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Maan hallitus suoltaa päätöksiä, joilla se kertoo helpottavansa kuntien taloudellista tilannetta. 

Toteutuessaan nämä päätökset kohdistuvat rankimmin kaikkein heikompiosaisiin: lapsiin, vanhuksiin, 

sairaisiin ja työttömiin. Ryhmäkokojen kasvu päivähoidossa ja koulussa, subjektiivisen päivähoito-oikeuden 

purku, päivähoitomaksujen korotus – näillä toimilla toistetaan 90-luvun laman virheitä. Niitä virheitä, joiden 

hintaa maksetaan tänäkin päivänä. Eläkeläisten asumistuen lopettaminen ja terveydenhoitomaksujen 

korottaminen osuvat paljolti samoihin ihmisiin. Nämä toimet lisäävät kunnissa toimeentulotuen tarvetta. Se 

merkitsee rahan siirtämistä taskusta toiseen ja lisätyötä jo muutenkin uupuneille köyhille ja ylityöllistetyille 

virkailijoille. Toimeentulotuen tarvetta kasvattaa myös ansiosidonnaisen päivärahakauden leikkaaminen. 

Maan hallitus tietysti pesee kätensä ja toteaa, että kuntien ei ole pakko tehdä näitä toimia. Mutta tässä 

kaupunginjohtajan budjettiesityksessä todetaan selvästi, että ”valtion päätösten mahdollistamat taloutta 

korjaavat toimenpiteet tullaan toteuttamaan täysimääräisesti heti, kun tarvittavat päätökset on valtion 

toimesta tehty ja tiedossa.”  Varhaiskasvatuksen osalta budjettikirja sisältääkin jo arvioita euromääristä, 

joilla lapsiperheet pannaan tämän kurimuksen maksajiksi.  

Valtakunnan tason päätöksiin pitää toki kaikin keinoin pyrkiä vaikuttamaan. Mutta jos eduskunnan 

oppositiopuolueet täällä kuntatasolla suostuvat toimiin, jotka kohdistuvat kaikkein heikompiosaisiin, niin ei 

voi muuta sanoa kuin, että kääntyy ne takit oppositiossakin. Toivottavasti täällä ei käy näin. 

Tämä budjettiesitys sisältää monia positiivisia asioita. Se on aiempiin verrattuna helpommin luettava, se ei 

juuri sisällä ympäripyöreää kapulakieltä vaan sujuvaa suomea ja konkreettisia asioita.  Strategian kolme 

kärkeä: 1. Aktiiviset ja hyvinvoivat asukkaat, 2. Vaikuttava elinkeinopolitiikka, 3. Resurssien viisas käyttö on 

fiksusti eritelty kunkin toimialan kohdalla omine konkreettisine toimenpide-ehdotuksineen. Poikkeuksen 

tästä tekee kaupunkirakenteen toimiala, jossa jaottelu ei ole yhtä selkeä. 

Aiempien vuosien budjeteissa olemme tottuneet lukemaan, että ”laki vaatisi toteutuakseen x työntekijää 

lisää, mutta raami ei sitä mahdollista”. Nyt etenkin perusturvassa viitataan useaan otteeseen uuteen 

sosiaalihuoltolakiin ja sen mukanaan tuomiin lisätarpeisiin, joihin on varauduttu. Yhteisen toimintamallin 

rakentaminen mielenterveys- ja päihdetyön asiakkaille yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa on asia, jonka 

toteutumista ilolla tervehtivät niin työntekijät kuin asiakkaat.  Terveyshyöty- kanavamallissa on tarkoitus 

paljon palveluja käyttävien potilaiden parempi haltuunotto. Tällaisesta mallista päätettiin jo toissa syksynä 

hyväksytyissä palvelulinjauksissa.  Sellaista olen kovasti odottanut jo toteutuvaksi. Kotihoidossa 

turvapalvelut siirtyivät viime kesänä kaupungin omaksi toiminnaksi, jonka myötä asiakasmaksut alenivat 

keskimäärin 45 %. Tällaisia uutisia on ilo lukea. 

Vaikka jonotusajat hoitoon lyhenevät, niin ne ovat edelleen liian pitkät: ensi vuonna sairaanhoitajalle 5 

viikkoa ja lääkärille 7 viikkoa. Puhelinpalvelun vastausprosentti on tänä vuonna 76 ja ensi vuonna 80. Mikäli 

tämä pitää sisällään takaisinsoittopalvelun, niin senhän pitäisi olla lähes 100. Ei kukaan uskalla jättää 

soittopyyntöä, jos 20 %:lle ei edes pyritä vastaamaan. 

Työttömyyden hoitoon budjetissa paneudutaan selvästi tosissaan, kun työllisyyden kuntakokeilun hyviä 

toimia vakiinnutetaan kunnan omaksi toiminnaksi lisähenkilöstön avulla. Sen sijaan työllistettyjen määrän 

vähentäminen sekä omissa että ostopalveluissa molemmissa n. 20 %:lla, ei ole oikea suunta. Ei myöskään 

se, että kuntouttavan työtoiminnan määrää nostetaan yli 50 %. Tästä on selvästi luettavissa, että kunta 



pyrkii pois kelan sakkomaksuista ilman lisäkustannuksia. Kun työtön, joka ei ole erityisen kuntoutuksen 

tarpeessa, joutuu tekemään työtä 9 euron päiväkorvauksella, kyseessä on palkaton orjatyö. Siihen en toivo 

Jyväskylän joidenkin muiden kuntien tapaan luisuvan. 

Budjetissa tunnustetaan, että Total korjausrakentamisen alasajo tuli ennakoitua kalliimmaksi. Kustannuksia 

joudutaan maksamaan vielä ensi vuonnakin. Miltä mahtavat näyttää Altekissa viime vuonna tehtyjen 

rajujen toimien vaikutukset pitkässä juoksussa? Kaupunkirakennepalveluissa on ulkopuolinen suunnittelu 

tullut kalliiksi ja onkin nähty tarpeelliseksi vahvistaa omaa toimintaa yhdellä uudella suunnitteluinsinöörillä. 

Kaupunkirakennepalveluihin vastikään siirretyistä yhteispalvelupisteistä aiotaan välittömästi lakkauttaa 

kaksi. Säynätsalossa tästä seuraa, että kunnantalolla viime keväästä alkaen toiminut sosiaaliohjaajan 

vastaanotto joudutaan lopettamaan. Vastaanotolle on ollut kova kysyntä ja saadun palautteen perusteella 

siellä on voitu tehdä juuri sitä ennalta ehkäisevää työtä, mistä tässäkin budjetissa paljon puhutaan. 

Budjettiesityksessä kerrotaan paljon eri toimialojen uusista hankkeista. Odotin, että kulttuuri- ja 

liikuntapalveluissa olisi kerrottu vuoden alussa aloittaneesta Kipinästä. Sehän tarkoittaa toimeentulotuen 

asiakkaiden mahdollisuutta päästä kulttuuri- ja liikuntapalveluihin ilmaiseksi tai tavanomaista edullisemmin. 

Viime keväänä Kipinän piirissä oli lähinnä kansalaisopiston ja kulttuurin palveluja. Laajennusta liikunnan 

piiriin tavoiteltiin. Olisi kiinnostavaa tietää, minkä verran Kipinän piirissä on ollut asiakkaita tänä vuonna ja 

mikä on arvio ensi vuodelle sekä onko liikuntatoimi saatu paremmin mukaan. 

Mikäli maan hallituksen toimet, jotka kohdistuvat kaikkein rankimmin yhteiskunnan heikompiosaisiin, 

aiotaan toteuttaa myös kuntatasolla, ei SKP voi olla sellaista hyväksymässä. Muistuttaisin, että 

kaupunkistrategiassamme puhutaan hyvinvointierojen kaventamisesta, ei kasvattamisesta. 

 

 

 

 


