen kohentamista,  

 virkistysmahdollisuuksien parantamista,  

 luonnon monimuotoisuuden edistämistä,  

 olemassa olevien esteettisten ja kulttuuriarvojen säilyttämistä,  

 ilmastonmuutoksen huomioimista sekä myös  

 asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien parantamista. 

 

Viherpolitiikan laadinnassa on ollut keskeisenä näkökulmana tuoda viheralueita ja viherpalveluita 

esille kokonaisuutena ”ilman hallinnollisia rajoja”.  Viheralueiden ja – palveluiden hallinnointi 

kaupungissa jakaantuu usealle eri vastuualueelle, ja viherpolitiikan toimenpiteillä halutaan 

sitouttaa eri tahot yhteisten periaatteiden pitkäjänteiseen toteuttamiseen. Samalla muodostetaan 

yhteinen käsitys viheralueiden kehittämisperiaatteista sekä ns. kärkihankkeista, joihin tulevina 

vuosina panostetaan. Viherpolitiikka muodostuu seitsemästä periaatteesta, joita toteuttaa joukko 
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nimettyjä kärkihankkeita sekä toimenpiteitä.  Viherpolitiikan toteutumista seurataan jatkossa 

kaupungin viherryhmän toimesta. 

6.5. Yhteenveto 
 

Yhdyskuntarakenne ja ympäristö näkökulman tuloksista on yhteenveto seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 10 Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

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) 

Haastatteluissa ja kyselyssä yhdyskuntarakenteen ja ympäristön kokonaisuus sai hyvät arviot. 

Uuden Jyväskylän koettiin vaikuttaneen positiivisesti eniten juuri tähän kokonaisuuteen. 

Maankäyttö ja kaavoitus todettiin useimmiten asiaksi, jossa Jyväskylä on onnistunut. Yhdistyminen 

on mahdollistanut Jyväskylän kasvusuuntien mukaisen yhdyskuntarakenteen suunnittelun. Alueen 

maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu ja päätöksenteko on nyt koottu yhteen 

organisaatioon. Yleisenä haasteena maankäytössä on kehittämishyötyjen realisoituminen vasta 

pitkällä aikavälillä. Jyväskylässä tässä on kuitenkin onnistuttu hyvin. 

Kaavoitus- ja yhdyskuntarakenneprosessi on ollut Uudessa Jyväskylässä tuloksellista ja 

tonttitarjonta on asuntomarkkinalähtöistä. Haastatteluissa ilmaistiin huoli maaseutumaisten 

alueiden ja kaupunkikeskustan elinvoimaisuuden säilyttämisestä. Korpilahden asukasmäärän 
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kasvutavoite, joka asetettiin yhdistymissopimuksessa, ei ole toteutunut. Toisaalta myös keskusten 

kehittämisestä osoitettiin huolta ja koettiin tärkeäksi, että Jyväskylän keskusta säilyisi 

elinvoimaisena ja houkuttelevana.  

Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt 3.4.2012 Uuden Jyväskylän yleiskaavaluonnoksen, joka 

on huhti- ja toukokuussa nähtävillä. Yleiskaavan valmistelutyö on ollut mittavaa ja laadukasta. Eri 

alueiden ominaisuuksia ei haastatteluissa koettu otettavan kaikilta osin huomioon ja 

rakennusjärjestyksessä on pykäliä, jotka rajoittavat osan mielestä liikaa rakentamista.   

KymppiR-ohjelma on koettu toimivaksi ja onnistuneeksi maankäytön suunnittelun työkaluksi. 

Ohjelmassa ennakoidaan poikkihallinnollisesti yhteistyössä palvelutarpeita ja sen vaatimuksia 

maan- ja tilankäytössä. Uuden Jyväskylän haasteena on pitkäjänteinen maanhankinnan ja -käytön 

suunnittelu. Pitkäjänteisen maanhankinnan ja -käytön suunnittelu on kuitenkin koettu haasteeksi 

Uudessa Jyväskylässä.  

Jyväskylän ilmasto-ohjelmasta sekä viherpoliittisessa ohjelmasta on tehty päätökset. Uuden 

Jyväskylän haasteena on liikenneyhteyksien turvaaminen. Jyväskylän maantieteellinen sijainti on 

logistisesti haastava pääkaupunkiseudun näkökulmasta; junayhteyksissä matka-aika on jo 

merkittävä ja lentoliikenteessä Oulu ja Kuopio nousevat Jyväskylän kilpailijoiksi.  
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7. Elinvoima ja kilpailukyky 

7.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa uuden Jyväskylän elinkeinojen ja vetovoimaisuuden 

kehittämisestä linjattiin alla kuvatun tavoin: 

 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 

 

Kaupunkistrategiassa Jyväskylän visio on olla kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat 

mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun.  

Valtuuston hyväksymissä strategisissa tavoitteissa on erittäin vahva lataus elinkeino- ja 

työllisyyspolitiikkaan. Kaupunkistrategian ensimmäinen teema on vireä elinkeinoelämä sekä 

työpaikkojen ja väestömäärän kasvu. Toinen teema on edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien 

yhteistoiminnan ja kaupunkipolitiikan uudistamisessa. Teemat jakaantuvat seuraaviin tekijöihin: 

 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 
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  Jämsä – Jyväskylä – Äänekoski kehittämisvyöhykkeen tekeminen 

 Työssäkäyntialueen mukaisen kuntarakenteen aikaansaaminen 

 

7.2 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Valtuutetuille esitetyn kyselyn tulokset ovat seuraavat. 

 

Kuva 28 Valtuutettujen kyselyn tulokset - elinvoima ja kilpailukyky 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 58 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut myönteisesti elinkeinojen ja vetovoimaisuuden kokonaisuuteen. 

Elinvoiman ja kilpailukyvyn haastattelujen ja kyselyn tulokset olivat positiivisia lukuun ottamatta 

työllisyyden hoitoon liittyviä kysymyksiä.   

7.2.1 Kansallisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen 

Yhdistymisen yhtenä strategisena tavoitteena oli kansallisen ja kansainvälisenkilpailukyvyn 

parantaminen. Kyselyyn vastanneista valtuutetuista enemmistö oli täysin tai osittain samaa mieltä 
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siitä, että Uusi Jyväskylä on onnistunut parantamaan kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä 

(Strategisten tavoitteiden toteutumisarvioiden tulokset kappaleessa 2.2.). Haastateltavat ryhmät 

olivat pääosin samaa mieltä väittämän kanssa.  

Valtuutetuista suurena kaupunkina Jyväskylä on entistä vahvempi toimija, jolla on paremmat 

mahdollisuudet saavuttaa myös kansainvälistä tunnettavuutta. Jyväskylän imagon koettiin 

vahvistuneen ja kuntien välisissä vertailuissa on pärjätty hyvin muihin kuntiin nähden.  

Osa haastateltavista oli sitä mieltä, ettei elinkeinoelämän alueella ole edetty toivotusti. Kuitenkin 

väestörakenne, verotulopohja ja asumisen kalleus huolestuttivat valtuutettuja myös kuntien 

välisen kilpailun näkökulmasta. Opiskelijavetoisena kaupunkina Jyväskylä kilpailee työelämään 

siirtyvistä opiskelijoista muiden kaupunkien kanssa. Valtuutetut nostivat esiin liikenneyhteyksien 

tärkeyden ja niiden vahvistamisen pohjoiseen ja itään. 

Elinkeinoelämän edustajista Uusi Jyväskylä pystyy vaikuttamaan jossain määrin alueen 

kehitykseen entistä paremmin. Esimerkiksi lentoliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä kuntarajat 

eivät enää vaikuta toimintaan.  

Kaupungin imago, vetovoima ja kilpailukyky 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 76 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

kaupungin imago, vetovoima ja kilpailukyky ovat parantuneet. Myös muut haastateltavat ryhmät 

olivat samaa mieltä. Jyväskylässä on menestytty valtakunnallisissa imagotutkimuksissa sekä 

yhdistymistä ennen että sen jälkeen.  

Valtuutetuista kilpailukykyä on pyritty kehittämään jo ennen kuntien yhdistymistä, mutta 

kuntarajojen poistuttua kuntien välisen kilpailun on koettu vähentyneen. Jyväskylän kaupungilla 

on nyt suuremmat hartiat ja enemmän näkyvyyttä. Osa kuitenkin oli sitä mieltä, että kuntajaon 

muutos ja sitä kautta saatu näkyvyys valtakunnallisessa mediassa on jäänyt vähäisemmäksi 

verrattuna Salon, Hämeenlinnan ja Kouvolan monikuntaliitoksiin. Oulun ja Jyväskylän kuntien 

yhdistymisiä ei koettu noteerattavan samalla tavalla.  

Johtoryhmästä kaupunkirakenteen ohella elinkeinon kehittäminen ei olisi ollut mahdollista 

samassa laajuudessa jos kunnat eivät olisi yhdistyneet. Jyväskylän kasvu on ollut nopeinta kehä 

kolmosen ulkopuolella olevista kunnista ja koulutetun työvoiman osuus on kasvanut ja jatkaa 

kasvamistaan.  

Pääluottamusmiehistä kaupungin imago henkilöstön ja työnantajan välillä koettiin hyväksi ja 

Jyväskylän koettiin olevan yhteen hiileen puhaltava yhteisö. Jyväskylän kaupunki mielletään 

vieläkin kovatasoiseksi koulutuksen kehittäjäksi yliopistokaupungiksi. Toisaalta lääkäreiden 
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keskuudessa Jyväskylän maineen uskottiin olevan huono. Miettiessä tämän syitä arveltiin, että 

johtaminen on voinut vaikuttaa tähän – palkkatasosta ei ole kysymys.  

Yrittäjien suuntaan hyvällä imagolla voi ehkä olla positiivista vaikutusta, mutta myös mediassa 

näkynyt negatiivinen palaute palveluista ja sen vaikutus kaupungin imagoon huolestutti. 

Julkisuuteen nousevat lähinnä kriittiset mielipiteet.  

Elinkeinoelämän edustajista Jyväskylän kaupungilla on hyvä tahtotila imagon säilyttämiseksi ja 

parantamiseksi. Kaupunki koettiin vetovoimaiseksi, mutta kilpailukyvyn säilyttämisen arveltiin 

olevan haasteellisempaa tulevina vuosina. 

7.2.2 Kaupungin vaikutus Keski-Suomen kehitykseen 

Pääosin myös koettiin, että kaupunki on vaikuttanut myönteisesti koko Keski-Suomen kehitykseen. 

Kyselyyn vastanneista 70 prosenttia oli joko täysin tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa.  

Valtuutetuista Jyväskylä oli vaikuttanut positiivisesti maakunnan kehitykseen, mutta poikkeaviakin 

mielipiteitä esitettiin. Osasta valtuutettuja uskottiin, että Jyväskylän koettiin keräävän positiivisen 

kehityksen ja muuttajat, kun taas muu Keski-Suomi ja erityisesti maaseutupitäjät tyhjenevät. 

Yhteishenkeä ja hyvää yhteistyötä maakuntaan toivottiin enemmän. Maakunta ei ole enää yhtä 

yhtenäinen, kun kaupunkikeskus on kasvanut. Pääasiassa näkemykset kuitenkin olivat myönteisiä 

ja Jyväskylä koettiin tärkeänä Keski-Suomen veturina, joka on vaikuttanut maakunnan kehitykseen 

myönteisesti. Tärkeää ja myönteistä oli myös se, että Suomessa sijaitsee kasvukeskus myös Keski-

Suomessa. 

Henkilöstöraadissa koettiin, että Jyväskylään on voitu suhtautua ennen yhdistymistä 

myönteisemmin. Arveltiin, että syynä voi olla kooltaan suurempi kaupunki, joka houkuttelee 

maakunnasta kehittämisrahat ja osaavan työvoiman. Muut kunnat ovat kuitenkin uteliaita 

Jyväskylän tavasta tuottaa palveluja ja kiinnostuneita yhteistyöstä.  

Elinkeinoelämän edustajien mielestä Jyväskylä on vaikuttanut myönteisesti Keski-Suomen 

kehitykseen. Vetovoimaisuuden koettiin keskittyneen suurimmaksi osaksi Jyväskylän kaupunkiin. 

Mahdolliset haittavaikutukset muiden kuntien kannalta ovat toisaalta väistämättömiä ja alueella 

on kuitenkin hyvä olla kasvukeskus. 

7.2.3 Kaupunki asuinkuntana 

Enemmistö valtuutetuista oli sitä mieltä, että Uusi Jyväskylä on aiempaa halutumpi asuinkunta ja 

yrityspaikkakunta. Kyselyyn vastanneista 71 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä 

väittämän kanssa. 
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Enemmistö valtuutetuista piti Jyväskylää houkuttelevana asuinkuntana. Tonttitarjonta on hyvä 

naapurikunnissa. Hyvien kulkuyhteyksien vuoksi perheet voivat muuttaa naapurikuntiin ja käydä 

töissä Jyväskylässä. Yliopistokaupunkina Jyväskylä houkuttelee paljon nuoria opiskelijoita.  

Jyväskylän asumiskustannukset ovat korkeat ja tämä voi vaikuttaa myös Jyväskylän 

houkuttelevuuteen asuinkuntana. Uudella Jyväskylällä on kuitenkin paremmat mahdollisuudet 

tarjota erityispalveluita asukkaille ja tämä kasvukeskusten tavoin kaupunki houkuttelee myös 

sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäviä asukkaita kunnista, joista palveluja ei välttämättä pystytä 

tarjoamaan. Nämä tekijät vaikuttavat myös kaupungin verotulopohjaan 

Elinkeinoelämän edustajista yleisesti asuminen Jyväskylässä on parantunut ja 

omakotitaloasumisen osuus on kasvanut Jyväskylän seudulla. 

7.2.4 Kaupunki yrityspaikkakuntana 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 58 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että 

kaupunki on entistäkin houkuttelevampi yrityspaikkakunta.  

Valtuutetuista kehitystä on tapahtunut yritysten houkutellussa siten, että yritysten ei tarvitse 

neuvotella eri tahojen kanssa yhtä paljon kuin ennen. Kaupungin koettiin panostaneen yritysten 

houkuttelemiseen.  Osasta yritysilmapiiri voisi kuitenkin olla parempi. Yritysten houkuttelemisessa 

tulisi keskittyä suurten yritysten lisäksi myös pienien ja paikallisten yrittäjien tukemiseen ja 

houkuttelemiseen. Yrittäjäystävällisyyskyselyssä Jyväskylän asema oli laskenut 8. sijalle. Tuleekin 

muistaa, että yritykset eivät katso ainoastaan väestöpohjaa vaan myös kaupungin suhtautumista 

yrittäjyyteen. 

Myös hankinnat ja kilpailuttaminen ovat hankaloittaneet yritysten houkuttelemista. Myös 

elinkeinoelämän edustajat nostivat esiin kaupungin strategisuuden vajeet hankintapolitiikassa. 

Paikalliset toimijat tippuvat pois suurista hankinnoista, innovatiivisissa hankintatavoissa ei ole 

koettu merkittävää edistymistä. Hankintojen ja kilpailuttamisen lainsäädäntö hankaloittaa 

hankintoja, mutta todellisuudessa kunnilla olisi mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Hankinnat 

nimettiin yhdeksi kaupungin kehittämisen kohteeksi. Elinkeinoelämän edustajista Jyväskylän 

kaupunki on suhteellisen houkutteleva yrityspaikkakunta, mutta ei yhtä houkutteleva kuin 

asumiskuntana.  

7.2.5 Työpaikkojen lisääminen ja työllisyyden edistäminen 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista vain 29 prosenttia oli osittain tai täysin samaa mieltä siitä, 

että työpaikkojen lisääminen on onnistunut. 30 prosenttia vastanneista oli osittain tai täysin 

samaa mieltä siitä, että työllisyyden parantumiseen on vaikutettu tuloksellisesti.  
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Paremmasta imagosta huolimatta alueen työllisyyteen ei valtuutetuista ole vaikutettu tarpeeksi 

tuloksellisesti eikä työpaikkoja ole tullut lisää halutussa mittakaavassa. Työllisyys ja erityisesti 

nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys nostettiin myös usein esiin asiana, jossa Uusi Jyväskylä ei ole 

onnistunut ja johon tulisi tulevaisuudessa panostaa. Osa yrityksistä on lopettanut toimintansa ja 

työntekijöitä lomautettu ja erityisesti teollisuudessa ongelmat ovat haastavia. Ilmiön koettiin 

olevan kuitenkin yleinen ja kehityskulku olisi todennäköisesti ollut samankaltainen silloinkin, jos 

kunnat olisivat pysyneet itsenäisinä. 

Työpaikkoja on onnistuttu lisäämään, mutta Jyväskylän kaupunkia vaivaa pysyvä ja hankala 

rakennetyöttömyys. Eri alueilla työttömyystilanteen koettiin vaihtelevan. Esimerkiksi 

palveluelinkeinoissa ja ravintola-alalla työttömyyttä oli vähemmän kuin teollisuuden alalla. Myös 

eri alueiden välillä on eroja työllisyydessä, Huhtasuon alueella työttömyystilastot ovat synkimmät. 

Alueiden eriarvoistumista tulisikin haastateltavien mielestä pyrkiä ehkäisemään.  

Elinkeinoelämän edustajat uskoivat, että Jyväskylä on onnistunut vastaamaan alueen 

työpaikkatilanteeseen vaikuttaneisiin tapahtumiin siten, että kielteiset seuraukset ovat olleet 

jossain määrin lievemmät. Nokian sulki Jyväskylässä toimineen tuotekehitysyksikön. Jyväskylän 

menettelyjä lakkauttamisen aiheuttamien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi pidettiin 

onnistuneena ja menettelytapaa on käytetty malliesimerkkinä muissa kunnissa.  

Elinkeinoelämän edustajista opiskelijoita ei ole vielä täysin hyödynnetty potentiaalisena 

työvoimana. Oppilaitosten välinen yhteistyö on edistänyt työpaikkojen saamista Jyväskylään (esim. 

Moventas). Elinkeinoelämän edustajien haastattelussa todettiin työttömyysasteen olevan edelleen 

suuri ja sen nopeaa laskemista ei pidetty ilmeisenä. Jyväskylässä kärsitään vaikeasta, 

rakenteellisesta työttömyydestä. Innovatiivisten selkeiden kasvuyritysten houkutteleminen 

alueelle on haastavaa ja se vaatii paljon panostamista. Logistisesta näkökulmasta lentoliikenteen 

jatko on epävarmaa ja myös junayhteydet ovat harventuneet. Kansainvälistä liikennettä 

Jyväskylään kaivattiin lisää, vaikka sitä alueella on. Työpaikkakehityksen todettiin keskittyneen 

pääasiassa Uuden Jyväskylän alueelle maakunnassa. 

7.3 Kuvaus ja arvio toteutumisesta 

Jyväskylän elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä arvioidaan kyselyn ja haastattelun lisäksi 

tarkastelemalla kaupungin elinkeinoja ja kilpailukykyä edistäviä toimia ja hankkeita sekä kaupungin 

menestymistä imagomittauksissa. Liitteessä 9 on tarkasteltu Jyväskylän elinvoimaisuutta. 

Jyväskylän kaupunkia vertaillaan mm. väestön, muuttoliikkeen, työpaikkojen ja asukaskohtaisten 

kustannusten kehityksessä. Vertailu perustuu pääosin tilastokeskuksen tietoihin.   
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7.3.1 Elinkeinopolitiikan toteuttaminen ja kilpailukyvyn edistäminen 

Suurten kaupunkikeskusten elinkeinoja on kehitetty kuntien yhteistyöllä. Jyväskylän seudun 

kehittämisyhtiö Jykes Oy on Jyväskylän seudun neljän kunnan - Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja 

Uuraisten - omistama, vuonna 1996 perustettu elinkeinoyhtiö. Ennen kuntien yhdistymistä myös 

Jyväskylän maalaiskunta oli yksi omistajakunnista. Jykesin tavoitteena on auttaa palveluillaan ja 

osaamisellaan Jyväskylän seudun yrityksiä kehittämään toimintaansa ja parantamaan 

kilpailukykyään kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Jykes luo ja kehittää yritysten 

toimintaedellytyksiä, edistää liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä 

elinkeinoyhteistyötä Jyväskylän seudulla ja ympäristökunnissa. Jykes on sekä aloitteentekijä että 

pitkäjänteinen yhteistyökumppani Jyväskylän seudun elinkeinotoiminnassa.  

Huhtikuussa 2008 Jyväskylässä asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli valmistella esitys 

Jyväskylän elinkeinopolitiikasta, elinkeinopoliittisen yhteistyön organisoinnissa ja toimintamallista. 

Raportin arvio elinkeinoelämän silloisesta mielipiteestä elinkeinopolitiikasta, ilmapiiristä ja 

elinkeinoilmastosta perustuu työryhmän arvioihin, sekä järjestöjen säännöllisesti teettämien 

mielipidekyselyiden tuloksiin. Jyväskylän elinkeinopolitiikassa on tavoiteltu onnistumisia 

reagoivalla toimintatavalla. Muun muassa toimitilajärjestelyjen ja aktiivisen oppilaitosyhteistyön 

kautta seudulle on saatu yritysinvestointeja.  

Elinkeinopalveluiden tyytyväisimpiä käyttäjiä ovat yrityksen perustamispalvelun asiakkaat. 

Tyytymättömimpiä olivat muun muassa omistajanvaihdos- tai sukupolvenvaihdospalveluja 

tarvitsevat yritykset sekä pienten toimivien yritysten kehittämispalvelujen hakijat. Yritykset 

antoivat myös palautetta, että ”yhden luukun periaate” ei toimi käytännössä vaan toiminta on 

byrokraattista sekä valmistelu- että päätöksentekovaiheessa. Elinkeinopolitiikan toteuttamisessa 

todettiin, että yritysten ja kaupungin välinen luottamuksen ilmapiiri ja reagoiva toimintamalli ovat 

tärkeitä. Teot ratkaisevat, mutta myös mielikuvien varassa tehdään muun muassa yritysten 

sijoittumispäätöksiä. Elinkeinopolitiikan ja yhteistyömallin taustaksi työtyhmä teki suppean ja 

viitteelliseen SWOT -lyhytanalyysin.  
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Kuva 29 Lyhytanalyysi Jyväskylän kilpailutekijöistä (3.11.2008) 

Raportissa määriteltiin kaupungin elinkeinopolitiikan perusta vuoteen 2020. Elinkeinopolitiikan 

perusta johdetaan arvoista, visiosta ja missiosta tarpeeksi pitkälle aikavälille vuoteen 2020 

(taulukko 15). Lisäksi määriteltiin elinkeinopolitiikan painopisteet 2012, jotka ohjaavat kaupungin 

elinkeinopolitiikan toimenpiteiden kohdistamista seuraavalla toimintakaudella. 
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 Taulukko 15 Jyväskylän elinkeinopolitiikan arvot, visio ja missio (3.11.2008) 

Arvot Visio Missio Y4 - Yhteisö ylös 
yrittäjyydellä ja yhteistyöllä 

 tuloksellinen 
yritystoiminta  

 kestävä ja eettinen 
yrittäjyys  

 kannustava 
yrittäjyysilmapiiri  

 monipuolinen elinkeino- 
ja yritysrakenne 

 elinkeinotoimijoiden 
hyvä yhteistyö 
kaupunkilaisten 
hyvinvoinnin perustana  

 

 Jyväskylä on Suomen 
halutuin, kehittyvin ja 
yritysaktiivisin kaupunki  

 Jyväskylässä on 
monipuolinen, menestyvä 
sekä eettisesti kestäville 
arvoille perustuva 
tuloksellinen ja 
kilpailukykyinen 
yrityskanta, kannustava ja 
kasvua mahdollistava 
yrittäjyysilmapiiri  

 Jyväskylän kaupungin koko 
organisaatio tiedostaa 
elinkeinoelämän ja 
yrittäjyyden merkityksen 
ihmisten hyvinvoinnille ja 
alueen kilpailukyvylle, ja  
toimii sen mukaisesti  

 

 parantaa Jyväskylän hyvää 
mainetta 
yrittäjyyskaupunkina ja 
asuinkuntana  

 kehittää monimuotoista 
yrittäjyyttä ja 
elinkeinotoimintaa  

 rakentaa hallitusti 
kehittyvää 
yhdyskuntarakennetta  

 parantaa edelleen hyviä 
palveluitamme ja edistää 
kaupunkilaisten hyvinvointia  

 luo kuntaan yrittäjämäisesti 
toimivan johto- ja 
päätöksentekokulttuurin  

 vahvistaa tunnettuutta Y4:n 
pääkaupunkina: toimii 
esimerkillisenä 
elinkeinopolitiikan 
toteuttajana Suomessa, ja 
vahvistaa tätä kuvaa 
viestinnällä 

Raportissa esitetty Jyväskylän uusi elinkeinopolitiikka ja yhteistyön organisointi kaupungin ja 

yritysten kilpailukyvyn kehittymiseksi ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi voitiin tiivistää 

kolmeen pääasiaan:  

1. Yrittäjälähtöisyys: kaupungin elinkeinopolitiikkaa suunnitellaan ja toteutetaan 

yrittäjälähtöisesti. Hyvä yrittäjyysilmapiiri, yhteistyö, päätöksenteon yrityslähtöisyys ja 

yritysvaikutusten arviointi päätöksenteossa sekä yrittäjälähtöisen maineen vahvistuminen ovat 

avainasioita elinkeinopolitiikan tuloksellisessa toteutumisessa.  

2. Asiakaslähtöiset organisaatiot: kaupungin elinkeinopolitiikkaa toteuttavat 

kehittäjäorganisaatiot rakentuvat asiakaslähtöisesti. Yhtiöiden johdot ja hallinnot on järjestetty 

hyvän hallintoperiaatteen mukaan. Yrityspalveluita kehitetään erikokoisten yritysten tarpeista 

käsin, joustaviksi ja strategisesti ketteriksi.   
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3. Kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin vahvistumisen perusta on hyvä elinkeinopolitiikka: 

elinkeinopolitiikan kohteena olevien yritysten ja yrittäjien merkitys kaupungin palveluiden ja 

kaupunkilaisten hyvinvoinnin vahvistamisessa ymmärretään laajasti kaupunkiorganisaatiossa ja 

koko yhteisössä.          

Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnassa käsiteltiin joulukuussa 2010 Jyväskylän 

kaupungin elinkeinopolitiikan rajoja ja mahdollisuuksia työllisyyden ja yrittäjyyden edistäjänä. 

Pöytäkirjassa todetaan, että yritystoiminnan edellytysten parantaminen on nähtävä tärkeimpänä 

keinona Jyväskylän kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämisessä. Jyväskylä ja sen seutukunta on 

viimeisen kymmenen vuoden aikana menestynyt valtakunnallisestikin tarkastellen hyvin, 

arvioidaan sitä asukasluvun lisäyksen, työpaikkamäärän, yritysten nettolisäyksen, imagon tai 

yritysten liikevaihdon kehityksen valossa. 

Onnistumisista huolimatta todettiin elinkeinopolitiikan kaipaavan lisää osumatarkkuutta ja 

tuloksia. Toiseksi globaalin talouskriisin seurauksena kaupungista on poistunut todennäköisesti 

pysyvästi yli tuhat vientiteollisuuden työpaikkaa. Lähtötaso on vaarassa jäädä pysyvästi alemmalle 

tasolle. Tämä vaarantaa hyvinvointipalvelujen laadukkaan ylläpidon ja heikentää siten kaupungin 

vetovoimaa. Korkean työttömyyden ja ostovoiman heikkouden välillä on vahva riippuvuus, joissa 

molemmat vaikuttavat toisiinsa.  

Valmistuneiden opiskelijoiden määrä ylittää alueen työmarkkinoiden työllistämiskapasiteetin. 

Yliopistosta valmistuneista 2/3 muuttaa pois alueelta työn perässä. Ammattikorkeakoulusta 

valmistuneista 60 prosenttia löytää töitä alueelta. Korkealla työttömyydellä ja 

opiskelijavaltaisuudella on suora yhteys verotulokertymään, joka Jyväskylällä oli seitsemänneksi 

heikoin kymmenen suurimman kaupungin vertailussa.   Tuloveroprosentti oli kymmenen 

suurimman kaupungin vertailussa 19 %:llaan keskiarvossa. Työttömyydestä valtaosin johtuvaa 

ostovoiman mataluutta ilmentää toimeentulotukea saavien osuus väestöstä, joka oli Jyväskylällä 

vertailuryhmän toiseksi korkein Kuopion jälkeen. 

Elinkeinopolitiikassa todettiin tarvittavan uusia avauksia ja innovatiivisia ratkaisuja, koska 

veroprosentin nosto, pelkkään volyymiin tuijottaminen asukasluvun lisäyksessä kuin myös 

työpaikkojen kasvussa ja yritystoiminnan lisäyksessä eivät ole tuoneet ratkaisua tähänkään saakka. 

Kun tähän tarkasteluun lisätään vielä keskimääräistä korkeampi työttömyysaste, strategioiden on 

oltava järeitä ja uskottavia sekä keinojen tehokkaan konkreettisia. 

Pelkkien kuntarajojen poistamisella, rakenteiden säilyessä muuttumattomina, tuskin kyetään 

avaamaan uusia polkuja kilpailukyvyn ja vetovoiman parantamisen suhteen onnistuen samalla 

torjumaan tulevaisuuden vääjäämättömiä kuntatalouteen kohdistuvia uhkia. Viiden prosentin 
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läänin muuttuminen neljän prosentin maakunnaksi työttömyyden pysyessä edelleen 

valtakunnallisestikin korkeana luo paineita Jyväskylälle. 

Jyväskylän suurentunut koko, globaalissa kilpailussa pärjääminen, odotettavissa oleva 

taloudellisen huoltosuhteen vinoutuminen, yritysten sukupolvenvaihdosten onnistumisen 

varmistaminen, työttömyyden radikaali vähentäminen ja koordinaation parantaminen 

elinkeinoasioissa sekä yrityspalveluyritysten mukaan saaminen kehittämistyöhön edellyttävät eri 

elinkeinotoimijoiden olemassa olon, roolien ja työnjakojen perusteellista arviointia. 

Moniportainen ja voimakkaasti kuntavetoinen seudun elinkeino-ohjaus on syytä virittää sellaiseen 

muotoon, johon yritysjohto sitoutuu tulemaan mukaan kuntaohjauksen vähentyessä ja joka 

kykenee tähänastista paremmin vaikuttamaan kaupungin verotulo- ja BKT –kasvuun. 

Jyväskylä on hakenut ja osallistuu koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan 2010 - 2013. Jyväskylän, 

Jämsän ja Äänekosken kuntaliitoksien jatkona on rakennettu yhteistä kehittämisvyöhykettä. 

Tavoitteena on ollut, että kolmen kaupunkiseudun yhteenliittymä pysyy viiden elinvoimaisimman 

kaupunkiseudun joukossa Suomessa. Samalla tiivistyvä kolmen seudun toiminnallinen kokonaisuus 

runsaalla 220 000 asukkaallaan muodostaa Keski-Suomen eheytyvän ja kestävän ytimen. 

30.11.2011 julkaistussa kansallisessa arvioinnissa Jyväskylän kaupunkiseudun saama palaute 

kannustaa; ”KOKO rahoituksella tehdyllä selvityksellä on vaikutettu seudullisesti 

kehittämisvyöhykkeen käsitteiden hahmottamiseen sekä välillisesti vaikutettu isompien 

kaupunkiseutujen verkoston syntyyn ja vahvistamiseen”. Jyväskylän kaupunkiseutu (JJÄ 

Kehityskäytävä) kuuluu suuriin kaupunkiseutuihin ja on asukasluvultaan koko maan viidenneksi 

suurin.  Elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn tähtäävä kehittämistyö kaupunkiseudun laajuisesti on 

kasvattanut merkitystään. 

Matti Vanhasen hallitus hyväksyi toukokuussa 2009 kaupunkipoliittisen periaatepäätöksen. Siinä 

pääkaupunkiseudun rinnalle nostettiin ne kuusi kaupunkiseutua, joiden keskuskaupungin väkiluku 

ylitti 100 000 asukkaan rajan. Näin Jyväskylän kaupunkiseutu sai tavoittelemansa tunnustuksen 

kansallisessa kaupunkipolitiikassa. 

Keväällä 2009 Jyväskylän seutua kohtasi uudentyyppinen rakennemuutos.  Samanaikaisesti alueen 

kaksi merkittävää työllistäjää Nokia ja Metso supistivat Jyväskylässä sijaitsevia liiketoimintojaan, 

minkä seurauksena paikkakunnalla vapautui lyhyehkön ajan sisällä suuri määrä tutkimus- ja 

kehittämistyössä, yritysten johtamisessa, vaativissa esimiestehtävissä ja tuotantoprosesseissa 

työskenteleviä korkeasti koulutettuja ammattilaisia. Vastaavaa rakennemuutoskehitystä on 

sittemmin tapahtunut myös muulla Suomessa. Rakennekriisin johdosta Keski-Suomi nimettiin 

yhdeksi rakennemuutosalueeksi ja laaja-alainen työryhmä asetettiin pohtimaan selviytymiskeinoja. 

Ryhmän laatimassa Uudet urat -raportissa (1.2.2010) asetettiin tavoitteeksi rakentaa Keski-

Suomeen innovaatiokeskittymä alueen toimijoiden yhteisenä hankkeena. Jyväskylän yliopiston 
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Agora Center sai tehtäväkseen valmistella rakentamisprosessia, joka toteutettiin kahdella 

hankkeella; EAKR-rahoitteinen Tekes-hanke ”Innovaatiokeskittymän toimintamalli” ja ESR-

rahoitteinen ”Innovaatiokeskittymää tukevat keihäänkärkihankkeet”. Valmistelutyön tulokset ja 

suositukset on esitetty Tiekartta Keski-Suomen innovaatiokeskittymään -julkaisussa. Se sisältää 

keskeiset käsitteet ja toimintamallin. Jyväskylän tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta 

käsitteli tiekarttaa helmikuun teemakokouksessaan. 

Jyväskylä on mukana Arttu-tutkimusohjelmassa, jossa on suoritettu haastattelukierroksia 

tutkimusohjelmaan valituissa kunnissa. Kaupan sijoittumisen ohjauksen kanssa eniten tekemisissä 

ovat haastateltavien mukaan ”kaupunkirakenne- ja kaavoituspuolen” viranhaltijat sekä kaupungin 

johto Jyväskylässä. Maankäytön ja elinkeinokehittämisen yhteistyötä oli haastateltavien mukaan 

lisätty Jyväskylän kaupungissa, yhteistyötahoina kaupungin johtavat virkamiehet ja Jykes. 

Jyväskylän seudulla tapahtuneiden kuntajaon muutosten johdosta veropohjasta käytävä kilpailu 

on helpottanut. Näin ollen Jyväskylän kaupungilla voisi olettaa olevan entistä paremmat 

mahdollisuudet kaupan sijoittumisen ohjaukseen. Raportissa kuitenkin todettiin, että on vielä 

vaikeaa arvioida, miten tapahtuneet kuntaliitokset ovat vaikuttaneet seudulla tehtäviin strategisiin 

maankäytön ratkaisuihin. Huolimatta eheämmästä kuntarakenteesta kaupan sijaintilogiikka 

tuntuisi vieläkin vaikuttavan yhdyskuntarakenteellisiin ratkaisuihin melko voimakkaasti. (Hytönen, 

Akkila & Mäntysalo, 2012.) 

Ympäristöministeriö jätti vahvistamatta Keljonkankaalle kaavaillun Eteläportin kaupan 

suuryksikkömerkinnän Keski-Suomen maakuntakaavasta keväällä 2009. Katsottiin, että yksikkö 

olisi ollut muusta yhdyskuntarakenteesta irrallinen ja että se olisi hajauttanut nykyistä yhdyskunta- 

ja palvelurakennetta. Kuntaliitoksista huolimatta kaupan suuryksiköiden merkitseminen 

maakuntakaavaan koettiin Jyväskylän seudulla edelleen hankalaksi nykyisellä kuntarakenteella. 

Seudullista kaupan kaavoitusta oli vaikea tehdä monesta kunnasta koostuvalla kuntarakenteella 

jokaisen kunnan ajaessa omaa etuaan. Etelänportin tapauksen lisäksi on pohdittu, olisiko Ikea 

voinut sijoittua Jyväskylään Kuopion sijasta, jos seudun rakenne ja tahtotila olisi ollut 

yhtenäisempi. Suunnitelmista Eteläportin sijoittamiseksi alueelle ei kuitenkaan luovuttu, vaan 

alueelle suunnitellaan myös asutusta sekä joukko- ja kevyen liikenteen väyliä, millä toivottiin 

olevan vaikutusta suunnitelman läpi menemiselle. (Hytönen, Akkila & Mäntysalo, 2012.) 

Arttu-ohjelmaan kuuluneessa haastattelukierroksessa ei noussut esiin erityistä huolta kaupungin 

kehälle sijoittuvista hypermarketeista ja niiden mahdollisista negatiivisista vaikutuksista olemassa 

oleviin kaupan sijainteihin seudulla kuten esimerkiksi Oulussa.  

Toinen suuri hanke Jyväskylässä on ollut Kankaan alue. Jyväskylän kaupunki käytti harvoin 

käytettyä etuosto-oikeutta saadakseen kantakaupungin tuntumassa sijaitsevan Kankaan alueen 

hallintaansa. Kaupan kannalta Kangas ei idealtaan ja laajuudeltaan vastaa kauempana sijaitsevaa 
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Eteläporttia, vaan kyse on lähinnä asumisen ja työpaikkojen keskittymästä, johon tulee lisäksi 

palveluita.  Kankaan suunnitelmista puhuttaessa tulivat esille moninaisemmat suunnitteluaspektit 

ja -tavoitteet, osin sen keskeisemmän sijainnin vuoksi. Kangas sijaitsee paitsi keskustan, myös 

Seppälän yritysalueen ja kauppakeskittymän vieressä. Hypermarketteja ei Kankaalle ole 

suunnitteilla. (Hytönen, Akkila & Mäntysalo, 2012.)  

7.3.2 Jyväskylän imago ja kaupunkimaine 

Suurten kaupunkien imagotutkimuksessa (Kuntien VIP-imagotutkimus 2007) Manner-Suomen 

vastaajien näkemyksissä Jyväskylän kaupunki sijoittui kokonaistuloksissa neljänneksi. Vuonna 2006 

valtakunnallinen sijoitus oli kolmas. Kaupungin kokonaisvaikutelma on ollut vuodesta 2004 saakka 

arvoasteikolla 4-10 mitattuna noin kahdeksan.   

Viimeisimpinä vuosina ennen kuntien yhdistymistä Jyväskylä sijoittui kolmanneksi 

kokonaisarvosanaksi. Uusi Jyväskylä sai vuonna 2009 parhaan kokonaisarvosanan elinkeinoelämän 

edustajilta ja asukkailta ja sijoittui ensimmäiseksi. Vuonna 2010 Jyväskylä sijoittui 34 kaupungista 

Tampereen kaupungin kanssa jaetulle toiselle sijalle keskiarvosanalla 7,74. Vuonna 2011 Jyväskylä 

sijoittui neljänneksi kokonaisarvosanalla 7,64 Ylöjärven, Joensuun ja Kaarinan jälkeen. 

Vuonna 2010 tutkimusta uudistettiin siten, että tutkimus vastaa paremmin kuntien 

tietotarpeeseen siitä kuinka tyytyväisiä yritykset ovat sijoittautumiskuntaansa. Tämän ohella 

selvitettiin lisäksi kuinka mielellään kuntalaiset suosittelevat kuntaansa asuinpaikkana muille. 

Vuonna 2010 Jyväskylä sai parhaan arvosanan yritysten ja oppilaitosten välisestä yhteistyöstä 

kaikkien 34 kaupungin ja kunnan vertailussa. Toiseksi parhaan arvion kaikista kunnista ja 

kaupungeista Jyväskylä sai innovaatioiden tukemisesta. Vuonna 2011 Jyväskylä menestyi parhaiten 

työvoiman saatavuudessa ja keskuksen kaupallisissa palveluissa, joissa Jyväskylä saa tänä vuonna 

kolmanneksi parhaat arviot. Viime vuoden tapaan Jyväskylä sai parhaan arvosanansa 

liikenteellisestä sijainnista ja yhteyksistä (ka. 8,27). Vuoden 2010 tuloksiin verrattuna Jyväskylän 

saamat arviot olivat laskeneet seuraavissa mitatuissa asioissa: kaavoitus yritystoiminnan kannalta, 

yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö, kunnan asioista tiedottaminen yrityksille ja 

innovaatioiden tukeminen. 

Imagotutkimuksissa Jyväskylä on menestynyt hyvin suurten kaupunkien vertailuissa. Jyväskylän 

yleisarvo oli paras yli 100 000 asukkaan kaupungeista. Jyväskylän, Tampereen, Turun, Oulun ja 

Kuopion kaupunkien vertailussa Jyväskylä oli vuonna 2010 ykkönen seuraavissa imagotekijöissä: 

kunnan yrittäjämyönteisyys, kaavoitus yritystoiminnan kannalta, kunnan asioiden tiedottaminen 

yrityksille, kunnan markkinointi, kuntayhteistyön tuloksellisuus, yritysten ja oppilaitosten välinen 

yhteistyö ja innovaatioiden tukeminen. Kakkonen Jyväskylä oli vertailukaupunkien keskuudessa 
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seuraavissa imagotekijöissä: työvoiman saatavuus, keskuksen kaupalliset palvelut, liikenteellinen 

sijainti ja yhteydet.  

Lisäksi raportti sisältää kaupunkilaisten suositteluhalukkuuden omasta asuinkaupungistaan. Tässä 

osiossa Jyväskylä sijoittui vertailukaupungeista kolmanneksi vuonna 2010. Jyväskylän positiivisia 

tekijöitä olivat mm. luonto, vehreys, ympäristö ja harrastusmahdollisuudet. Negatiivisena nousi 

esiin ennen muita asumisen kalleus. 

Suomen yrittäjät ry julkaisi elinkeinoelämän mittariston 2012. Kysely toteutettiin nyt viidennen 

kerran. Kohderyhmänä oli yhteensä reilut 22 000 yrittäjää: 4 200 Suomen Yrittäjien 

paikallisyhdistysten hallituksissa ja kuntien valtuustoissa toimivaa yrittäjää sekä 18 000 yrittäjää 23 

suuresta kaupungista. Kyselyyn vastasi reilut 3 300 yrittäjää, joten vastausprosentti oli noin 15. 

Paikallisyhdistysten hallituksissa vaikuttavista yrittäjistä vastasi lähes 40 prosenttia. 

Valtakunnallisesti otos on edustava, ja kuntakohtainen raportti voitiin tehdä 177 kunnasta. Kysely 

osoitti selkeästi kuntien elinkeinopolitiikan tärkeimmät kehittämiskohteet. Kriittisimmät 

vastaukset koskevat kuntien hankintapolitiikkaa ja päätösten yritys-lähtöisyyttä. 

Kehittämistarvetta korostaa se, että yrittäjien mielestä nämä ovat yleisen elinkeinopolitiikan ja 

yritysvaikutusten arvioinnin ohella yhteistyön tärkeimmät osa-alueet. 

Taulukko 16 Jyväskylän sijoittuminen elinkeinoilmapiirin barometrissa (Suomen yrittäjät ry) 

 2006 2008 2010 2012 

Pisteet (sijoitus) 50 (4.) 48 (4.) 48 (4.) 41 (8.) 

 

Suurten kaupunkien vertailussa Jyväskylä menetti merkityksellisesti pisteitä vuoteen 2010 

verrattuna (taulukko 16) ja sijoittui kahdeksanneksi kymmenestä. Muita kaupunkeja, jotka 

menettivät pisteitään, olivat Vantaa, Espoo ja Oulu. Vertailussa kahden vuoden takaiseen on syytä 

muistaa, että nyt näiden kaupunkien kohdalla arvioijina on yhdistysten hallitusjäsenten lisäksi 

joukko muita yrittäjiä. Kokonaisuutena suurten kaupunkien parhaatkin arviot yltävät vain niukasti 

koko maan keskiarvon yläpuolelle. Keski-Suomen kunnista Jyväskylä ei yltänyt viiden 

menestyneimmän kunnan joukkoon. 

7.4 Yhteenveto 

Elinvoima ja kilpailukyky näkökulman tuloksista on yhteenveto seuraavassa taulukossa. 
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Taulukko 17 Elinvoiman ja kilpailukyvyn onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

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 elinkeinopolitiikan strategian 

terävöittäminen sekä sitä toteuttava 

toimenpideohjelma, organisointi ja välineet 

Yhdistyneellä kunnalla on itsenäisiä kuntia paremmat mahdollisuudet kehittää niitä elinkeino- ja 

toimialarakenteeseen sekä myös muuttoliikkeeseen, vetovoimaan ja imagoon liittyviä tekijöitä, 

joilla alueelle saadaan houkuteltua uusia yrityksiä ja osaavaa työvoimaa.  

Jyväskylä on jatkanut menestymistään kansallisissa kuntien imagotutkimuksissa. Pääosin kaupunki 

on koettu vetovoimaiseksi asumiskunnaksi, tosin asumisen kustannukset ovat korkeat kuten osin 

muutkin kustannukset. Jyväskylä houkuttelee muuttajia Keski-Suomen kasvukeskuksena, jatko-

koulutusmahdollisuuksien sekä erityispalveluilla, joita pienempien kuntien ei ole mahdollista 

tarjota omana tuotantona. Uusi Jyväskylä pystyy hyödyntämään monipuolista 

kaupunkirakennettaan markkinoinnissa ja imagon rakentamisessa. Imago ei itsessään ole 

kuitenkaan vaikuttanut yhtä tehokkaasti alueen BKT:hen, tulotasoon ja työllisyyteen.  

Myös korkeakoulutettujen osuuden vertailussa Jyväskylä pärjää hyvin. Jyväskylän seutukunnan 

elinkeinoelämän lähitulevaisuuden odotukset ovat yhtenevät ja hieman heikommat kuin Oulun ja 

Tampereen seutukuntien odotukset. 
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Yhdistyneenä Jyväskylällä on paremmat mahdollisuudet ja resurssit vastata nopeasti tilanteisiin 

elinkeinojen tukemiseksi. Jyväskylässä työpaikkojen määrä ja työllisten osuus väheni 

dramaattisesti vuosina 2008 - 2009. Vaikka suhteellinen tarkastelu osoittaa, että työpaikkoja 

väheni suhteessa enemmän Tampereella ja Lahdessa, heikentää työpaikkojen menetys aina alueen 

kilpailukykyä. Myös Salossa ja Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta kasvoi merkittävästi juuri 

yhdistymisen jälkeen. Yksittäisten suurten työnantajien työpaikkojen vähentämiset asettivat 

haasteita uusille kaupungeille heti kuntajaon muutoksesta lähtien. Jyväskylä on kuitenkin 

onnistunut vastaamaan alueella tapahtuneisiin kriisitilanteisiin. Verrattuna vuoteen 2000 on 

työpaikkojen määrä kasvanut Jyväskylässä merkittävästi. Lentoliikenneyhteyksien turvaamisessa 

on myös onnistuttu. Finnairin lakkauttamien lentoreitin tilalle on saatu korvaavat lentoyhteydet ja 

uusia kansainvälisiä lentoyhteyksiä.   

Työpaikkojen lisäysodotukset eivät täysin ole kuitenkaan toteutuneet. Työttömyys ja erityisesti 

pitkäaikatyöttömyys ovat korkeat. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden 2011 aikana 10 

prosenttia. Suomen 15 suurimmassa kaupungissa työttömyysaste oli vuoden lopulla keskimäärin 

11,5 prosenttia, pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa 12,6 prosenttia ja Jyväskylässä 13,3 prosenttia. 

Myös nuorten työttömyys ja syrjäytyminen huolestuttivat Jyväskylän poliittisia päättäjiä. 

Työpaikkojen (erityisesti Jyväskylässä teollisten) katoaminen vaikuttaa myös kunnan verotuloihin, 

ja yksilöiden elämänlaatuun ja hyvinvointiin.  

Haastatteluissa Jyväskylä koettiin pääasiassa vetovoimaisena asumiskuntana, vaikka asumisen 

kustannukset ovat korkeat. Suurten kaupunkien asumisen kustannusten vertailussa Jyväskylä oli 

vuonna 2011 toiseksi kallein kaupunki. Jyväskylän tilanne muuttoliikkeen osalta on hyvällä tasolla. 

Maassamuuton tarkastelu kuitenkin paljastaa, että Jyväskylän vetovoima jää selvästi alle 

Tampereen, Oulun sekä Lahden kaupunkien.  

Kaupungin koettiin olevan entistä selkeämmin maakunnan kasvukeskus ja haluttu 

yhteistyökumppani. Jyväskylän kehitys on vaikuttanut olennaisesti koko maakuntaan esimerkiksi 

työpaikkojen määrässä ja huoltosuhteessa. Haastatteluissa nostettiin esiin epäilys, että muualla 

maakunnassa suurempaan Jyväskylään voidaan suhtautua entistä varautuneemmin, koska 

Jyväskylä houkuttelee osaavaa työvoimaa ja kehittämishankkeiden rahoitusta. 

Kaupunki koettiin pääasiassa yritysvetovoimaiseksi kaupungiksi. Yhteistyö on koettu toimivaksi 

kaupungin sekä elinkeinoelämän ja yritysten välillä.  

Jyväskylän teollisuuden tuotannon ja työllisyyden heikentymisiä on korvannut kaupan alan kasvu. 

Myös sosiaali- ja terveysalan tuotannon ja työllisyyden arvon osuus on kasvanut. Julkisten 

toimialojen kasvu ei kuitenkaan voi korvata teollisuuden arvoa sellaisenaan täysimääräisesti, koska 
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niiden suuri osuus kunnan toimialarakenteessa on haastava: julkiset palvelut ovat kunnalle 

menoja. 

Yhdistymisvaiheessa Jyväskylän kaupunki oli laatinut elinkeinopoliittisen toimenpideohjelman, 

mutta epäselvää on se, miten Jyväskylä on sitä noudattanut. Elinkeinopoliittisia linjoja ollaan 

terävöittämässä. Haastatteluissa toivottiin enemmän resursseja pienten ja paikallisten yritysten 

tukemiseen. Paikalliset yritykset huomioivaa hankinta- ja kilpailutusosaamisen resursseja toivottiin 

lisää. 

8. Johtaminen ja organisaatio 

8.1 Lähtökohdat 

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 §:n mukaisessa hallinnon ja 

palvelujen järjestämissopimuksessa uuden johtamisesta ja organisaatiosta linjattiin alla kuvatun 

tavoin: 

Uuden kunnan organisaatio ja konsernirakenne muodostetaan nykyisten kuntien 

organisaatioiden toimivuuden kokemuksia arvioimalla ja hyödyntämällä. Tavoitteena on 

järjestää konsernin rakenne mukaan lukien liikelaitokset ja osakeyhtiöt toiminnan tehokkuuden, 

matalan rakenteen ja vaikuttavan ohjattavuuden näkökulmista.  

Vuoden 2009 alussa käynnistetään uuden sukupolven organisaation valmistelu ja organisaatio 

käynnistetään vaiheittain valtuustokauden aikana ja kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta 

lähtien. Tavoitteena on uudistaa konserni- ja palveluorganisaatio matriisimaisesti 

ydinprosesseja ja jatkuvaa kehittämistä tukevaksi.   

Organisaation toiminnan ja ohjauksen perustana ovat vastuutetut ydinprosessit, jotka 

määritellään asiakasryhmien ja kehittämisalueiden kokonaistarpeiden mukaisiksi. Näitä voivat 

olla esimerkiksi asiakkaiden kokonaistilanne ja elämänvaihe; hyvinvointi, yhteisöllisyys ja 

osallistuminen; koulutus, osaaminen ja elinkeinot; elinvoima, kilpailukyky ja imago.   

Uudelle kunnalle laaditaan omistajaohjauksen periaatteet ja ajan tasaistetaan konserniohje, 

jolla määritellään konsernijohtamisen ja -ohjauksen toimintatavat. Samoin valmistellaan hyvän 

hallitustyöskentelyn periaatteet, joissa täsmennetään hallituksen ja lautakuntien 

työskentelytavat, vastuut johtamisessa ja rooli konsernissa sekä edustajien toiminta 

liikelaitosten johtokunnissa ja yhtiöiden hallituksissa.          
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Uuden Jyväskylän kaupunkistrategian kahdeksas strateginen teema on demokratiaa ja tehokkuutta 

tukeva uuden sukupolven organisaatio. Teemaan liittyvät strategiset toimintalinjat ja tavoitteet 

sekä toimenpiteet ja kehityshankkeet kirjattiin seuraavasti: 

 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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8.2 Kyselyn ja haastattelujen vastaukset 

Valtuutetut vastasivat johtamista ja organisaatiota koskeviin kysymyksiin seuraavasti.  

 

Kuva 30 Valtuutettujen kyselyn tulokset - johtaminen ja organisaatio 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista 48 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut positiivisesti johtamiseen ja organisaatioon. Väittämän keskiarvo oli 

alhaisin kuudesta kokonaisuudesta. 

8.2.1 Poliittinen johtaminen   

Kyselyyn vastanneista 43 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että poliittinen 

johtaminen on osaavaa ja vaikuttavaa.  

Valtuutetuista poliittisen johtamisen ja osaamisen kehittämiselle oli selviä tarpeita, vaikka 

kehitystä onkin jo tapahtunut. Uusi Jyväskylä on alueellisesti ja väestöltään suuri 

duaalijohtamismalliin perustuva kaupunki, jossa poliittisen päätöksenteon täytyy olla osaavaa ja 

vaikuttavaa. Ajankäyttöä päätöksenteossa tulisi lisätä ja poliittiset päättäjät tuoda 
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valmistelumenettelyn rinnalle. Osa valtuutetuista oli sitä mieltä, että Uudessa Jyväskylässä ei ole 

tarpeeksi aikaa perehtyä kaikkeen päätöksenteon materiaaliin. Yhdistyneet alueet ja niihin liittyvät 

asiat koettiin välillä vieraiksi ja vaikeaksi hahmottaa. 

Poliittista johtoa osa kuvaili myös läpinäkymättömäksi ja keskittyneeksi. Valtaa on siirtynyt liikaa 

poliittiselta johdolta viranhaltijoille. Tähän osa arvioi vaikuttaneen sen, että poliittiset päättäjät 

eivät ole järjestäytyneet riittävästi. Positiivisena esimerkkinä poliittisessa johtamisessa kerrottiin 

valtuustoryhmien puheenjohtajien kokoontuminen säännöllisesti. Tähän toimintamalliin oltiin 

tyytyväisiä ja osa toivoi ryhmälle enemmän toimivaltaa. 

Johtoryhmästä poliittinen päätöksenteko oli tehokasta yhdistymisprosessin alkuvaiheessa.  Osan 

mielestä poliittisen keskustelun tarkkuustason olevan liian pienissä ja operatiivisissa asioissa - 

punainen lanka on jokseenkin hämärtynyt.  Myös johtoryhmä toi esiin johtamisen kasvaneet 

vaateet suuremmassa organisaatiossa. Poliittisen ohjauksen tyyli ei ole muuttunut tarpeeksi siihen 

nähden, kuinka suuri Jyväskylän kaupunki nyt on. Esimerkkeinä hankaliksi koetuiksi prosesseiksi 

mainittiin elinkeinopoliittisen työohjelman laatiminen ja lautakunnista päättäminen 

luottamushenkilöorganisaatiossa.  

8.2.2 Kaupunginhallituksen toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus  

Kyselyyn vastanneista 41 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

kaupunginhallituksen toiminta on tehokasta ja vaikuttavaa.  

Valtuutettujen mielipiteet jakaantuivat myös haastatteluissa. Osasta valtuutettuja 

substanssiosaaminen ei ole riittävää. Toimielimissä edistetään oman elimen asiaa ja kuntalaisten 

edustuksen näkökulma hämärtyy.  Osan mielestä entisten kuntien välinen erilainen kulttuuri 

näyttäytyy vieläkin. Päätöksenteossa koettiin olevan ryhmittymistä, ristiriitatilanteita ja välillä on 

epäselvää mitä päätöksillä tavoitellaan. Esimerkiksi lautakunnat ovat tehneet päätöksiä, jotka eivät 

ole linjan mukaisia.  Päättäjien välistä vuorovaikusta toivottiin lisättävän.  

8.2.3 Eri toimijoiden välinen yhteistyön sujuvuus 

Kyselyyn vastanneista vain 35 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että eri 

toimijoiden välinen yhteistyö on sujuvaa ja hyvää.  

Valtuutetuista poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden välisessä yhteistyössä on vielä 

kehitettävää. Ilmapiiri koettiin välillä epäluuloiseksi, joka heijastuu käytännön päätöksentekoon ja 

aiheuttaa kitkaa kaupungin toimintaan. Keskusteluaikaa viranhaltijoiden ja päättäjien välille 

toivotaan enemmän.  
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Poliittisten päättäjien välisestä yhteistyöstä ja sen toimivuudesta valtuutetut esittivät erilaisia 

näkemyksiä. Joidenkin mielestä valtuustoryhmien välinen yhteistyö on toimivaa. Osa taas oli eri 

mieltä ja edellä mainittu päätöksenteon painopisteen siirtyminen viranhaltijoille on 

mahdollistunut, koska päättäjien yhteinen kanta puuttuu. Myös erilaisten toimintakulttuurien 

arvioitiin vaikuttaneen. Yhteistä linjaa ja toimintatapoja on kuitenkin etsitty kuluneen 

valtuustokauden aikana ja suunnan koettiin olevan hyvä. Esimerkkinä hyvästä yhteistyöstä 

mainittiin keskeisten päättäjien yhteistyö. 

Johtoryhmässä koettiin, että yhteistyö eri toimijoiden välillä oli erittäin onnistunutta 

yhdistymisprosessin aikana. Nyt Jyväskylässä ollaan etenemässä seuraavaan vaiheeseen ja 

yhteistyö on välillä koettu haastavammaksi. Suurempi kuva on sirpaloitunut ja päättäjien 

tyytymättömyyden katsottiin lisääntyneen. Uuden sukupolven organisaation valmistelussa 

mainittiin esimerkkinä hedelmällisestä yhteistyöstä.  

8.2.4 Uuden sukupolven organisaatio 

Kyselyyn vastanneista valtuutetuista noin puolet oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

uuden sukupolven luottamushenkilöorganisaatio ja palveluorganisaatio ovat hyvät. 

Valtuutetuista uuden sukupolven organisaatioiden luominen on ollut pitkä prosessi, josta tulokset 

eivät ole vielä konkretisoituneet. Tästä huolimatta uuden sukupolven organisaation suhteen oltiin 

pääosin toiveikkaita. Prosessipohjaisuus ja asiakaslähtöinen ajattelu koettiin hyväksi. 

Organisaatiota olisi kuitenkin voitu suunnitella sopimus- ja suunnitteluvaiheessa ja tehdä ratkaisut 

jo varhaisessa vaiheessa. Konsensusta on vaikea löytää ja siten dynaaminen johtaminen on 

toivottua.  

Valtuutetuista osan mielestä organisaation termit ja rakenne on liian vaikeaselkoinen eikä sen 

uskottu avautuvan samalla tavalla päättäjille, jotka eivät ole aktiivisesti mukana valmistelussa. 

Uuden sukupolven luottamushenkilöorganisaatiossa valtuutettujen määrät vähenevät verrattuna 

nykyiseen organisaatioon. Osan mielestä tulevassa uuden sukupolven 

luottamushenkilöorganisaatiossa toimielinten paikkalukuja tullaan vähentämään liikaa. Osa 

korosti, että lautakuntien aseman vahvistamisen tarpeellista.  

Myös palveluorganisaation koko herätti keskustelua valtuutettujen haastatteluissa. Vähitellen 

henkilöstön määrää on kevennetty henkilöstön siirtyessä eläkkeelle. Silti valtuutetut toivoivat, että 

jatkossa hallinnon päällekkäisyyksien puretaan edelleen ja virkojen täyttämisessä käytetään 

harkintaa. Valtuutettujen haastatteluissa oltiin huolissaan siitä, että kuntalainen hukkuu 

moniportaiseen ja byrokraattiseen organisaatioon. Organisaatiota tulisi keventää etenkin 

keskijohtoa eikä johdon tasoja tulisi lisätä uuteen palveluorganisaatioon. Työntekijöille terveyden- 

ja vanhustenhuollossa on sen sijaan tarvetta eikä pelkällä toimintojen tehostamisella uskottu 
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olevan tarpeeksi vaikutusta. Myös henkilöstölle kaivattiin mahdollisuuksia osallistua organisaation 

kehittämiseen. Henkilökunnan tulisi olla enemmän mukana organisaation kehittämisessä.  

Henkilöstöraadista organisaation valmistelun henki on ollut hyvä ja asiakaslähtöisen näkökulman 

rakentaminen on positiivista.  

Pääluottamusmiehistä organisaatiota suunniteltaessa on hyvä katsoa samalla myös 

tuloksellisuutta ja tuottavuutta – onko näitä havaittavissa vai estääkö organisaatio hyvän 

tuloksellisuuden.  

Johtoryhmästä uuden sukupolven organisaation lyhyempi valmisteluaika olisi ollut parempi 

vaihtoehto. Pitkittyneen organisaatiovalmistelun nojalla on jätetty muita asioita tekemättä 

vedoten aikaan, jolloin uusi organisaatiorakenne on otettu käyttöön. 

8.2.5 Viranhaltijajohdon johtaminen on ammattitaitoisuus ja vaikuttavuus 

Kyselyyn vastanneista vajaa puolet oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että viranhaltijajohdon 

johtaminen on ammattitaitoista ja vaikuttavaa. 

Valtuutetuista viranhaltijajohdon johtaminen on pääasiassa ollut ammattitaitoista. Uudessa 

Jyväskylässä koettiin kuitenkin tarvetta hyvälle johtamiselle ja rohkeaa kannanottoa erityisesti 

talousjohtamisessa. Toisaalta viranhaltijoilla on suuri valta kaupungin päätöksenteossa eikä 

päätöksenteosta ja sen prosessista tarjota tarpeeksi tietoa valtuutetuille. Lautakuntakäsittelyn 

epäiltiin osin siirtyneen luottamushenkilöiltä viranhaltijoille. Haastateltavista osa koki, että 

apulaiskaupunginjohtavat toimivat erillään ja heidän välistä yhteistyötä tulisi syventää.  

8.2.6 Työyhteisöjen johtamisen ja esimiestoiminnan onnistuneisuus  

Kyselyyn vastanneista ainoastaan 28 prosenttia oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että 

työyhteisöjen johtaminen ja esimiestoiminta on onnistunut.  

Valtuutetut arvioivat esimiestoiminnassa ja sen koulutustarpeissa olevan vaihtelua eri 

työyhteisöjen välillä. Vaikuttavana tekijänä koettiin olevan työyhteisön koko ja henkilöstömäärä. 

Osalla lähiesimiehistä on suuret työyksiköt johdettavana ja heidän työssä jaksaminen huolestutti 

valtuutettuja. Esimieskoulutuksen lisäksi myös esimiesten fyysisen läsnäolon työyksikössään 

arveltiin vaikuttavan johtamisen tasoon.  

Myös pääluottamusmiehet kokivat, että työyhteisöjen johtamisessa on kehitettävää ja esimiesten 

osaamisen tulisi olla tasalaatuisempaa. Myös rajoitteet esimiesten työyksikön johtamisessa kuten 

sijaisten palkkaamisessa hankaloittavat työyksiköiden toimintaa. Uuden sukupolven organisaation 
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koettiin tarjoavan mahdollisuuksia esimiestoiminnan kehittämiseen. Kuitenkin osa epäili 

käytetäänkö organisaatiouudistukseen mahdollisuuksia ideaalisesti.  

Pääluottamusmiehet näkivät byrokraattisuuden kasvaneen ja hallinnollisten tehtävien vievän liikaa 

aikaa lähiesimiesten perustyöltä. Yhtenä esimerkkinä annettiin lomake-käytännöt, niiden laaja 

käyttäminen ja ohjelmien hankaluudet. Tämän arvioitiin voivan aiheuttaa kokemuksen, että uuden 

kaupungin käytännöt ja työskentelytavat eivät ole hyviä. Entisissä kunnissa esimieskäytännöt 

poikkesivat toisistaan, organisaatiot olivat pienempiä ja henkilöstön määrä oli pienempi. Tämä on 

hankaloittanut hyvien käytäntöjen käyttöönottamista. Jyväskylään kaivattiin yleispäteviä ja eri 

tilanteisiin sovellettavia periaatteita, jotka helpottaisivat työskentelyä. 

Hyvien käytäntöjen puuttumisen nähtiin vaikuttaneen erityisesti Palokan terveyskeskuksessa 

(esim. palkitsemismenetelmä työsuoritteiden jakamisessa lääkäreiltä hoitajille) siitä huolimatta, 

että yhteistoiminta-alueen organisaatiosiirtymän valmistelu itsessään koettiin onnistuneeksi. 

8.3 Kuvaus ja arvio toteutumisesta 

8.3.1 Johtamista kartoittavat kyselyt 

Jyväskylän kaupunki on mukana Uuden sukupolven johtaminen ja organisaatio -

verkostohankkeessa (USO). Vuonna 2011 osana USO-hanketta Jyväskylässä toteutettiin 

itsearviointihaastattelu ja kysely kaupunginhallituksen suunnittelujaostolle ja konsernin 

johtoryhmälle. Kyselyyn vastasi 8 luottamushenkilöä ja 10 viranhaltijaa.  

Enemmistö vastanneista oli täysin tai osittain samaa mieltä siitä, että valtuuston hyväksymä 

strategia ohjaa aidosti poliittista päätöksentekoa.  Mielipiteet vaihtelivat siitä, keskittyykö hallitus 

työssään strategisiin asioihin.  Lievästi suurempi osa vastanneista oli tästä täysin tai osittain eri 

mieltä. Suurin osa vastanneista oli samaa mieltä siitä, että ammatillinen johtaminen on osaavaa ja 

johtoryhmätyöskentely edistää kunnan kokonaiskehittämistä.  

Johtajasopimusjärjestelmän edelleen kehittäminen koettiin tärkeäksi. Johdon palkkaus- ja 

palkitsemisjärjestelmän kannustavuudesta vastanneilla ei ollut selkeää yhtenäistä mielipidettä.  

Vastanneista 72 prosenttia oli jokseenkin eri mieltä siitä, että johtajien työn tuloksellisuutta 

arvioitaisiin systemaattisesti. 

Ammatillinen johtaminen koettiin pääosin osaavaksi. Vastanneista 44 prosenttia oli jokseenkin eri 

mieltä siitä, että johdon palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmä on kannustava. 72 prosenttia oli 

jokseenkin eri mieltä siitä, että johtajien työn tuloksellisuutta arvioidaan systemaattisesti. 
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Vastanneiden mielipiteet jakaantuivat siitä, onko kunnan konsernirakenne ja -ohjaus toimivaa ja 

omistajaohjaus vaikuttavaa. Lievä enemmistö oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että yksityisten 

palvelujen sopimusten hallinta on kunnossa. Kuitenkin merkittävä osa oli tästä eri mieltä tai heillä 

ei ollut selkeää myönteistä tai kielteistä mielipidettä asiaan. Enemmistön mielestä johdon 

raportointijärjestelmät taloudesta ja toiminnasta mahdollistavat toimintaympäristön muutoksiin 

vastaamisen.  

Vastanneista enemmistö oli jokseenkin tai täysin eri mieltä siitä, että strategia ohjaisi vahvasti 

palvelujen järjestämistä ja palvelurakennemuutoksia. Palvelutarpeiden ennakoinnin koettiin 

olevan vakiintunut osa kaupungin toimintaa. Enemmistöstä henkilöstön kannustinjärjestelmät 

eivät olleet tarpeeksi vaikuttavia. Suurin osa oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että esimiehillä on 

kuitenkin riittävät valmiudet muutoksen johtamiseen. Melkein puolet oli jokseenkin eri mieltä 

siitä, että henkilöstöjohtamisessa otetaan riittävästi huomioon uuden sukupolven odotukset 

työelämälle. 

Enemmistö oli täysin tai osittain eri mieltä siitä, että palveluprosesseja kehitetään määrätietoisesti 

tuottavuuden parantamiseksi. Suurin osa oli myös täysin tai osittain eri mieltä siitä, että 

tuottavuuden parantaminen on hyvin ohjelmoitu ja sitä toteutetaan.  Yli kolmannes vastaajista oli 

täysin tai osittain eri mieltä siitä, että toiminnan tuloksellisuutta arvioidaan riittävän säännöllisesti 

tai riskien arviointi ja hallinta olisi systemaattinen osa johtamisjärjestelmää. 

Harri Rönnholm (2012) tarkasteli Mba-opintojen lopputyössään johtamisen käytäntöjä ja 

kulttuuria Jyväskylän kaupungissa. Osana tarkastelua laadittiin kysely, johon vastasivat Jyväskylän 

kaupungin johtoryhmä, sosiaali- ja terveyden sekä kaupunkirakennepalvelujen johtoryhmä ja 

sivistyspalvelujen laajennettu johtoryhmä.  Kyselyyn vastasi 29 johtoryhmien jäsentä. 

Johtoryhmien jäsenet näkivät johtamisen kokonaistoimivuuden olevan kaikilla osa-alueilla 

vähintään tyydyttävällä ja osin jopa hyvällä tasolla. Parhaimmaksi arvioitiin viestinnän johtaminen. 

Johtamisen osa alueista prosessien johtamisen toimivuus arvioitiin kokonaisuudessaan 

heikoimmaksi. Noin puolet vastaajista oli sitä mieltä, että henkilöstö ja toimintayksiköt 

hahmottavat roolinsa prosesseissa korkeintaan tyydyttävästi. Kolmasosasta asiakkaiden ja 

sidosryhmien tietoisuus organisaation toiminnasta toteutuu prosessien määrittelyn myötä vain 

välttävästi. Noin puolesta prosessien mukaisen toiminnan todentaminen laatujärjestelmällä ja 

prosessien parantamisen prosessit puuttuvat tai toteutuvat korkeintaan välttävästi. 

Laadun johtamisen arvioitiin toteutuvan tyydyttävästi. Vastauksissa oli kuitenkin hajontaa. Noin 

kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että osallistuminen laadun itsearviointiprosessiin on heikkoa 

tai sitä ei toteuteta lainkaan.  Osaamisen johtamisen osalta vastausten keskiarvojen keskiarvo oli 
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toiseksi alhaisin. Vahvuuksiksi nousivat tietoisuus ihmisten oppimisesta ja elinikäisen oppimisen 

merkityksestä ammatillisen kasvun vahvistajana. Sen sijaan osaamisen kehittämisen 

tavoitteellisessa työskentelytavassa nähtiin edelleen kehitettävää. Noin puolet vastaajista piti 

osaamisen kehittymisen arviointia ja mittaamista yksilö- ja työyhteisötasolla heikkona tai sitä ei 

tehdä lainkaan. Lähes vastaava osuus vastaajista arvioi, että osaamisen kehittämisen strategian 

mittaaminen toteutuu heikosti tai ei lainkaan.   

Vastaajien mukaan työyhteisöjen johtaminen toteutuu tyydyttävästi tai hyvin. Kolmasosan 

mukaan toiminnan perustana olevat arvot sekä niiden konkretisointi yksittäisten työntekijöiden 

toimintaa ohjaaviksi päämääriksi toteutuu heikosti tai puuttuu kokonaan. Hieman alle puolet oli 

sitä mieltä, että arvojen toteutumista ei mitata eikä henkilöstöä palkita arvojen mukaisesta 

toiminnasta.  

Arviot suorituksen johtamisen toimivuudesta jäävät kolmanneksi alhaisimmalle tasolle. 

Väittämään ”organisaatiomme yksiköissä  on  käytössä  samansisältöinen  

tuloksellisuuskäsitteistö” kolme neljäsosaa vastaajista mukaan toteutuu heikosti, tyydyttävästi tai 

ei lainkaan.  Noin  kolmanneksesta suorituksen johtaminen kaikilla tasoilla kattaen tavoitteiden 

asettamisen, toiminnan tulosten ja vaikutusten mittaamisen toteutuu heikosti samoin kuin 

organisaation uudistaminen luotettavan tiedon sekä kriittisen analyysin pohjalta. 

Talousjohtamisen kokonaisuuden ja ohjauksen sekä talouden johtamisen eri osatekijöiden roolien 

tunnistamisen arvioidaan toteutuvan hyvin. Talousarvioon liittyvää prosessia piti hyvin 

suunniteltuna ja tehokkaana vain kolmasosa vastaajista. Vastaavasti kolmasosa piti toteutusta 

korkeintaan välttävänä.  

Verkostojen johtaminen vastaajien mielestä toteutuu kauttaaltaan tyydyttävästi tai hyvin. Osiossa 

suurimman poikkeuksen aiheuttavat kysymykset verkostokäsitteiden hallinnasta ja tavoitteista. Yli 

kolmasosa vastaajista on sitä mieltä, että käsitteet hallitaan vain välttävästi tai ei lainkaan. Hieman 

alle kolmasosasta verkostoihin osallistumiselle asetetut tavoitteet on asetettu korkeintaan 

välttävästi.   

8.3.2 Konsernin toiminnan ohjaus 

Kaupungin hallintorakenne valtuustokaudeksi 2009-2012 vahvistettiin vuonna 2008 ja se tuli 

voimaan 1.1.2009. Konsernirakenne muodostettiin kuntajaon muutoksen yhteydessä. 

Kaupunginvaltuusto päätti 16.2.2009 konserniohjauksen periaatteista ja omistajapoliittisista 

linjauksista tytäryhtiöissä. 

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja on tehnyt seuraavat päätökset ja ohjaukset: 
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 Konserniohje (KH 22.11.2010 § 464) 

 Omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen tytär-, osakkuus- ja muissa yhtiöissä (KH 

17.1.2011)  

 Tytäryhteisöjen hallituspalkkiot (KH 17.1.2011) 

 Kaupunginjohtaja nimeämät controllerit toimivat merkittävissä tytäryhteisöissä. 

 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Jyväskylän kaupunkikonsernissa (KH 22.11.2010 § 464) 

 Konsernivalvonnan toteutumisesta on tehty kysely merkittäville tytäryhteisöille 2009 lähtien 

 Tytäryhtiöiden hallituksissa on tehty hallitustyöskentelyn arviointi 2011, jonka tuloksena 

vastuiden ja roolien selkeytyminen. 

 

Yhdistymisen jälkeen vuokrataloyhtiöt fuusioitiin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden 

kunnan vesilaitokset myytiin Jyväskylän Energia Oy:lle kuten myös Korpilahden puhdistamo 

Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy:lle. Henkilöitä ja omaisuutta siirtyi myös Total Kiinteistöpalvelut 

Oy:lle.  

Kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus perustuu valtuuston hyväksymiin 

konserniohjauksen periaatteisiin ja omistajapoliittisiin linjauksiin tytäryhteisöissä sekä 

kaupunginhallituksen antamaan konserniohjeeseen. Yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta 

raportoidaan  konsernijohdolle  kolme  kertaa  vuodessa.  Raporteissa  arvioidaan  toiminnallisten  

ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä kerrotaan olennaisista liiketoiminnan muutoksista.  

Konsernin  tytäryhtiöissä  noudatetaan  yhtenäistä  laina-  ja  takauspolitiikkaa.  Konsernin  

keskitetyn rahoituksen  eli  sisäisen  pankin  toiminta  on  vakiintunut  perustuen  sisäisen  pankin  

ohjeeseen, maksusuunnitelmiin     ja     konsernitilin     käyttöön.     Konsernirahoituksesta     sekä     

laina-     ja takaustilanteesta raportoidaan säännöllisesti konsernijohdolle. 

Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluu kolme kuntayhtymää; Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 

(omistus 59,1 %), Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (47,9 %) ja Keski-Suomen liitto (50 

%). Kuntayhtymien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon tapaamisia on järjestetty merkittävien 

asioiden valmistelun yhteydessä. Omistajaohjeita on annettu kaupungin edustajille 

kuntayhtymissä.  

Jyväskylän vuoden 2011 tilinpäätöksessä arvioidaan, että kaikissa tapauksissa ohjaus ei ole 

tuottanut aiottua tulosta. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omistajapoliittiset 

linjaukset koskevat pääsääntöisesti kaupungin määräysvallassa olevia yhteisöitä. Konserniohjetta 

noudatetaan kuntayhtymissä vain soveltuvin osin. 

Kuntayhtymien omistajaohjauksen tehostaminen edellyttää yhteistyötä ja sopimista poliittisten 

ryhmien ja muiden kuntien kanssa.  Eri kokoiset ja erilaisissa tilanteissa olevien kuntien intressit 
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vaihtelevat ja siten merkittäviä sopimuksia on vaikea saada aikaan. Kuntayhtymät ovat itsenäisiä 

toimijoita, joiden toiminta on määritelty kuntien hyväksymillä perussopimuksilla. 

Perusopimuksissa on kirjaukset jäsenten valintaperusteista ja kuntien äänivallasta, lisäksi 

suurempien omistajien asukaslukuun perustuvaa vaikutusta on rajoitettu äänileikkureilla.  

Kaupungin edustajien ohjeistus ei tapahdu kuntayhtymiin yhtä suoraviivaisesti kuin omissa 

tytäryhteisöissä. Kaupunki voi suoraan yhtiökokouksen kautta ja hyvän hallinnon periaatteilla 

määritellä suhteitaan yhtiöihin. Kuntayhtymissä kaupunki voi ohjeistaa edustajiaan,  mutta 

ohjeistuksen vastaiseen toimintaan voidaan puuttua vasta jälkikäteen. Tosiasiassa kuntayhtymien 

ohjauksen tehostaminen riippuu miten siihen kuntalain uudistamisessa suhtaudutaan. 

8.3.3 Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 

Jyväskylässä on valmisteltu ja suurelta osin toteutettu seuraavat merkittävät järjestelyt 

organisaatiojärjestelyt:  

 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  

 2013 Uuden sukupolven organisaatio otetaan käyttöön 

 

Näiden muutosten lisäksi työnjakoa on selkiytetty hallinnollisten ja tuotannollisten tukipalvelujen 

tuottamisessa kuntayhtymien kanssa. Erityisesti tätä on tehty henkilöstö-, talous- ja 

tietohallinnossa, mutta tarkastelussa ovat olleet myös tuotannolliset tukipalvelut kuten 

ruokapalvelut.  

Kuvassa 31 on esitetty Jyväskylän nykyinen organisaatio, joka perustuu yhdistymisen yhteydessä 

laadittuun hallinnon ja palvelujen järjestämissopimukseen. Jyväskylän kaupungin hallinto on jaettu 
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keskus- ja konsernihallinnon lisäksi kolmeen palvelualueeseen; sivistyspalveluihin, sosiaali- ja 

terveyspalveluihin sekä kaupunkirakennepalveluihin. Kunnan hallinto- ja palvelutoimintaa 

toteuttaa joko virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa oleva kunnan henkilöstö, jonka lukumäärä  

on  kaikkiaan  n.  7 500.  

 

Kuva 31 Uuden Jyväskylän nykyinen organisaatio 1.1.2011 

Perusturvalautakunnan alaisuudessa toimii viisi jaostoa. Vuonna 2011 toimintansa aloitti kulttuuri-

, liikunta- ja nuorisolautakunta, jonka alaisuudessa toimii 3 jaostoa. Maaseutulautakunnan 

alaisuudessa toimii tiejaosto.  Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa toimii 

kaupunkikuvatoimikunta. Kaupunkiseudun kuntien yhteinen joukkoliikennelautakunta aloitti 

toimintansa 2012.  

Uudessa Jyväskylässä toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus, jota on valmisteltu neljästä eri 

näkökulmasta: 

1. Kuntalais- ja asiakaslähtöinen palvelumalli 2013 (ASPA) 

2. Luottamushenkilö- ja palveluorganisaatiorakenteen uudistaminen 

3. Strategisen ohjauksen uudistaminen 

4. Kehittämisen toimimalli 
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Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 

1. Lähtökohdat ja tavoitteet 

Kaupungin johtamisjärjestelmän keskeinen osa on organisaatiorakenne. Organisaatiorakenne 

määrittelee organisaation osat ja eri osien työnjaon, valtuudet ja vastuut. Organisaatiorakenne 

jakaantuu luottamushenkilöorganisaatioon ja palveluorganisaatioon. 

Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksessa todetaan uuden sukupolven 

organisaatiouudistuksesta ja sen valmistelusta seuraavaa:  

”Vuoden 2009 alussa käynnistetään uuden sukupolven organisaation valmistelu ja organisaatio 

käynnistetään vaiheittain valtuustokauden aikana ja kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta 

lähtien.  

Tavoitteena on uudistaa konserni- ja palveluorganisaatio matriisimaisesti ydinprosesseja ja 

jatkuvaa kehittämistä tukevaksi. Organisaation toiminnan ja ohjauksen perustana ovat vastuutetut 

ydinprosessit, jotka määritellään asiakasryhmien ja kehittämisalueiden kokonaistarpeiden 

mukaisiksi. Näitä voivat olla esimerkiksi asiakkaiden kokonaistilanne ja elämänvaihe; hyvinvointi, 

yhteisöllisyys ja osallistuminen; koulutus, osaaminen ja elinkeinot; elinvoima, kilpailukyky ja 

imago.”  

Valtuuston maaliskuussa 2010 hyväksymässä kaupunkistrategiassa täsmennetään uuden 

sukupolven kaupunkiorganisaation keskeisiä piirteitä ja valmistelun tavoitteita. 

Palvelu- ja organisaatiouudistuksessa tarkoituksena on koota kaupungin palveluja kuntalais- ja 

asiakasnäkökulmasta palvelukokonaisuuksiksi. 

Palveluorganisaatio tarjoaa nykyistä enemmän edellytyksiä siirtyä hallinto- ja tuotantokeskeisestä 

toimintatavasta kuntalaisten hyvinvointia tukeviin ja asiakaskeskeisiin toimintatapoihin sekä hyvin 

toimiviin palveluihin. 

Kuntalais- ja asiakaskeskeisen palvelumallin valmistelu tehtiin selvityshenkilötyöskentelyllä reilun 

vuoden aikana lokakuusta 2010 vuoden 2011 loppuun.  

Palvelumallivalmistelun tavoitteet ovat olleet: 

1. Lähtökohtana on kuntalaisten, asukkaiden ja sidosryhmien erilaisista tarpeista ja tilanteista 

lähtevät asiakkuudet. Kuntalais-, asiakas- ja käyttäjänäkökulmasta ensisijaista on arvon ja/tai 
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asiakashyödyn lisääminen ja toiminnan vaikuttavuus. Erityistä huomiota kiinnitetään 

heikommassa asemassa olevien tilanteen parantamiseen. 

2. Vahvistetaan hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä tukevia rakenteita ja toimintatapoja. 

Hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhteisöllisyyttä tukemalla sekä työskentelemällä 

järjestöjen ja yritysten kanssa akselilla ‘vahvistavat palvelut - korjaavat palvelut’ 

3. Julkisen hyvinvointivastuun ja perusoikeuksien toteutumisen rinnalla kannustetaan kuntalaisia 

omatoimisuuteen, terveisiin elämäntapoihin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. 

4. Asiakkaiden valinnanmahdollisuudet otetaan huomioon sekä parannetaan palveluohjausta ja 

asiakaspalvelua. ’Yhden ikkunan’, ’yhden kohtaamisen’ ja ’matalan  kynnyksen’ -toiminta-

tapojen kehittäminen ja asioimisesta aiheutuvien asiakkaille koituvien kustannusten 

minimointi sekä kaupungin yleisen asiakaspalvelumallin käyttöön ottaminen vuoden 2013 

alusta. 

Organisaatiorakenteen valmistelua ovat puolestaan ohjanneet seuraavat tavoitteet: 

1. Kunnallisen demokratian ja kansanvaltaisen päätöksenteon toteutumisen kannalta 

huolehditaan luottamushenkilöorganisaation toimivuudesta ja toimintaedellytyksistä. 

Uudistuksessa luottamushenkilöorganisaation toimielinrakennetta tiivistetään. 

Apulaiskaupunginjohtajat toimivat esittelijöinä neljässä keskeisessä lautakunnassa. 

2. Palvelujen järjestämisestä vastaavien toimielinten tehtävät, toimivalta ja voimavarat ovat 

merkittäviä kaupungin toiminnassa ja taloudessa. Tavoitteena on myös, että lautakuntien 

tehtävät ovat aiempaa paremmin keskenään tasapainossa. 

3. Kuntalais- ja asiakasnäkökulmasta palvelujen kokonaistamista ja palveluketjujen 

saumattomuutta tuetaan organisaation rakenteellisin ratkaisuin. 

4. Kaupunki pitää itsellään pääsääntöisesti hyvinvointipalvelujen ja muiden keskeisten 

toimintojen järjestämisvastuun. Kaupunki toimii yhteistyössä kuntayhtymien ja 

työssäkäyntialueen kuntien kanssa palvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi. 

5. Palvelutuotanto perustuu monituottajuuteen. 

6. Kokonaisvaltaista päätöksentekoa, ohjausta ja johtamista vahvistetaan entisestään hallinnon 

organisoitumisratkaisulla.  
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2. Luottamushenkilö- ja palveluorganisaation perusrakenne 2013 

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen 2013 kannalta kaupunginvaltuusto teki 

päätökset 16.5.2011/77 ja 19.9.2011/132 luottamushenkilö- ja palveluorganisaation 

perusrakenteesta. Päätöksillään valtuusto hyväksyi organisaation jäsentymisen kuntalais- ja 

asiakasnäkökulmasta kuuteen palvelukokonaisuuteen, joiden mukaan kaupunginjohtajan ja 

apulaiskaupunginjohtajien tehtäväalueet määriteltiin. Samoin valtuusto päätti 

luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenteesta.  

Kaupungin luottamushenkilö- ja palveluorganisaatio on esitetty seuraavassa kuviossa. 

 

Apulaiskaupunginjohtajat toimivat vahvistetun työnjaon mukaisesti kaupunkirakennelautakunnan, 

elämänlaadun lautakunnan, kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä perusturvalautakunnan 

esittelijöinä.  
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Kaupungin liikelaitoksia on nykyinen määrä ja samoin liikelaitosten johtokuntia, elleivät kuntien 

yhteistoimintaan liittyvät järjestelyt tai muuten painavat perusteet edellytä liikelaitos-

organisoitumista palvelutuotannossa. 

 

3. Palvelu- ja organisaatiouudistuksen toimeenpanon valmistelu  

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen toimeenpanon valmistelu etenee vuoden 2012 aikana 

valmistelukokonaisuuksien mukaan seuraavasti: 

1. Sääntövalmistelu 

 Hallintosääntö kaupunginhallituksessa 21.5.2012 ja valtuustossa 4.6.2012 (vara 4.6.) 

 Toimintasäännöt ja muut säännöt valmistellaan kokonaisuutena 15.11.2012 mennessä 

kaupunginlakimiehen ohjauksessa. Sääntöpäätökset tehdään alkuvuodesta 

palvelukokonaisuuksien toimielimissä. 

2. Henkilöstön sijoittuminen 2013 palveluorganisaatioon 

 Tieto vuoden 2013 palveluorganisaatioon sijoittumisesta henkilöstölle on luvattu 31.5.2012 

mennessä 

 Kaupunginhallitus vahvistaa toukokuussa kaupunginjohtajasta, apulaiskaupunginjohtajista ja 

kansliapäälliköstä seuraavan johtamistason, vastuualuejohtajien, sijoittumisen 

palveluorganisaatioon. Tämä on edellytys koko henkilöstön sijoittumisen vahvistamiseksi. 

3. Hallinnon organisoituminen  

 Hallinnon organisoitumisen linjaukset olivat esillä kaupunginhallituksessa 7.5.2012  

 Hallinnon tilaratkaisut tehdään 15.8.2012 mennessä   

4. Strateginen ohjausjärjestelmä ja kehittämisen toimintamalli  

 Strategisen ohjausjärjestelmä ja kehittämisen toimintamalli 2013 tuodaan 

kaupunginhallituksen vahvistettavaksi syyskuussa 2012. 

 Valtuustokauden 2013–2016 kaupunkistrategia ja muu strategiatyö tehdään uuden 

toimintamallin mukaisesti. Sen valmistelu käynnistyy syksyllä 2012. 

 Palvelujen linjaukset ovat esillä jo kaupunginhallituksessa touko-kesäkuussa 2012. 
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5. Talouden ohjaus  

 Kaupunginhallitus päättää toukokuussa 2012 talousarvioprosessin uudistamisesta ja vuoden 

2013 talousarvion määräraharakenteesta  

 Talouden ohjauksen kehittyneiden menetelmien kehittämistä jatketaan (mm. 

suoriteperustainen budjetointi, SPR-mallin). 

6. Hyvä hallitustyöskentely ja luottamushenkilöorganisaation toimivuus ja työskentelyn 

edellytykset sekä paikallisdemokratian uudet muodot 

 Valtuustotyöjärjestykseen tehdään joitakin muutoksia 

 Talouden vakauttamista koskevan valtuustosopimus tekeminen on otettu esille  

 Omistajalinjauksiin ja konserniohjeisiin tehdään tarvittavat tarkistuksen syksyllä 2012 

 Kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tehdään vuosi-/toimikausikello syksyllä 2012 

(teemotitukset: strategia, elinkeinopolitiikka, viestintä jne.) 

 Luottamushenkilökoulutus 2013 suunnitellaan alkusyksystä 2012. 

7. Muutostuki ja -valmennus eri organisaatiotasoilla 

 Muutosvalmennukset alkavat syksyllä 2012 ja jatkuvat koko vuoden 2013 

8. Erilliset palvelu- ja organisaatiouudistukseen tai läheisesti siihen liittyvät kehittämishankkeet 

 Kaupungin uusi asiakaspalvelumalli (ASPA) on valmistelussa ja otetaan käyttöön alkuvuodesta 

2013 

 Tukipalvelujen organisointi konsernissa ja ylikunnallisesti 

 Tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuri (KA-kehittämishanke) 

 Kuntauudistus ja/tai JYSOTE -valmistelu 2015 

4. Luottamushenkilöorganisaatio  

Ennen kuntien yhdistymistä Jyväskylän kaupungin toimielimissä oli 237 luottamushenkilöpaikkaa, 

joista 51 oli liikelaitoksen johtokuntapaikkoja. Jyväskylän maalaiskunnan toimielimissä oli 121 

paikkaa ja Korpilahden toimielimissä 82 paikkaa. Tällä hetkellä toimielinten kokonaispaikkaluku on 
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357 paikkaa, ilman muiden kuntien jäsenyyksiä 334 ja ilman em. jäsenyyksiä ja 

liikelaitosjohtokuntien paikkoja 298 (sis. seudullinen joukkoliikennelautakunnan paikat).  

Luottamushenkilöorganisaatio on aiempaa tiiviimpi vuoden 2013 alusta. Valtuuston jäsenmäärä 

määräytyy kuntalain mukaan ja valtuustopaikkojen määrä supistuu. Vuoden 2013 

toimielinrakenteessa luovutaan tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunnasta, 

maaseutulautakunnasta ja Korpilahden aluelautakunnasta. Toimielinten tehtävät, toimivalta sekä 

jäsenmäärät ja niiden valmisteluvälit hyväksytään hallintosäännössä. 

5. Palveluorganisaatio 

Palvelukokonaisuuksien sisäinen organisoituminen pääprosesseihin vuoden 2013 alusta on 

seuraava: 

 

Kuva 32 Jyväskylän uusi palveluorganisaatio 2013 
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I Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto 

Kaupunginhallituksen ohjauksessa ja kaupunginjohtajan johdossa oleva elinvoima, kilpailukyky ja 

konsernihallinto -palvelukokonaisuuden konsernihallinnon hallinnollisena esimiehenä toimii 

kansliapäällikkö. Konsernihallinnon lisäksi palvelukokonaisuuteen sijoittuu myös Tilapalvelu 

Liikelaitos, jota johtaa kiinteistöjohtaja. 

Tavoitteena on tehostaa omistajapolitiikkaa ja konserniohjausta tukevaa toimintaa ja valmistelua. 

Kaupungin palveluja, toimintaa ja taloutta tullaan johtamaan kokonaisvaltaisesti ja tehokkaasti 

nykyaikaisin ohjaustavoin. Kaupunginjohtajan konsernihallinto ja apulaiskaupunginjohtajien 

hallinnot vastaavat aiempaa saumattomampana kokonaisuutena kaupunkiorganisaation ja -

konsernin johtamisesta ja ohjaamisesta. Konsernihallinnon johtamis- ja asiantuntijaosaaminen on 

uudella tavalla koko kaupunkiorganisaation ja -konsernin käytössä. Innovaatiopalvelut sijoittuvat 

konsernihallinnon Kilpailukyky ja kaupunkikehityksen osakokonaisuuteen.  

Alla on esitetty Uuden Jyväskylän nykyinen ja 2013 voimaan astuva organisaatiorakenne.  

  

Kuva 33 Elinvoima, kilpailukyky ja konserni; nykyinen ja tuleva organisaatiorakenne 

II. Elinympäristö ja kaupunkirakenne 

Elinympäristön ja kaupunkirakenteen nykyiset vastuualueet organisoidaan uudelleen. 

Tarkoituksena on muodostaa johtamisen, toiminnan kehittämisen ja asiakkaiden näkökulmasta 

selkeät pääprosessit. Pääprosessit ovat maankäyttö, liikenne ja viheralueet sekä rakentaminen ja 

ympäristö. Kokonaisuuteen perustetaan neljä vastuualuejohtajan virkaa.  

Palvelupiste Hannikaisen toimintaa vahvistetaan entisestään ja ympäristöterveydenhuolto siirtyy 

terveydenhuollosta tähän kokonaisuuteen. 
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Kuva 34 Elinympäristö ja kaupunkirakenne; nykyinen ja tuleva organisaatiorakenne 

 

III. Elämänlaatu ja kulttuuri 

Elämänlaatu ja kulttuuri -palvelukokonaisuuden tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen kulttuurin, liikunnan ja elinikäisen oppimisen avulla, kulttuurin ja liikunnan 

vahvistaminen osana jyväskyläläisten arkea, elämäntapaa ja identiteettiä sekä ennaltaehkäisevien 

palvelujen aiempaa selkeämpi asukaslähtöinen jäsentäminen ja vahvistaminen. 

Liikuntapalvelujen ja kansalaisopiston terveyttä edistävän liikunnan palvelut muodostavat 

kokonaisuuden, joka sijoittuu osallistuvan hyvinvoinnin edistämisen pääprosessiin. 

Kansalaistoiminnan edistäminen pääprosessiin kuuluvat avustukset ja tilojen varaaminen. Tilojen 

varaamiseen kehitetään sähköistä tilanvarausta ja varausjärjestelmän piiriin otetaan uusia tiloja 

liikuntatilojen lisäksi. Avustusasiat käsitellään keskitetysti. 

Kansalaisopisto tulee siirtymään Elämänlaatu ja kulttuuri palvelukokonaisuuteen ja taiteen 

perusopetuksen kaikki palvelut siirtyvät Elämänlaatu ja kulttuuri kokonaisuuteen. 

Apulaiskaupunginjohtajan johdossa olevan palvelukokonaisuudesta vastaavaan johtajan tehtäviin 

kuuluu kahden pääprosessin johtaminen: omatoimisen hyvinvoinnin edistäminen ja 

kansalaistoiminnan edistäminen. Apulaiskaupungin johdossa suoraan olleet taidelaitokset 

sijoittuvat organisatorisesti omatoimisen hyvinvoinnin edistämisen pääprosessiin. Alueelle 

perustetaan yksi vastuualuejohtajan virka. Johdon tuen vastuualuejohtaja on yhteinen Kasvu, 

oppiminen ja perheet -kokonaisuuden kanssa. 
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Kuva 35 Elämänlaatu ja kulttuuri; nykyinen ja tuleva organisaatiorakenne 

 

IV Kasvu, oppiminen ja perheet 

Kasvu, oppiminen ja perheet palvelukokonaisuuden toimijoiden yhteinen tehtävä on mahdollistaa 

ja edistää jyväskyläläisen lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Kuvassa on 

esitetty kasvun, oppimisen ja perheiden organisaatiot ennen jälkeen vuoden 2013 vaihteen. 

 

 

Kuva 36 Kasvu, oppiminen ja perheet; nykyinen ja tuleva organisaatiorakenne 

Varhaiskasvatus (lasten päivähoito) sijoittui sivistyspalvelujen kokonaisuuteen 1.1.2012. Elokuusta 

lähtien varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen muodostetaan yhtenäinen kolmen alueen jako. 

Perusopetuksen kuuden oto-aluerehtorin tilalle tulee kolme aluerehtoria. Tarkoituksena on 
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muodostaa lapsen yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku sekä luoda edellytyksiä 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteiseen johtamisjärjestelmään 

Nuorisopalvelut, koulukuraattori‐ ja koulupsykologityö sekä nuorten päihde‐ ja huumetyön tiimi 

siirtyvät palvelukokonaisuuteen kuten vammaisten ja kehitysvammaisten lasten aamu‐ 

ja iltapäivätoiminta. 

V Toimintakyky ja arjen sujuvuus 

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa asiakaslähtöisyyttä palvelutuotantoa tehostamalla 

ja organisointia uudistamalla. Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen sekä etsivä työ 

nousevat keskeisiksi toimintatavoiksi. 

Nykyisin erillään olevat vanhus‐ ja vammaispalvelut yhdistyvät neljästä kolmeksi pääprosessiksi. 

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoiva ovat yhtenä kokonaisuutena.  

Nykyinen hajautettu palveluohjaus, neuvonta ja palvelutarpeen arviointi keskitetään OIVA 

keskukseen. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja tasalaatuistaa palveluja. Keskus parantaa 

yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja tukee asiakkaan omaehtoista toimintaa ja 

asiakaslähtöisyyttä.  

Palveluyksikön johtajat vähenevät yhdellä, mutta lähiesimiestoimintaa vahvistetaan tukemaan asia

kaslähtöisyyden kehittämistä, työn laatua ja henkilöstön työhyvinvointia. Lähiesimiesten määrä 

kasvaa yhdeksällä ja tulisi jatkossa olemaan 40. Nyt työntekijöitä keskimäärin 38 esimiestä 

kohti, jatkossa tulisi olemaan 29. Muutos toteutetaan purkamalla kotihoidon, palveluasumisen ja 

vammaispalvelun palvelupäällikkö ja palveluohjaaja/vastaava -malli. Uusi malli otetaan käyttöön 

vuoden 2012 alusta. 

Terveydenhuollon vastuualueen johtamisrakenne ja virkajärjestelyt tuodaan hallitukseen erillisenä 

kysymyksenä toukokuun 2012 loppuun mennessä. 
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Kuva 37 Toimintakyky ja arjen sujuvuus 

Keskeiset tavoitteet ovat asiakaslähtöisyys, joustavuus ja kasvavaan sekä erilaistuvaan 

palvelutarpeeseen vastaaminen sekä ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen vahvistaminen 

toimintakyvyn edistämiseksi. Kolmas keskeinen tavoite on luoda uusia sisäisen ja ulkoisen 

yhteistyön toimintamalleja.  

VI Terveys ja sosiaalinen turvallisuus 

Terveydenhuollon palvelut ja sosiaali‐ ja perhepalvelut yhdistyvät palvelukokonaisuudeksi, jossa 

toteutetaan uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja. Palveluyksiköiden määrä tulee olemaan 

nykyistä pienempi, johtajien määrä vähenee ja lähiesimiesten määrä kasvaa jonkin verran. 

Lapsiperheiden varhaisen tuen palvelut muodostavat uuden palveluyksikön. Palvelujen ytimessä 

ovat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, psykososiaaliset palvelut (perheneuvola, 

psykologityö ja lapsioikeudelliset palvelut), lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu, 

neuvolan perhetyö sekä palveluseteleillä tuotettavat lapsiperheiden neuvonta‐ ja terapiapalvelut.  

Nuorten aikuisten matankynnyksen palvelut (palvelukeskus) sijoittuvat aikuissosiaalityön 

kuntouttaviin palveluihin. Nuorten aikuisten toiminnallinen palvelukokonaisuus toteutuu 

yhteistyössä työllisyyspalveluiden kanssa. 

Terveydenhuollon keskitetystä palveluista osa yhdistetään avosairaanhoitoon, osa terveyskeskus-

sairaalan puhtaus- ja ruokahuoltopalveluihin ja loput palvelut tulevat sosiaali- ja 

terveyspalvelukeskukseen tukipalveluihin. Keski-Suomen tulkkikeskus sijoittuu myös näihin 

tukipalveluihin. 
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Kuva 38 Terveys ja sosiaalinen turvallisuus 

Palvelukokonaisuuden tavoitteena on asukkaiden terveyden, omatoimisuuden, sosiaalisen 

hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen, asiakaslähtöisen hyvän hoidon ja sosiaalisen 

turvallisuuden varmistaminen kaikissa elämäntilanteissa sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen 

syvempi integroituminen keskenään (vaikuttavuuden ja tuottavuuden tavoite) 

Palvelukokonaisuudelle on kehitetty omatoimisuutta lisäävät ja kehitettävät palveluprosessit. 

Nämä ovat lapsiperheiden tukeminen, terveyden edistäminen ja kuntoutuminen, asiakaslähtöinen 

palveluohjaus sekä nuorten aikuisten toiminnallinen prosessi.   
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8.4 Yhteenveto 

Johtaminen ja organisaatio näkökulman tuloksista on yhteenveto seuraavassa taulukossa. 

Taulukko 18 Johtamisen ja organisaation onnistumiset/ylläpidettävät ja kehitettävät/parannettavat 

Onnistumiset / ylläpidettävät Kehitettävät / parannettavat 

Keskeisten päättäjien ja valtuustoryhmien 

yhteistyö ja yhteistyörakenteet 

Poliittisen johtamisen vaativuuden kasvu ja 

toimielinten jäsenten taitovaateet sekä 

vanhojen toimintakulttuurien 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 työyhteisöissä 

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 

 

Keskeisten päättäjien ja valtuustoryhmien yhteistyö valmistelussa ja päätöksenteossa on koettu 

haastattelujen perusteella onnistuneeksi. Myös yhteistyön toiminnalliset rakenteet ovat 

kokonaisuudessaan olleet onnistuneita. Tästä yhtenä esimerkkinä mainittiin henkilöstöjärjestöjen 

edustajien välinen yhteistyö ja uudistuksen valmistelussa selvityshenkilöiden välinen yhteistyö. 

Myös valtuustoryhmien väliseen yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä. 

Suuressa kaupungissa, joka perustuu duaalijohtamisen malliin, myös poliittinen johtaminen on 

vaativampaa ja päättäjien taitovaateet ovat siten kasvaneet. Käsiteltävät asiat voivat olla 

suurempia ja haastavia ja käsiteltävien materiaalien määrät suurempia. Kuntajaon muututtua 
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uudelleen valitut päättäjät ovat voineet kokea yhdistyneiden alueiden käsiteltävät asiat 

vieraammiksi. Osaamisen kasvattaminen vaatii hyviä toimielinvalintoja ja taidokasta rekrytointia. 

Luottamushenkilöiden osaamisen kehittäminen edellyttää koulutusta ja valtuustoryhmien 

työskentelyn edellytysten parantamista. Osaamisen varmistamiseksi voidaan laatia 

valtuustokauden koulutustarvearvio. Koulutuksen määrärahojen suuntaamisen tehostamiseksi 

voisi hallituksen koulutusmäärärahoista päättää hallituksen puheenjohtaja. Samoin valtuutettujen 

ja valtuustoryhmien koulutusmäärärahoista päättäisi valtuuston puheenjohtaja, kun taas 

lautakuntien koulutuksesta voisi päättää lautakunnan puheenjohtaja hallituksen puheenjohtajaa 

kuultuaan.  

Haastatteluissa tuotiin esiin tarve selkiyttää poliittisten päättäjien ja viranhaltijoiden työnjakoa 

sekä lisätä keskinäistä vuorovaikutusta.  

Jyväskylässä on tehty merkittäviä organisaatiouudistuksia. Terveydenhuollon kuntayhtymät 

purettiin ja toiminta organisoitiin terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen (Jyte). Myös 

esimerkiksi maaseutuhallinnon toiminta tulee siirtymään Laukaan vastuulla yhteistoiminta-alueelle 

ja osa erityispalvelujen toiminnasta on siirretty sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle.  

Haastatteluissa arvioitiin, että suurten ja vaativien organisaatiouudistusten pitkä valmistelu- ja 

toteutusaikataulu ovat osittain hidastaneet tai lykänneet muuta kaupungin päätöksentekoa. 

Uuden sukupolven organisaation valmistelutyö on toteutunut sovitussa aikataulussa, mutta 

jälkikäteen arvioituna tiiviimmän aikataulun uskottiin olleen mahdollinen ja suotava. 

Terveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen siirtymiselle sovittiin kahden vuoden siirtymäaika 

yhdistymisestä. Henkilöstö koki siten toisen merkittävän uudistuksen vasta kaksi vuotta 

yhdistymisen jälkeen ja tämä on voinut tuntua raskaalta sekä päättäjille että henkilöstölle.  

Jyväskylässä siirrytään vuoden 2013 alusta uuden sukupolven organisaatioon, joka perustuu 

asiakaslähtöisyyteen ja prosessiajatteluun. Organisaation perusrakenteet on päätetty ja 

toimeenpanon valmistelu on suunnitellusti käynnissä. Haastatteluissa oltiin tyytyväisiä 

organisaatiovalmistelun asiakaslähtöisyyteen. Selvityshenkilöiden työskentely ja yhteistyö koettiin 

hyväksi. 

Jyväskylässä on koettu haastavaksi säilyttää kaupungin toiminnan joustavuus ja 

hallintokäytäntöjen selkeys. Kyseessä on kuntaliitostilanteissa huomattavasti kasvaneille 

organisaatioille yleinen kehittämisen kohde. Erityisesti pienemmästä organisaatiosta siirryttäessä 

suurempaan voidaan käytäntöjen monimutkaisuus ja joustamattomuus kokea ongelmalliseksi 

päättäjien ja henkilöstön, mutta myös kuntalaisten näkökulmasta.  Vaikka hallinnon 

päällekkäisyyksiä on onnistuttu purkamaan, on suuressa organisaatiossa osaksi vaadittavienkin 

hallinnon rutiinien määrä kasvanut, joka puolestaan on kuormittanut henkilöstöä. 
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Konserni- ja omistajaohjausta on selkiytetty ohjausvälineillä ja tuettu tulevalla uuden sukupolven 

organisaation rakenteilla. Jyväskylässä on laadittu omistajapoliittiset linjaukset ja toteutettu 

yhtiöfuusioita. Kuntayhtymien ohjauksen vaikuttavuus on kuitenkin koettu haasteeksi eikä ohjaus 

ole kaikilta osin tuottanut toivottua tulosta. Myös lainsäädäntö rajoittaa kaupungin 

mahdollisuuksia ohjaukseen.  

Jyväskylässä on onnistuneesti hyödynnetty henkilöstömuutosten ja eläköitymisen potentiaalia 

palvelujen järjestämisessä ja henkilöstösuunnittelussa. Erityisesti tämä on toteutunut hallinnossa. 

Kuitenkin kasvaneet hallinnon rutiinit ja vaihtelevat työyksikköjen koot ovat myös kuormittaneet 

lähiesimiehiä.  Lähiesimiehillä on myös huomattava johtamisvastuu työyhteisössään. Keskijohdon 

kokoa koettiin tarpeelliseksi mitoittaa uudelleen siten, että muutos palvelisi myös 

esimiestoimintaa. Uudessa organisaatiossa pyritään vastaamaan näihin ongelmiin, esimerkiksi 

Toimintakyky ja arjen sujuvuus-toimialalla on pyritty lisäämään lähiesimiestyötä ja purkamaan 

keskijohtoa.  
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN YHDISTYMISPROSESSIN JA -SOPIMUKSEN ARVIOINTI 

Arvioikaa uuden Jyväskylän onnistumista ja yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteutumista kolmen vuoden aikana 
(asteikko 1= täysin erimieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä) 

 

Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korilahden kunnan yhdistyminen on ollut 

A. parempi vaihtoehto kuin jos kunnat olisivat jääneet erillisiksi  1 2 3 4 

B. onnistunut strateginen yhdistyminen?  1 2 3 4 

 

Uusi Jyväskylä on onnistunut 

1. parantamaan kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä? 1 2 3 4 

2. edistämään asukkaiden hyvinvointia?  1 2 3 4 

3. varmistamaan työpaikkakehityksen työllisyyden ylläpitämiseksi?  1 2 3 4 

4. turvamaan peruspalvelut kuntalaisille?  1 2 3 4 

 

Uuden Jyväskylän tavoitteiden ja yhdistymissopimuksen onnistumista voidaan arvioida elinvoimaisen ja 

toimintakykyisen kunnan näkökulmasta, jonka elementit ovat demokratia ja osallistuminen, palvelut ja 

palvelurakenteet, talous ja henkilöstöresurssit, yhdyskuntarakenne ja ympäristö, elinkeinot ja vetovoima, johtaminen 

ja organisaatio. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/08_muut_julkaisut/20120201/Kuntatalous_31012012_NETTI.pdf
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Arvioikaa tavoitteiden ja toiminnan toteutumista kolmen vuoden aikana (asteikko 1= täysin erimieltä, 2=osittain eri mieltä, 3=osittain 

samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä) 

 

Demokratia ja osallistuminen   

Kunnan asukkaiden vaikutusmahdollisuudet ovat hyvät? 1 2 3 4 

Uusia osallistumisen ja vaikuttamisen muotoja on otettu käyttöön? 1 2 3 4 

Asiakkaat osallistuvat ja vaikuttavat palvelujen kehittämiseen? 1 2 3 4 

Kuntalaisten luottavat luottamushenkilöihin toimintaan? 1 2 3 4 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen myönteisesti?  1 2 3 4 

Muuta kommentoitavaa 

 

Palvelut ja palvelurakenteet 

Lähipalvelujen saatavuus on kunnossa?  1 2 3 4 

Hyvinvoinnin edellytyksiin ja ennaltaehkäisevyyteen on panostettu? 1 2 3 4 

Palvelujen uusia järjestämistapoja on otettu käyttöön? 1 2 3 4 

Palvelujen tuottavuutta parannetaan suunnitelmallisesti?  1 2 3 4 

Palveluverkkoja ja toimitilojen käyttöä on tehostettu?  1 2 3 4 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen myönteisesti?  1 2 3 4 

 

Muuta kommentoitavaa 

 

Talous ja henkilöstöresurssit 

Kaupunki talous on riittävän vakaa?  1 2 3 4 

Veroprosentti ja maksut ovat kilpailukykyisiä?  1 2 3 4 

Toimintojen ja palvelujen tuottavuutta on parannettu? 1 2 3 4 

Kaupungin strategiselle kehittämiselle on hyvät resurssit?  1 2 3 4 

Henkilöstön osaamista kehitetään jatkuvasti?  1 2 3 4 
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Osaavan henkilöstön saatavuus on hyvä?  1 2 3 4 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen myönteisesti?  1 2 3 4 

Muuta kommentoitavaa 

 

Yhdyskuntarakenne ja ympäristö 

Yhdyskuntarakenteen kehittämiseen vaikuttaminen on vahvistunut?  1 2 3 4 

Ympäristön tilaan vaikuttaminen on parantunut? 1 2 3 4 

Maankäytön ja kaavoituksen suunnittelu on hyvällä tasolla?  1 2 3 4 

Kaupunkikeskuksen vetovoimaisuus on lisääntynyt?  1 2 3 4 

Maaseutualueiden elinolosuhteisiin ja kehittämiseen on panostettu?   1 2 3 4 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen myönteisesti?  1 2 3 4 

Muuta kommentoitavaa 

  

Elinkeinot ja vetovoima 

Kaupungin imago, vetovoima ja kilpailukyky ovat parantuneet?  1 2 3 4 

Kaupunki on vaikuttanut myönteisesti koko Keski-Suomen kehitykseen?  1 2 3 4 

Kaupunki on aiempaakin halutumpi asumiskunta?  1 2 3 4 

Kaupunki on entistäkin houkuttelevampi yrityspaikkakunta?  1 2 3 4 

Työpaikkojen lisääminen on onnistunut? 1 2 3 4 

Työllisyyden parantumiseen on vaikutettu tuloksellisesti? 1 2 3 4 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen myönteisesti?  1 2 3 4 

Muuta kommentoitavaa 

 

 Johtaminen ja organisaatio 

Poliittinen johtaminen on osaavaa ja vaikuttavaa?  1 2 3 4 

Kaupunginhallituksen toiminta on tehokasta ja vaikuttavaa? 1 2 3 4 
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Uuden sukupolven luottamushenkilöorganisaatio on hyvä?  1 2 3 4 

Uuden sukupolven palveluorganisaatio on hyvä?  1 2 3 4 

Eri toimijoiden välinen yhteistyö on hyvää ja sujuvaa? 1 2 3 4 

Viranhaltijajohdon johtaminen on ammattitaitoista ja vaikuttavaa?  1 2 3 4 

Työyhteisöjen johtaminen ja esimiestoiminta on onnistunut?  1 2 3 4 

Uusi Jyväskylä on vaikuttanut tähän kokonaisuuteen myönteisesti?  1 2 3 4 

Muuta kommentoitavaa 

 

Missä asioissa ja toiminnassa kaupunki on erityisesti onnistunut? Mainitkaa 1-3. 

Missä asioissa ja toiminnassa kaupunki ei ole onnistunut? Mainitkaa 1-3. 

Mitä asioita pitäisi erityisesti korostaa tulevaisuudessa? Mainitkaa 1-3. 

 

Liite 2. Jyväskylän tilojen omistus ja käyttö 31.12.2009 - 31.12.2011 (Jyväskylän kaupunki, 

Tilapalvelut) 

 

 

Liite 3. Kuntalaisten tyytyväisyysindeksit 2010. FCG Efeko (Taulukko: Hyvinvointikertomus 2011) 
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Muutos tyytyväisten vastaajien osuuden prosenttiyksikköinä vuosina 2008–2010. Vertailukaupungit ja -

kunnat: Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Pori, Oulu, Tampere, Turku, Laukaa ja Muurame 

 

 

Liite 4. Kuntalaisten palvelutyytyväisyys vuonna 2011 liitoskunnissa. Paras-ARTTU-tutkimuksia. 

Suomen Kuntaliitto 26.4.2012.   

Palvelutyytyväisyysindeksin arvot asteikolla 1-5; mitä suurempi arvo, sitä suurempi palvelutyytyväisyys.  
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Liite 5. Jyväskylän investoinnit 2009 - 2011 (Tilinpäätökset 2009 - 2011) 

 

Liite 6. Investointien nettomenot 2005 - 2012 (Tilastokeskus) 

2009 2010 2 011           2009 - 2011

Kunnallistekniikka, katupalvelut 17 416          11 894      19 080         48 390           

Kunnallistekniikka, satamapalvelut 3 990            3 457        2 333           9 780             

Kunnallistekniikka, viherpalvelut 2 032            1 816        1 912           5 760             

Maa- ja vesialueet 3 420            15 556      6 785           25 761           

Irtain käyttöomaisuus 3 172            3 954        5 502           12 628           

Osakkeet ja osuudet 654               13              1                   668                

Kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmakorjaukset 2 137            2 836        2 872           7 845             

Tekniset ja toiminnalliset korj.-ja muutostyöt 1 085            1 347        1 244           3 676             

Altek Aluetekniikka 47                  65              334              446                

Talonrakennus, pienet kohteet yhteensä 661            661                

Palokan koulukeskus (sisältää kirjaston ja kansalaisopiston tilat) uudisrakennus 166               4 534        11 121         15 821           

Palokan koulukeskuksen väistötilat 1 846            1 846             

Palokan koulukeskuksen purku 149            149                

Vaajakosken koulu (yläaste) uudisrakennus 194               3 365        8 800           12 359           

Vaajakosken koulun purku 2 407            218            2 625             

Kanavuoren päiväkoti-koulu uudisrakennus 42                  42                   

Kanavuoren vanhan koulun purku 12                 12                   

Sairaalakoulu uudisrakennus 270            3 487           3 757             

Keltinmäen päiväkoti-koulun uudisrakennus 4 166            1 147        47                 5 360             

Liinalammin päiväkoti-koulu uudisrakennus 38                  245            384              667                

Mannilan päiväkoti uudisrakennus 1 132           1 132             

Tikkalan päivä-kotikoulu uudisrakennus 2 215            2 215             

Janakan koulu ja päiväkoti 3 532            3 532             

Kuohun päiväkoti-koulun viipaleen perustus 137            137                

Lahjaharjun päiväkodin peruskorjaus 21                  700            721                

Säynätsalon koulu ja päiväkoti 2 032            2 870        4 902             

Lohikosken koulun IVS-pk ja julkisivujen kunn. 2 614 2 867            2 614        5 481             

Keski-Palokan koulun peruskorjaus ja laajennus 495               4 093        3 519           8 107             

Keski-Palokan koulun väistötilat (Mankola) 346               346                

Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus (väistökoulu) 1 356           1 356             

Kuokkalan yhtenäiskoulu (laajennus- ja muutostyöt) 36                 36                   

Päivärinteen pk ja Puistokoulun laajennus 2 764            2 453        5 217             

Kotimäen päiväkodin peruskorjaus ja laajennus 1 254            2 027        359              3 640             

Haukkamäen päiväkodin peruskorj ja laajennus 1 071            2 202        3 273             

Huhtasuon koulukampus (PPP-hankkeen asiantuntijakust.) 281            139              420                

Pohjanlammen koulun viipale uudisrakennus 20                  20                   

Keljonkankaan uusi päiväkoti 1 506            1 506             

Keljonkankaan koulun keittiön muutostyöt 281               281                

Kultaniityn päiväkodin laajennus 60                  60                   

Pappilanvuoren päiväkoti uudisrakennus 1 006            1 006             

Tyyppälän päiväkoti-koulu uudisrakennus 583               583                

Korpilahden terveysaseman peruskorjaus 51                 51                   

Palokan terveysaseman vuodeosaston 1 peruskorjaus ja laajennus 76                 76                   

Sosiaali- ja terveyspalveluverkon muutostyöt 178            382              560                

Hannikaisenk 11-13 määrärahan kohdentaminen sisäilmakorjauksiin 1 822           1 822             

Hannikaisenkatu 11-13 (Lääkäritalo) muutostyöt 48                 48                   

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2 591            2 660        3 609           8 860             

Nuorisokodin uudisrakennus (Hovila) 143              143                

Keljon vanhainkodin B-osan peruskorjaus 2                    2                     

Kansalaisopiston/Pääkirjaston muutos-ja korjaustyöt 747 293               747            1 040             

Museoiden kokoelma- ja konservointikeskus 2 357            2 357             

Käsityöläistalojen siirto ja korttelin kehittäminen 315               353            668                

Palokan urheilukentän huoltorak.laajennus 427               136            563                

Liikuntarakennusten korjaukset 299               238            134              671                

Hipposhallin/harjoitusjäähallin kosteusvauriokorjaus 1 425            325            258              2 008             

Uimahallin vuonna 1975 valmistuneen osan peruskorjaus 156            2 632           2 788             

Kortepohjan koulun liikuntasalin korjaustyöt 211              211                

Kilpa- ja huippu-urheilukeskuksen toimitilojen laajennus 838              838                

Urheilu- ja retkeilyalueet 765               1 370        1 649           3 784             

Vesangan liikuntahallin korjaustyöt 384               384                

Korpilahden kunnantalon muutostyöt 1 310            1 310             

Kaupungintalon peruskorjaus 137               2 542        3 379           6 058             

Kaupungin johtokeskus 432              432                

Talouskeskus 363              363                

Keski-Suomen pelastuslaitos 1 426            1 153        1 539           4 118             

YHTEENSÄ 74 596          78 762      88 021         241 379        
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Liite 7. Entisen maalaiskunnan alueelle toteutuneet investoinnit 2009 - 2011 ja Korpilahden 

yhdistymisavustuksen toteutuminen (Tilinpäätös 2011) 
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Liite 8. Täyttämättä jätetyt hallinnon tehtävät. Henkilöstötilinpäätös 2011. 
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Liite 9. Tilastollinen vertailu 

Demografiset trendit ja muuttoliike 

Jyväskylän väestöennuste näyttää hyvältä: vuoteen 2040 mennessä Jyväskylän väkimäärä on 19 % 

suurempi kuin vuonna 2009. Tämä on vertailuryhmän toiseksi suurin väestönkasvun ennuste, vain 

Oulussa väestön ennustetaan kasvavan enemmän. Vuonna 2040 Jyväskylässä arvioidaan asuvan 

noin 154 000 asukasta.  

Taulukko 11 Absoluuttinen väestöennuste 2010 - 2040. (Tilastokeskus, 2012) 

 2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Jyväskylä 129 379 130 693 136 681 141 439 145 525 149 058 151 903 154 084 

Kuopio 92 351 92 709 94 147 95 098 95 852 96 538 96 975 97 076 

Lahti  100 636 101 190 103 891 106 377 108 702 110 779 112 441 113 715 

Oulu 138 733 140 375 147 818 153 755 158 913 163 491 167 368 170 425 

Tampere  211379 213 153 221 132 227 372 232 970 238 597 243 747 248 053 

Keski-Suomi 272 778 273 819 279 053 283 951 288 371 291 957 294 547 296 279 

Koko maa 5 352 208 5 378 165 5 508 728 5 635 938 5 752 572 5 850 097 5 926 673 5 98 5356 

Väestöllinen huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ -vuotta täyttäneiden määrän suhde 

työikäisten (15–64-vuotiaiden) määrään. Kuvassa 1 esitetään lapsien ja vanhusten määrä yhtä 

työikäistä kohden. Jyväskylässä huoltosuhde kasvaa lähitulevaisuudessa ollen vuonna 2025 noin 

0,6. Tämän jälkeen kasvun ennakoidaan taittuvan, ja vuonna 2040 huoltosuhteen arvioidaan 

olevan 0,63. Jyväskylän huoltosuhteen ennuste on vuosina 2010–2040 vertailuryhmään nähden 

kolmanneksi alhaisin Tampereen ja Oulun jälkeen. Huoltosuhde on miltei 0,15 yksikköä alhaisempi 

kuin Keski-Suomessa, jonka huoltosuhde on yli maan keskiarvon. 
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Kuva 1 Alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrä yhtä työikäistä kohden (Tilastokeskus, 2012) 

Kuvassa 2 on esitetty Keski-Suomen ja sen seutukuntien suhteellinen väestönkehitys vuodesta 

2000 lähtien. Kuvasta huomataan, että Jyväskylän seutukunta on ainoa seutukunta, jossa 

väestönkehitys on ollut positiivinen ajanjaksolla 2000 - 2011. Jyväskylän seudun väestökehityksen 

ansiosta Keski-Suomen väestönkehitys on ollut lievästi positiivinen.   

 

Kuva 2 Keski-Suomen ja seutukuntien suhteellinen väestönkehitys vuodesta 2000. (Tilastokeskus, 2012) 
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Zimmerbauer ja Korpimäki (2006) ovat todenneet, että alueellisella kilpailukyvyllä on suora 

vaikutus muuttoliikkeen suuntiin. Kilpailukykyyn kuuluvat tekijät, kuten alueen tarjoamat 

opiskelumahdollisuudet, työpaikat, asumisen vaihtoehdot ja kustannukset sekä palvelut ja 

elinympäristö, vaikuttavat muuttopäätöksiin. Alueelle muuttavat ihmiset tuovat sinne 

työpanoksensa ja ostovoimansa, jotka puolestaan vaikuttavat edelleen myönteisesti alueen 

talouteen. Lähtömuutto puolestaan vie nämä panokset toiselle alueelle, jolloin lähtöalueen 

tuotanto ja kasvu vähenevät. (Helin, Laakso, Lankinen–Susiluoto 1998: 7, sit. Zimmerbauer & 

Korpimäki 2006).  

Kuvassa 3 esitetään Jyväskylän ja vertailukaupunkien nettomuuttoliike (tilastokeskus käyttää 

tilastoinnissaan jo vuoden 2009 kuntajaotusta myös vuosina 2007 ja 2008). Jyväskylään, ja 

muihinkin vertailukaupunkeihin, on vertailuajankohtana muuttanut ihmisiä enemmän kuin sieltä 

on lähtenyt pois. Jyväskylä pärjää vertailussa suhteellisen hyvin tullen vertailutyhmän kolmanneksi 

Tampereen ja Oulun jälkeen. Tosin vuonna 2007 Jyväskylä sijoittui Tampereen jälkeen seuraavaksi.  

 

Kuva 3 Nettomuutto Jyväskylässä ja vertailukaupungeissa vuosina 2007 - 2010 (Tilastokeskus, 2012) 

Maan sisäistä muuttoliikettä tarkasteltaessa havaitaan, että Jyväskylä pärjää edelleen paremmin 

kuin Kuopio, mutta jää hieman Lahdesta jälkeen (paitsi vuoden 2009 osalta). Kuitenkin tilanne on 

positiivinen myös maansisäistä muuttoliikettä tarkasteltaessa: Jyväskylään on koko ajan 

muuttanut enemmän ihmisiä kuin sieltä lähtee pois. Tässä vertailussa havaitaan, että Oulu ja 

Tampere erottuvat selvästi vetovoimaisemmiksi kuin Jyväskylä maan sisäisen muuttoliikkeen 

osalta erityisesti vuonna 2010. 
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Tarkasteltaessa maahanmuuttoa ja vertailtaessa sitä maassamuuttoon havaitaan, että 

maahanmuutolla on suuri merkitys alueen kokonaisnettomuuttoon Jyväskylän alueella. Vuonna 

2010 Jyväskylään saapui ulkomailta 219 henkilö enemmän kuin sieltä muutti pois.  

Inhimillinen pääoma 

Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan osaamista ja tietotaitoa, joka saavutetaan koulutuksen ja 

osaamisen harjoittamisen kautta. Inhimillisen pääoman on havaittu olevan yksi merkittävimmistä 

tekijöistä alueen taloudellisen menestymisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kannalta (esim. Schultz 

1961, Florida 2002, Wöβmann 2003).  

Inhimillisen pääoman yleisimpänä ja tärkeimpänä mittarina käytetään korkeakoulutettujen 

osuutta, jonka on havaittu olevan yksi parhaista alueen menestymistä ja sen kilpailukykyä 

kuvaavista tekijöistä (Teixera & Fortuna 2010). Korkeakoulutettujen suuri väestöosuus on 

yhteydessä alueen taloudelliseen menestymiseen ja kilpailukykyyn muun muassa työpaikkojen 

kasvun määrän, asukkaiden veronmaksukyvyn ja positiivisen nettomuuttoliikkeen kautta (esim. 

Hoyman & Faricy 2008).   

Korkeakoulutettujen osuutta tarkastellessa Jyväskylä pärjää vertailuryhmässä hyvin sijoittuen 

Oulun ja Tampereen jälkeen kolmanneksi. Ero Ouluun on selvempi, mutta ero Tampereeseen 

suhteellisen pieni. Vuonna 2010 Jyväskylässä 27,5 prosenttia väestöstä oli korkeakoulutettuja, 

Tampereella 28 prosenttia ja Oulussa 28,8 prosenttia. Kuopio jää hieman Jyväskylän jälkeen 

korkeakoulutettujen osuudessa. Ero Lahteen on merkittävä.  
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Kuva 4 Korkeakoulutettujen osuus (%) väestöstä vuosina 2008 - 2010 (Tilastokeskus, 2012) 

Työllisyys, työpaikat ja tuotanto 

Työttömyysaste kertoo alueen työvoiman ja työpaikkojen välisestä suhteesta. Työpaikkojen vähyys 

suhteessa työvoimaan johtaa alueen väestön veronmaksukyvyn heikkenemiseen ja 

sosiaalimenojen kasvuun, elintason ja hyvinvoinnin heikkenemiseen ja alueelta suuntautuvaan 

kasvavaan poismuuttoon. Kilpailukyvyn kannalta on oleellista, että tuotannontekijät pystytään 

pitämään mahdollisimman tehokkaina eli työttömyysaste mahdollisimman matalana. 

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden 2011 aikana 10 prosenttia. Suomen 15 suurimmassa 

kaupungissa työttömyysaste oli vuoden lopulla keskimäärin 11,5 prosenttia, pääkaupunkiseudun 

ulkopuolisissa 12,6 prosenttia ja Jyväskylässä 13,3 prosenttia. Jyväskylän työttömyysaste oli 

vuoden 2012 alussa 12,9 %, mikä on vertailuryhmän kolmanneksi korkein työttömyysaste: Lahden 

(14,1 %) ja Oulun (13,2 %) työttömyysprosentit ovat vielä korkeammat. Sen sijaan Kuopion (10,7 

%) ja Tampereen (12,7 %) työttömyysaste on Jyväskylän työttömyysastetta korkeampi. Jyväskylän 

työttömyysaste on Keski-Suomen työttömyysastetta (13,1 %) matalampi, mutta selvästi korkeampi 

kuin koko maassa keskimäärin (9,3 %).  
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Kuva 5 Työttömyysaste (%) kyseisen vuoden tammikuussa (Tilastokeskus, 2012) 

Pitkäaikaistyöttömyys on varsinkin ikääntyneiden ja matalan koulutustason työttömien ongelma. 

Se on vakava ongelma siksi, että työttömyyden jatkuessa pitkään työttömän ammattitaito rapistuu 

ja työttömällä on suuri riski syrjäytyä lopullisesti työmarkkinoilta. Tämä johtaa hyvinvoinnin 

heikkenemiseen ja eriarvoistumiseen (Tilastokeskus 2012, Soininvaara 2002). 

Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa rajusti jos alueelta lähteneitä työpaikkoja ei saada korvattua 

uusilla. Tällöin alueen kilpailukyky heikkenee oleellisesti, koska menetettyjä tuotannontekijöitä ei 

saada korvattua uusilla, ja olemassa oleva työvoima joko lähtee alueelta muuttoliikkeen kautta tai 

syrjäytyminen ja heikentyvä elintaso heikentää työttömien mahdollisuuksia uudelleen työllistyä. 

Jyväskylän pitkäaikaistyöttömien osuus vuoden 2012 alussa oli korkea: 28 prosenttia. 

Vertailuryhmästä vain Tampereella on vielä tätä korkeampi pitkäaikaistyöttömien osuus (29 %). 

Ero Ouluun (22 %) ja Kuopioon (24 %) on huomattava. Vertailuajanjaksona pitkäaikaistyöttömien 

osuus on vaihdellut 21 prosentista 28 prosenttiin.  
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Kuva 6 Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä kyseisen vuoden tammikuussa (Tilastokeskus, 2012) 

Jyväskylän työpaikkojen määrä nousi vuodesta 2007 vuoteen 2008 hieman yli 1000 työpaikalla, 

mutta laski vuoteen 2009 mennessä alle vuoden 2007 tason. Työpaikkojen kokonaismäärän 

tippuminen vaikuttaa oleellisesti alueen toiminta- ja kilpailukykyyn: alueen verotulot pienevät, 

työttömyys lisääntyy ja paineet uusien työpaikkojen luontiin moninkertaistuvat. Tilastointia on 

tehty vasta vuoteen 2009, jolloin Jyväskylä yhdistyi. Jyväskylän seutukunnalla työpaikkojen määrä 

on kuitenkin kasvanut vuosien 2000 - 2009 aikana 11,5 prosenttia. Toinen seutukunta, jossa 

työpaikkojen määrä on lisääntynyt, oli Äänekosken seutukunta (4,0 %).  

Verrattaessa Jyväskylän työpaikkojen määrää muihin vertailukaupunkeihin havaitaan, että 

Jyväskylässä on enemmän työpaikkoja kuin Kuopiossa ja Lahdessa, mutta vähemmän kuin Oulussa 

ja huomattavasti vähemmän kuin Tampereella. 
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Kuva 7 Työpaikat vuosina 2007 - 2009 vertailukaupungeissa (Tilastokeskus, 2012) 

Työpaikkojen määrän suhteellisessa tarkastelussa havaitaan, että Jyväskylässä työpaikkojen lasku 

on ollut suhteellisesti tarkasteltuna vähäistä verrattuna Tampereeseen, Lahteen, Keski-Suomen 

maakuntaan ja kokomaahan: Jyväskylässä laskua vuoden 2007 tapahtui vain yhden prosentin 

verran, muissa neljän prosentin verran. Kuopiossa ja Oulussa muutokset työpaikkojen määrässä 

ovat olleet vielä pienempiä kuin Jyväskylässä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Kun työpaikkojen 

kehitystä tarkastellaan vuodesta 2000 lähtien, voidaan todeta työpaikkojen prosentuaalisen 

kasvun olleen vertailukaupungeista suurinta Jyväskylässä (+13,6 %). Työpaikkojen määrän kasvu oli 

suurinta vuosien 2005 - 2008 aikana.  
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Taulukko 2 Työpaikkojen muutos 2000 - 2009 (Tilastokeskus, 2012) 

 

 

 

 

Kuva 8 Suhteellinen työpaikkamuutos vuosina 2007 - 2009 vertailukaupungeissa (Tilastokeskus, 2012) 

Alueen tuotantoa ja työllisyyttä toimialakohtaisesti voidaan yksityiskohtaisesti tarkastella alueen 

toimiala- ja elinkeinorakenteen muutoksina, vahvuuksina ja heikkouksina.  Jyväskylän 

seutukunnassa tuotannon ja työllisyyden kaikkien toimialojen yhteen laskettu arvo on vuosina 

2007 - 2009 ensin hieman kasvanut ja sen jälkeen laskenut, kuitenkin siten, että vuonna 2009 se 

oli suurempi kuin vuonna 2007, ollen tällöin noin 73 216 euroa työllistä kohden.  

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

Hämeenlinna 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 
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Vertailuryhmässä Jyväskylän seutukunta sijoittuu tuotannon ja työllisyyden arvossa neljänneksi 

jääden niukasti Lahden taakse. Kuopion tuotannon ja työllisyyden arvo on huomattavasti 

matalammalla tasolla kuin Jyväskylän. Sen sijaan Oulun ja erityisesti Tampereen tasot ovat 

huomattavasti Jyväskylää korkeammat.  

 

Kuva 9 Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Oulun ja Tampereen seutukuntien tuotanto ja työllisyys kaikki toimialat yhteensä 2007 - 

2009 (euroa työllistä kohden) (Tilastokeskus, 2012) 

Vertailuajanjaksolla vuosina 2007 - 2009 tarkasteltaessa tuotannon ja työllisyyden muutosta 

teollisuudessa, rakentamisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa, havaitaan, että teollisuuden arvo 

on laskenut ja sosiaali- ja terveyspalvelujen arvo noussut sekä absoluuttisesti että suhteellisesti 

tarkasteltuna. Rakentaminen on Jyväskylässä ensin vuodesta 2007 noussut vuoteen 2008 

verrattuna, mutta laskenut sitten hieman pysyen kuitenkin korkeammalla tasolla kuin se oli 

vuonna 2007.  

Vertailtaessa teollisuuden tuotannon ja työllisyyden arvoa havaitaan, että Jyväskylän teollisuuden 

arvo jää vertailun neljännelle sijalle: vain Kuopiossa teollisuuden tuotannon ja työllisyyden arvo on 

matalampi kuin Jyväskylässä. Suhteellisessa tarkastelussa kuitenkin havaitaan, että teollisuus 

muodostaa 18 prosenttia kaikesta tuotannosta ja työllisyydestä Oulussa ja Jyväskylässä, Lahdessa 

22 prosenttia ja Tampereella 21 prosenttia, ja Kuopiossa 12 prosenttia.  

Suhteellisessa tarkastelussa havaitaan, että Jyväskylässä teollisuuden tuotannon ja työllisyyden 

arvo laski vuosien 2007 - 2009 välillä kaksi prosenttiyksikköä, samoin kuten Tampereella. Samana 

ajanjaksona Oulussa ja Lahdessa teollisuuden arvo on laskenut kolme prosenttiyksikköä. Vuosien 
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2007 - 2009 välillä rakentamisen arvo tippui kaikkialla muualla paitsi Jyväskylässä, jossa se vuonna 

2009 oli samalla tasolla kuin vuonna 2007.  

 

Kuva 10 Toimialojen osuus koko tuotannosta Jyväskylän, Oulun, Kuopion ja Lahden seutukunnissa 

Seppo Laakson Aikajana-raportissa Keski-Suomesta kerrotaan, että teollisuudella on varsin suuri 

merkitys Keski-Suomen talousrakenteessa. Vahvimmat erikoistumisalat ovat paperiteollisuus, 

puuteollisuus ja metsätalous.  
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Kuva 11 Jyväskylän yrityskannan muutokset 2002 - 2011 (Jykes Oy, 2012) 

Bruttokansantuote kertoo alueen kaiken taloudellisen toiminnan laajuudesta, arvosta ja 

muutoksista. Jyväskylän bruttokansantuote vuonna 2009 oli noin 4 927 miljoonaa euroa. 

Vertailuryhmästä Lahden taso on lähinnä Jyväskylän tasoa ollen kuitenkin hieman heikompi: 

vuonna 2009 Lahden BKT oli 468 miljoonaa euroa. Kuopion BKT on matalammalla tasolla kuin 

Jyväskylän. Tampereen ja Oulun tasot ovat sen sijaan huomattavasti Jyväskylän tasoja 

korkeammat. 
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Kuva 12 BKT asukasta kohden Jyväskylän, Tampereen, Lahden, Kuopion ja Oulun seutukunnissa (Tilastokeskus, 2012) 

BTV-indikaattori on laskennallinen tilastoluku, jolla tarkastellaan alueiden kehityksen muutosta. 

Vertailupohjana on koko maan kehitys. Indikaattorin ensimmäinen perusmuuttuja on tuotanto, 

jota mitataan alueellisella bruttokansantuotteella. Toimialoittainen tarkastelu tehdään 

arvonlisäyksen avulla. Toinen perusmuuttuja on työn määrä ja sen muutos. Oikeaoppisesti 

mittarina tulisi käyttää työpanosta joko työvuosina tai työtunteina, mutta käytännön syistä 

joudutaan tyytymään työpaikkojen muutosten mittaamiseen. Työpaikka on sidottu toiminnan 

sijaintipaikkaan, jolloin se on verrannollinen tuotannon arvon muodostumisen alueen kanssa. 

Alueen työpaikkojen määrä on yhtä kuin alueella työssäkäyvät henkilöt. Kolmas perusmuuttuja on 

väestö, jota mitataan väestön määränä ja sen muutoksina.  

BTV-indikaattori tiivistää alueellisen kehityksen yhdeksi luvuksi, joka kertoo alueellisen kehityksen 

lisäksi poikkeaman suuruuden. BTV-indikaattori lasketaan kolmesta edellä mainitusta 

komponentista siten, että alueellisia prosentuaalisia kasvulukuja verrataan koko maan vastaaviin 

tietoihin ja lopuksi koko maan ja alueellisen tiedon erotukset lasketaan yhteen 

(Rakennemuutoskatsaus 2011). 

Uusimmat saatavilla olevat BTV-indikaattori -tiedot yltävät vuoteen 2008 saakka.  Liitteessä 5 

esitetään koko maan seutukuntien btv-indikaattorin vertailu vuosien 2001 - 2008 välillä. Tässä 

selvityksessä käytettyjen vertailuseutukuntien järjestys btv-indikaattorin osalta on seuraava: 

1. Tampereen sk 
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2. Jyväskylän sk 

3. Oulun sk 

4. Kuopion sk 

5. Lahden sk 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta ”Alueelliset talousnäkymät” -raportin vertailutietoja on 

koottu taulukkoon 3.   Sen mukaan Jyväskylän seutukunnan elinkeinoelämän ja yritystoiminnan 

näkymät pysyvät lähitulevaisuudessa nykyisellä tasolla. Työttömyyden määrän ja rakenteen 

tilanne sen sijaan hieman heikkenee, mutta palautuu vuoden sisällä nykytasolle. Osaavan 

työvoiman saatavuudessa Jyväskylän seutukunnassa on hyvät näkymät: tilanne paranee 

tulevaisuudessa. Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan osalta Kuopion ja Lahden seutukuntien 

lähitulevaisuuden näkymät ovat samankaltaiset kuin Jyväskylän. Sen sijaan Oulun ja Tampereen 

seutukuntien tilanteet ovat paremmat. Työttömyyden määrän ja rakenteen osalta Kuopion 

näkymät ovat Jyväskylän kanssa yhtenevät, Lahden hieman heikommat lähimpien 6 kk aikana. 

Oulun ja Tampereen seutukuntien tilanteet ovat paremmat. Osaavan työvoiman saatavuudessa 

Oulun ja Tampereen seutukunnat ovat heikommassa asemassa kuin Jyväskylän, Kuopion ja Lahden 

seutukunnat.  
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Taulukko 3 Alueelliset talousnäkymät (Työ- ja elinkeinoministeriö)

Merkkien selitykset: ++ paljon parempi, + parempi, 0 ennallaan/nykytasolla, - heikompi, -- paljon heikompi.  

 

Alla on esitetty kuvia Keski-Suomen maakunnan talouden rakenteesta (Seppo Laakso).  
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Innovaatiotoiminta 

Innovaatiotoimintaa, esimerkiksi tutkimus ja kehittämistoimintaa sekä haettujen patenttien 

määrää, käytetään kilpailukyvyn, taloudellisen kasvun ja kehityksen mittareina (esim. Fritsch & 

Franke 2003, Porter 2003). Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) on keskeinen 

innovaatiotoiminnan osatekijä, mutta kokonaisuudessaan innovaatiotoiminta on huomattavasti 

tutkimus- ja kehittämistoimintaa laajempi käsite. Innovaatiotoiminta sisältää lukuisia tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan kuulumattomia toimia; innovaatioindikaattorit ja -tilastot kuvaavat yritysten 

kehittämisprosesseja alusta loppuun, aina ideoiden tietolähteistä käyttöönotettujen 

innovaatioiden yleisyyteen (Tilastokeskus 2012).  
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Vertailusta havaitaan, että Tampereen ja Oulun innovaatiotoiminta tutkimus ja kehitysmenot ovat 

omaa luokkaansa ja Jyväskylän ja Kuopion seutukuntien tilanteet omaa luokkaansa. Jyväskylä 

sijoittuu vertailussa kolmanneksi Tampereen ja Oulun jälkeen, mutta ero Tampereeseen ja Ouluun 

on merkittävä, näihin verrattuna Jyväskylän t&k-menot ovat yli viisi kertaa matalammat. 

Jyväskylän t&k-menot ovat kuitenkin lähes kolme kertaa suuremmat kuin Lahden seutukunnan 

t&k-menot ja myös suuremmat kuin Kuopion seutukunnan t&k-menot.   

 

Kuva 13 Jyväskylän seutukunnan ja vertailuseutukuntien t&k-menot vuosina 2007 - 2010 (Tilastokeskus, 2012) 

Patenttihakemuksia tarkasteltaessa Jyväskylä sijoittuu toiseksi Tampereen jälkeen. On yllättävää 

on, että Jyväskylässä haetaan enemmän patentteja kuin Oulussa, vaikka Oulun t&k-menot ovat 

merkittävästi suuremmalla tasolla kuin Jyväskylän. Jyväskylässä patenttien hakemisen taso on 

selvästi korkeammalla tasolla kuin Lahden ja Kuopion tasot ovat: Jyväskylässä haettiin lähes kaksi 

kertaa enemmän patentteja vuonna 2010 kuin Lahdessa ja reilusti yli kaksi kertaa enemmän kuin 

Kuopiossa. 

  

Jyväskylän sk Lahden sk Kuopion sk Tampereen sk Oulun sk

2007 211 55 118 967 912

2008 235 63 113 1088 1037

2009 198 69 115 1066 1008

2010 178 58 128 1099 935
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Asumisen kustannukset 

Helin (2012) on vertaillut suurten kaupunkien indeksitalon asumiskustannuksia ja veroja (Suomen 

Kiinteistöliitto, Indeksitalon kustannukset 2001-2011). Suurten kaupunkien asumisen 

kustannusten vertailussa Jyväskylä oli vuonna 2011 toiseksi kallein kaupunki. Vuonna 2010 

Jyväskylä sijoittui vertailussa ensimmäiseksi. Jyväskylä on sijoittunut vertailussa 1.-3. sijoille 

vuodesta 2003 lähtien. Indeksitalovertailussa Jyväskylässä oli korkeimmat vesi- ja jätevesimaksut 

(374 euroa) ja sähkökulut olivat toiseksi suurimmat (Helsinki 113 euroa, Jyväskylä 112 euroa). 

 

Kuva 14 Indeksitalon asumismaksut ja verot 2011 (Helin, 2012) 


