
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut 

 

Sitä on ilmassa 

Kasvun merkkejä nimittäin. Keski-Suomi kuroo kiinni maan talouslukemia, talouden 

kasvua selittää teknologia- ja metsäteollisuuden kehitys sekä viennin kasvu, josta 80 

prosenttia on metsää ja metallia. Jyväskylän seudun kehitys on koko maata 

ripeämpää. Yritysten liikevaihdon kehitys Jyväskylän seudulla on saavuttanut koko 

maan kehityksen – maakunnan veturi on liikkeellä! 

Nämä käy ilmi uusimmasta Keski-Suomen aikajanasta, joka kuvaa ja analysoi 

maakuntamme yritystoimintaa ja taloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollistavilla 

indikaattoreilla neljännesvuosittain ja seuranta on viimeisen kymmenen vuoden 

ajalta. Teknologiateollisuuden vienti alkoi virkistyä vuoden 2013 lopussa ja 

metsäteollisuudessa liikevaihto kääntyi nousuun viime vuoden lopulla. Eli positiivisia 

signaaleita on jo ilmassa, mutta talouskuria ei saa edelleenkään unohtaa, talous on 

nyt vain saatava hallintaan, ja haasteita kyllä riittää! 

 

Kasvu ja sen hallitseminen ovat keskeisiä tavoitteita ensi vuoden talousarviossa. - 

Jyväskylä tavoittelee strategiansa mukaisesti väestönkasvua, työpaikkakasvua, 

talouden tasapainon saavuttamista. Jyväskylän vetovoima ja elinvoima on oltava 

talousarvion keskiössä. Kilpailukyky niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla 

on talousarvion keskeisiä asioita. Näin voidaan turvata paitsi kasvu ja suotuisa 

kehitys niin myös kuntalaisten ja yritysten hyvinvointi. 

Toimintaympäristömme on haasteellinen ja kansantalouden kuva on vaikea: 

työttömyys kasvaa ja se kasvaa myös yliopistokaupungeissa ja maakuntakeskuksissa, 

kuten Jyväskylä. Positiivisia ja tulevaisuudenuskoa vahvistavia toimia tarvitaan ensi 

vuoden talousarviossa! 

On tärkeätä, että kaupungin taloutta tervehdyttävällä uralla jatketaan 

määrätietoisesti ja asetetuista tavoitteista ja aikatauluista pidetään myös käytännön 

teoin ja toimin kiinni. 

On uskallettava tehdä tarvittavia taloutta tasapainottavia toimia. Lainakannan kasvu 

on taitettava ja lainamäärä saatava laskevalle uralle.  



Talousarvion mukaan kaupungin kumulatiivinen ylijäämä on ensi vuonna enää 11.8 

miljoonaa euroa, joka on tosi vähän talouden kokonaiskuva huomioiden. Ovatko 

talousarvioesityksen toimet riittäviä ja tuloksellisia? Tätä joutuu kaupunginhallitus 

omassa talousarviokäsittelyssään vielä aivan erikseen pohtimaan. Keväinen 

päätöksemme edelleen säilyttää veroprosentti 20, osoitti valtuustoltamme 

vastuunkantokykyä. Nyt mielestämme samoin tulisi menetellä kiinteistöveron 

kanssa. Kokoomusryhmämme ei kannata kiinteistöveron korottamista vaan 

edellyttää että kaupunginhallitus arvioi onko korotuksille löydettävissä vaihtoehtoa. 

Verojen korotus ei ole oikea keino talouden tasapainottamiseen, uudistuksia 

tarvitaan. 

Tulevat vuodet eivät tuo verotuloihin luonnollista kasvua ja muutoinkin kuntien 

lähitulevaisuuden ´taivaalla´ on enemmän kuin runsaasti epävarmuustekijöitä, kuten 

esim. Sote-uudistus. 

Sote-uudistuksen täsmällisiä taloudellis-toiminnallisia vaikutuksia on vielä mahdoton 

arvioida ja ennakoida. Kuitenkin sote-uudistus tarkoittaa sitä, että sosiaali ja terveys 

siirtyvät aikanaan perustettaville itsehallinnollisille alueille ja se tarkoittaa, että 

myös Jyväskylän tuloveroprosentti varmaankin puolittuu eli alenee 10 prosentin 

pintaan. 

Valtuustolle on perusteltua tuoda jo tulevan talven aikana esimerkiksi 

valtuustoseminaarissa käsiteltäväksi arvio tulevista toiminta-, henkilöstö-, kiinteistö- 

ja talousmuutoksista. On myös perusteltua pohtia yhteistyö- ja/tai 

liittoutumistavoitteita muiden alueiden kanssa. On aidosti etsittävä keinoja sote-

kustannusten alentamiseen uudistuksien kautta. 

Kaupunginjohtajan TA-esityksessä elinkeinopolitiikka on nostettu keskeisenä 

kärkenä esille- SE ON HYVÄ ASIA, HIENOA!. Vaikeasta työttömyystilanteesta johtuen 

valtuuston on syytä saada kaupunginjohtajan elinkeinopoliittisissa selonteoissa 

selvitystä ja vertailua myös uusien työpaikkojen rakentumisesta Jyväskylään 

suhteessa muihin suuriin kaupunkeihin. Erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden 

työttömyyden kääntäminen positiiviseksi kehitykseksi on oltava toimenpiteiden 

kärkisijoilla. - Kaupunginjohtajan elinkeinopoliittista selontekokäytäntöä on myös 

syytä uudistaa ja aktivoida. 

Valtuustolle tarvitaan säännöllistä informaatiota myös kaupungin elinkeinopolitiikan 

uudelleenorganisoinnista ja sen konkreettisista tuloksista. Missä ollaan onnistuttu ja 



missä tarvitaan lisää panostuksia ja/tai uusia toimia. Tarvitaan myös yrittäjien, 

yrittäjäjärjestöjen, yritysten ja muiden elinkeinopolitiikkatoimijoiden näkemystä 

uudistuksiin. Myös Jykes-yhteistyö tavoitteineen ja käytännön toimineen vaatii 

päivitystä valtuustolle. Uudistuksia on tehty, nyt odotamme niiden alkavan 

vaikuttaa. 

Talousarvion esittelyssä käytetään termiä ´uudenlainen elinkeinopolitiikka´ ja 

puhutaan elinkeinopolitiikan terävöittämisestä. Näiden sisällöstä valtuusto 

varmastikin mieluusti kuulisi lisää ja valtuusto varmasti mielellään myös evästäisi 

tätä elinkeinopoliittista uudistamistyötä. - Uskon, että oikealla tiellä ja oikeassa 

kurssissa ollaan, mutta valtuusto on syytä kytkeä vielä vieläkin kiinteämmin tähän 

elinkeinopoliittiseen uudistustyöhön. 

Elinkeinopolitiikan on oltava aktiivista ja aloitteellista sekä omaleimaista. Olisiko 

syytä käynnistää työnimellä `Jyväskylän elinkeinopolitiikan suunta 2020´ valmistelu 

ja sen tuominen valtuuston arvioitavaksi ja käsiteltäväksi. 

Myös Jyväskylän yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston ja muun 

koulutuksen roolin on syytä olla merkittävä. Siksi tuntuu arveluttavalta ja jopa 

huonolta, että Jyväskylän koulubudjettia on kohdeltu liian tiukasti ja määrärahat 

ovat supistuneet odotettua enemmän. Lautakunnan avunhuuto kuului julkisuuteen, 

mutta mitä vaikutuksia sillä sitten lopulta oli itse talousarvioon 2016? Mielestämme 

vuosiviikkotuntien määrää ei tule vähentää. 

Myös tehtyjen verkostoratkaisujen hyödyt ja haitat on syytä avata valtuustolle 

ennen varsinaista talousarviokokousta. Tarkoitan siis kouluverkoston uudistusta, 

lähipalvelupisteiden avaamisia, kirjastoa, ynnä muita tehtyjä ratkaisuja. Tämä on 

edellytys arvioiden tekemiselle niukkojen resurssien kohdentamisessa strategiaa 

tukevalla tavalla. Kokoomus myös edellyttää kaupunginhallituksen arvioivan, 

voidaanko ainakin Säynätsalon avoterveydenhuollon palveluiden turvaamiseksi 

toteuttaa samaa erinomaisesti käynnistynyttä yksityisen tuotannon mallia kuten 

Korpilahdella ja Tikkakoskella on hyvin kokemuksin tehty. 

 

Mutta myös eteenpäin pitää katsoa ja tehdä päätöksiä mitkä mahdollistavat 

kilpailukykymme tulevaisuudessa. Jyväskylän on pakko myös satsata. Kankaan alue, 

Hippoksen alue, sairaala-alue sekä keskustan kehittämisinvestoinnit ovat kaupungin 



pitkän aikavälin olennaiset elinkeinopolitiikan investointien painopistealueet. 

Resurssiviisaus ja kyberturvallisuus sekä koulutus, liikunta ja hyvinvointi on oltava 

kaupunkimme kehittämisen tärkeimmät osaamisalueet. 

 

Kansantalouden synkkien pilvien ja melkoisen yleisen epävarmuuden alla tehty 

kaupunginjohtajan hyvä TA2016-esitys antaa uskoakseni asianmukaisen pohjan 

kaupunginhallitukselle lopullisen talousarvioehdotuksen tekemiseen. Talous on 

tasapainotettava taloussuunnitelman mukaisesti niin, että vuonna 2017 ei synny 

enää alijäämää! 

Siis hyvät valtuutetut. Pelivaraa ei vieläkään ole. Tarvitaan taloutta tasapainottavia 
päätöksiä. Yhteistyössä, ja yhteisesti vastuuta kantaen tämä homma voidaan hoitaa 
kunniakkaasti maaliin, niin että lapsillammekin ja heidän lapsillaan olisi hyvä 
kaupunki elää ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa. 

 

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Juha Suonperä 

 

 


