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Verotus- KI-vero Esitys nyt Uusi esitys
arvo Lisäys 0,15% Lisäys 0,10%

1,30 % 0,15 % 0,10 %
Yleinen Ki-vero, maa-alueet 829 600 10 785 1 244 830
Yleinen Ki-vero, rakennukset 1 356 600 17 636 2 035 1 357

3 279 2 186

Ero -1 093

 
 
 
Kaupunginjohtajan talousarvio 2016 esityksessä näkyy selvästi Suomen hallitusohjelman 
kuntia elvyttävät ja kuntien kustannuksia säästävät vaikutukset. Mikäli hallitus ei olisi 
linjauksia tehnyt, olisi kuntien talousarvioiden teko ja laadinta nyt ja jatkossa huomattavasti 
hankalampaa ja tuskaisempaan. On hyvä, että kuntien palveluvaateita ohennetaan ja 
byrokratiaan puretaan. Toivottavasti hallitus pääsee taittamaan Suomen jatkuvan 
velkaantumisen.  
 
Jyväskylän kaupungin osalta aikaisempien vuosien talouden tasapainottamisen tarpeet 
ovat hieman hellittäneet, mutta ovat silti vahvasti olemassa. Tähän toki vaikuttaa se, että 
valtuusto on joutunut tekemään ankaria kuntalaisten palveluja heikentäviä palvelujen 
leikkauksia ja säästöjä. Kaupungin henkilöstöä on myös vähennetty eläköitymisen 
seurauksena ja ylintä johtoa on karsittu. 
 
 
Konsernihallinto 
Tarvitaanko kiinteistöveroa (s. 32) nostaa esitettyä määrää? Jyväskylällä on jo tunnettu 
maine kalliin asumisen ja verotuksen kuntana. Emme halua näin suurella korotuksella 
heikentää asukkaiden elinvoimaa ja heikentää tätä kautta osto- ja kulutuskykyä. 
Kiinteistövero ei kohtele asukkaita tasa-arvoisesti. 
 
Yleinen kiinteistöveron korotus (maa-alueet ja rakennukset) tulee olla 0,15 
prosenttiyksikön sijasta 0,1 prosenttiyksikköä.  
 

 

 
Tulossuunnitelmassa (s. 47) korkomenot on arvioitu -8,7 Me. Korot on arvioitu yläkanttiin. 
TPA 2015 on -7,5 M€. Uusi korkomenoarvio tulisi olla -8,2 M€. Tässä tulosvaikutus +500 
t€. Kaupungin lainamäärä kasvaa 2016 vain noin 7.3 M€. Näemme, että korkoja on 
arvioitu tuloshakuisesti liian ylös. Marginaalia koron nousulle jää edelleen 700.000 euroa. 
 
Keski-Suomen Liitto 
Kaupunginjohtaja on moneen otteeseen korostanut Jyväskylän parempaa yhteistyöhalua 
ja –kykyä elinkeinopolitiikassa ja myös muiden Keski-Suomen kuntien kanssa. Keski-
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Suomen Liiton jäsenmaksua on esitetty nostettavaksi hieman, mutta vaatimattomasti (s. 
67). Muissa Keski-Suomen kunnissa on tahto palauttaa liiton jäsenmaksu vuoden 2014 
tasolle. Keskusta esittää K-S:n Liiton toiveiden mukaisesti, että jäsenmaksua maksetaan v. 
2014 tason mukaisena eli lisäkorotusta tulisi talousarvioon 25.500 €. (K-S:n Liiton 
jäsenmaksun v. 2014 1.346,2 nyt esitetty 1.320,7. Lisäystä 25.500 €). 
 
 
Joukkoliikenne 
Joukkoliikennejaoksessa tehdyt ratkaisut ovat tuoneet positiivisen muutoksen 
joukkoliikenteen käyttämisen näkökulmasta. Noste ja kiinnostus joukkoliikennettä kohtaan 
on ollut aistittavissa. Muutos on positiivinen. Kasvuakin käyttäjien määrässä on jo saatu 2-
3%. Suunta on oikea. Käyttäjämäärän kasvaessa on palveluverkkoa voitava tehostaa ja 
kaukaisempienkin vyöhykkeiden hintoja on jatkossa voitava laskea.  
 
Waltti -järjestelmä on lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisen näkökulmasta tultava 
käyttöön muilla viranomaisalueilla (kaupunki- ja seutuviranomaiset sekä ELY-keskukset). 
Järjestelmällä tulisi tietyllä aikajänteellä korvata myös suurimman osan Matkahuollon 
lipputuotteista. 
 
Liikelaitokset 
Ylijäämien kerryttäminen liikelaitosten taseeseen lisää kustannuksia liikelaitosten 
palvelujen käyttäjiin. Esim. sivistyksen määrärahasta menee resursseja huomattaviin 
tilavuokriin. Liikelaitosten kumulatiivisia ylijäämiä ei tule kohtuuttomasti kerryttää. Tällä ei 
ole kuitenkaan vaikutusta koko konsernin tulokseen, mutta jättää alati niukentuvien 
määrärahojen myötä enemmän resursseja liikelaitoksien palveluja käyttäviin. Liikelaitosten 
hinnoittelua tulee tarkentaa alaspäin, jotta ylijäämää ei kerry suunniteltua määrää ja 
toimijoilla olisi kohtuullisemmat vuokrat. 
 
Tästä syystä tulisi etsiä enemmän todellista synergiaetua liikelaitoksien kanssa yhdessä. 
Olemme varmaan kaikki siitä tyytyväisiä, että käytettävissä olevien tilojen kuntoa olemme 
pystyneet investoinneilla kohentamaan. Sekä kaupungin että kuntayhtymien palvelujen ja 
koulutuksen antamisen näkökulmasta liikaa rahoituksesta valuu seiniin eikä varsinaiseen 
annettuun tehtävään, eli opetukseen ja palvelujen laadukkaaseen antamiseen. 
 
Liikelaitoksien ei tule kerryttää kumulatiivista ylijäämää esitetyllä tavalla (s. 48). Etenkin 
tilapalvelulle, jonka tuntuu toimivan hyvin itsenäisesti muita kumartelematta, on esitetty 
kumulatiivista ylijäämää hulppeat 1.106,2 t€ tai Työterveys Aallolle esitetään kumulatiivista 
ylijäämää 694,7 t€. Vaikka koko konsernin tulokseen ei esim. tilapalvelulla ole vaikutusta, 
tulee tilapalvelun huomioida mm. sisäiset vuokrat maltillisemmin. 
 
Kaupunki on vähentänyt merkittävästi rakentamista. Tällöin olisi luontevaa, että myös 
tilapalvelussa näkyisi vähentynyt rakentaminen. Näin suurta kumulatiivista ylijäämäesitystä 
ei voi perustella energian, veden tai muiden kustannusten nousulla.  
 
 
 

Perustusturva 
Jyväskylän 2016 budjetissa perusturvan menot ovat edelleen suurin ja merkittävin kuluerä. 
Perusturvassa on edetty. Kotisairaalatoiminnan pilotointi sekä avoterveydenhuollon uusien 
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toimintamallien käynnistäminen ovat uusia avauksia. Onnistuessaan ne voivat tuoda 
tullessaan tehostamista ja huomattavia säästöjä. Edelleen JYME (s. 92–93, Suun 
terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän laajennus) ja liikkuvat suunterveyden- 
huollon palvelut ovat jo pitääkään odotettuja avauksia.  
 
Vaikka asiaan on kiinnitetty huomiota, ollaan vasta alussa, jotta osattaisiin riittävällä 
varmuudella tietää kulut. Aikaisemmat vuodet ovat tämän todistajia.  Vastuualueella on 
esitetty toimenpiteitä, joilla pitäisi saada aikaan säästöjä. Niistä yksi on uudet 
toimintamallit, toinen tiloista säästäminen. Käytännössä emme voi mitään sille, että ihmiset 
tarvitsevat hoitoa mm. ikääntymisen myötä enenevässä määrin. Lähetteitä 
erikoissairaanhoitoon ei saa silloin, kun sitä tarvitsee. Yksityiseltä toimijalta saa lähetteet 
helpommin ja tästä tulee ennakoimattomat lisäkulut. Pelkäämme, että budjetissa esitetyt 
uudet mallit ei näy vielä säästöinä käytännössä. 
 
Keskustan huolena on vanhuspalveluiden resursointi. Riittääkö panokset kasvavaan 
palvelutarpeeseen, kuinka kokonaistyöaikaan siirtyminen haastaa tekijöitä ja miten puuttua 
lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin. Nämä kaikki lisää kustannuksia ja vaikeuttaa 
työsuunnittelua. Yksityisen palvelun lisääminen on yksi selkeä tie. 
 
 
 
 
Sivistys  
Keskustan ryhmä ei hyväksy sivistyksen peruspalvelujen leikkausta kaupunginjohtajan 
esittämällä tavalla. Kasvun ja oppimisen palveluissa leikataan tulevaisuudestamme. 
Leikkauksilla on jo nyt saavutettu enemmän suoranaista vahinkoa aiheuttamalla kuin on 
voitu säästäessä saada hyötyä. Sivistyslautakunnan tekemä esitys kokouksessaan tulee 
mielestämme tarkastella uudestaan. Kokonaisuudessaan esitys oli hyvä.  
 
 
Jyväskylän oppilasmäärät kasvavat tulevina vuosina. Jo ensi vuonna on 300 sataa 
koululaista enemmän perusopetuksen piirissä kuin tänä vuonna. Jos toimintakuluja 
leikataan näin rajusti, se johtaa vääjäämättä kaupungin houkuttelevuuden 
heikkenemiseen. Lapsiperheet veroeuroineen hakeutuvat naapurikuntiin edukkaampien 
asumiskustannusten perässä. On harhaanjohtavaa myöntää määrärahaa ja rahastaa 
toimialuetta suurilla vuokrilla. Tähän haasteeseen vastaamme parhaiten nostamalla 
tuntikehykseen varattua resurssia. 
 
Perusopetuksessa on kiinnitettävä huomiota peruspalvelun laatuun ja tehoon sekä 
toimintakulttuurin muutokseen, mitä kansallinen opetussuunnitelmauudistus edellyttää. Nyt 
on tärkeää varmistaa, että Jyväskylä on laadukkaassa opetuksessa mieluummin maan 
kärkitasoa kuin peränpitäjä. Peruskoulu uudistuu, joten on varmistettava, että innokkuuden 
”pöhinä” käynnistyy myös täällä. Kaupunginjohtajan esittämillä leikkauksilla näin ei 
tapahdu. Sivistyslautakunta teki tiukan talousarvioehdotuksensa joskin tavoiteraamin 
ylittäen ja kaupunginjohtajan ehdotus leikkaisi 1,2 miljoonaa lisää. Perusopetuksessa pitää 
kyetä uudistumaan ja muuttumaan. Opetus kaipaa kannustusta ja kokeilua - ei latistamista 
ja kyykytystä.  
 
Nyt katse kuuluu kohdistaa opetukseen. Mitä tehdään ja miten? Miten voisimme 
esimerkiksi edistää oppimisympäristöjen muutosta, vaikka kouluittain luokkahuone 
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kerrallaan. Siihen on kiinnostusta, miksi emme siihen tarttuisi? Nyt tehtävät leikkaukset 
ohjaavat juuri päinvastaiseen reaktioon.   
 
 
Sivistyksessä (s. 104) esitetään tuntijaon alentamista. Jyväskylän kaupungin strategian 
mukaan ”Teemme valintoja ja päätöksiä, joilla turvaamme lasten ja nuorten 
mahdollisuudet terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen”. Sivistyksen leikkaukset eivät 
tue hyväksyttyä strategiaa. Keskustan mielestä tuntijaon tulee olla sama eli 228 tuntia, ei 
nyt esitetty -2 vuosiviikkotunnin leikkaus 226 tuntiin. Leikkaus kohdentuisi nk. alakoulujen 
taito- ja taideaineisiin. Parhaillaan kouluissa tehtävä opetussuunnitelmatyökin on 
pohjautunut työlukuun 228. 
 
 
Keskustan ryhmä kannattaa ja tukee myös yksityisten palvelujen käyttöä. Ihmettelemme 
kuitenkin (s. 101) koko päivähoidon muuttamista yksityiseksi. Mielestämme myös 
kunnallista perhepäivähoitoa tarvitaan. Yksityistämisessä on säästöpotentiaalia.  Mutta 

yksityistämiseen ei pidä mennä sillä vauhdilla kuin mitä nyt on kaavailtu. Asiassa tulee 

edetä asteittain, perheitä kuunnellen. Palvelulta odotetaan yhä enemmän jäntevyyttä 

muuttuneisiin perhetilanteisiin.  
 
 
Keskustan ryhmässä on huoli myös sivistyksen eräistä osa-alueista  
 

1) Päivähoitomaksujen korotus oli 100 000€, mutta kaupunginjohtajan 
talousarvioesityksessä korotus on 170 000€. Mistä ero johtuu? 

2) Opetusjärjestelyjen ja oppilaaksi oton perusteiden tarkastelun arvioitiin säästävän 
120 000€ ja oppilassijoittelun tehostamisen Vaajakoskella n. 50 000€. Nyt esitetyt 
luvut arvioivat säästön suuruuden olevan vain 100 000€ eli huomattavasti 
vähemmän?  

3) Kuljetussäästöt KJ:n esityksessä ovat 277.000€ eli melkein kolme kertaa isommat 
kuin arviot joita lautakunnalle esitettiin. Onko joku erityinen syy, miksi 
säästöpotentiaali on muuttunut näin merkittävästi? Eikö lautakunnalla ole ollut tietoa 
väistökuljetuksien poistumisesta ja muista kuljetusjärjestelyistä? 

4) Kortepohjan sisäilma aiheuttanut jo vuosia oireita työntekijöille ja koululaisille. 
Kaupungin tulee ottaa asia vakavasti ja varmistaa turvallinen työ- ja 
oppimisympäristö kaikille. Minkälaisiin toimenpiteisiin asiassa on ryhdytty? 

5) Lisäksi toiminnan tehostamisen keinoista on esityksestä poistettu päiväkotien 
päivystysjärjestelyjen tarkistus sekä Tulospalkkaussopimus, joka olisi tuonut 
laskelmien mukaan säästöjä jopa 350 000€. Onko niin, että työaikapankkia ei tosiaan 
aiota ottaakaan käyttöön, miksi? 
 
6) Viimeinen koskee kasvun ja oppimisen palveluiden toimintakatetta (s. 99–100), 
joka kaupunginjohtajan esityksessä on -191.221.600€. Luku eroaa 
sivistyslautakunnan esityksen toimintakatteeseen. 

 



Talousarvion 2016 lähetekeskustelu 26.10.2015 

Keskusta 

Sivu 5 / 5 

 

Lukiokoulutus 
Lukiokoulutus koulutuskuntayhtymässä tulisi tehdä maakunnallinen (lukio-opetuksen 
järjestämisluvan kautta) kokonaisratkaisu. Mikäli leikkaukset edelleen jatkuvat tuo se myös 
Jyväskylälle paineita auttaa kuntayhtymää jollakin tavoin koulutustehtävästä 
suoriutumisessa. Lukiokoulutuksen laajeneminen kuntayhtymän järjestämänä maakuntaan 
on vain ajan kysymys.  Taloudelliset ja rakenteelliset haasteet tulevat lähitulevaisuudessa 
olemaan koko toisen asteen koulutuksen kehittämisen osalta merkittävät. Niin kauan kuin 
vain Jyväskylä on yksin ulkoistanut lukionsa, tulee Jyväskylän kaupungilla olla nykyisen 
kaltainen vaikuttamismahdollisuus. Vahvan lukioliikelaitoksen johtokunnan työskentelyn 
kautta, voidaan Jyväskylän lukiokoulutusta kehittää jatkossakin. Johtokunnan tulee ajaa 
vallitsevassa tilanteessa Jyväskylän lukioiden etua 
 
Kaupunkirakenne 
Kaupunkirakenteessa keskustan ryhmän huoli painottuu kunnallistekniikan kasvavaan 
korjausvelkaan. Paljon jää korjauksia tekemättä, mikä aiheuttaa patoutuvaa painetta 
suuriin korjauksiin: kadut, tiet ja viheralueet huutavat saneerausta tarvetta. Edelleen 
yhteispalvelupisteiden vähentäminen ja supistaminen heikentää palvelujen saatavuutta, 
mutta mikäli niiden palvelujen kysyntä vastaa tarjontaa, voi asian kanssa elää. 
Kaupunkirakenteessa tarvitaan vähemmän sääntelyä ja byrokratiaa erityisesti kyläalueiden 
rakentamiseen. Tätä kautta saadaan koko Jyväskylään kaivattua vetovoimaa, mikä 
vilkastuttaa taloutta, kauppa käy, tuo työllisiä ja kaupunki saa rakennuslupamaksuja ja 
kiinteistöveroja. 
 

 

Olemme huolissamme edelleen JE:n tilanteesta: Talouden hallinta on ollut 
ongelmallista. Sää ei ole edistänyt energian myyntiä toivotulla tavalla, polttoaineiden 
hinnat ovat nousseet ja yhtiön lainanhoito on ollut haasteellista kaupungin tuloutuksenkin 
huomioiden. Polttoaineiden hintasuhteet ovat muuttuneet olennaisesti Keljon 
suunnitteluvaiheesta. Edelleen kunnostusta tarvitaan. Veden hinta on käyttäjille 
kohtuuttoman korkea.  
 
Jyväskylän Energian veden hinnoittelun tavoitteena tulee olla, että veden hinta ei 
merkittävästi tule poikkeamaan kymmen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta.   
 
Keskustan ryhmä haluaa, että jatkuva velan otto Jyväskylässä loppuu ja päästään velkojen 
takaisin maksuun. Tähän on vielä matkaa, mutta edellytykset Suomen tasavallan 
hallituksen onnistumisen myötä on kunnilla olemassa. 
 

 

Kuitenkin kaikesta huolimatta, pääministeri Sipilän sanoin: ”Jos jokin on varmaa, niin se, 
että tästäkin selvitään.” 

 
Jari Colliander, rpj 

 

 

 

 


