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Perussuomalaisten valtuustoryhmä on yllättyneesti pääosin melko tyytyväinen kaupunginjoh-

tajan talousarvioesitykseen vuodelle 2016. Toivomme sydämestämme, että elinkeinopolitii-

kan ohjauksen ja sen strategisen painoarvon vahvistaminen tuottaa jo tulevana vuonna siltä 

toivottuja tuloksia.  

 

Kuitenkaan pelkkä innovaatioyhteistyö kaupunkikehitysalustoilla ei riitä kokonaisen kaupun-

gin perustehtävän täyttämiseen ja mielihyvällä voimme todeta, että tämäkin tosiasia on otettu 

huomioon esimerkiksi siinä, että pidämme perusturvan osalta esitystä varsin realistisena. 

Olemme kenties lopultakin pääsemässä eroon sosiaali- ja terveyspalvelujen toistuvasta tie-

toisesta alibudjetoinnista ja omaan nilkkaan osuvasta riskinotosta. Kiittelemme esimerkiksi 

omaishoidon tuen vahvistamista.  

 

Vaikka talousarvioesityksen kokonaistarkastelu ei tällä kertaa nosta suuria vastalauseita, 

ryhmämme kiinnittää huomiota joihinkin periaatteellisiin seikkoihin erityisesti käyttötaloudes-

sa. On hyvä lähtökohta, että käyttötalouden menot eivät enää kasva entistä vauhtia. 

 

Ryhmämme on edelleen huolissaan työttömien ja toimeentulotuen osalta, sillä näkemyk-

semme mukaan tulevaisuudessa toimeentulotuen tarve kasvaa ennustetta voimakkaampana. 

Vara on viisautta, eivätkä ennusteet enää nykyisenä maailman aikana ole kovin luotettavia. 

Vaikutukset tapahtumista kaukanakin maailmalla voivat heijastua dramaattisesti, kuten viime 

aikoina olemme hyvin konkreettisesti nähneet. 

 

Työttömyys on mielestämme kriittisellä tasolla ja olemme siitä edelleen hyvin huolissamme, 

etenkin kun taloudellinen huoltosuhde on Jyväskylän osalta verrokkeja huonompi. Väestö-

määrän kasvaessa myös toimeentulotukea tarvitsevien määrä ja sosiaalisen tuen tarve yli-

päätään lisääntyy.  

 

Meillä on jo nyt tiedettävästi toista sataa asunnotonta, todellinen määrä eri syistä pysyvästi 

tai tilapäisesti vailla vakituista asuntoa olevista on todennäköisesti suurempi. On positiivista, 

että talousarviossa on kiinnitetty huomiota myös tähän. Haluamme kuitenkin muistuttaa siitä, 

että ensi vuodelle esitetty kiinteistöveron merkittävä nostaminen tulee osumaan kipeästi 



 
osaan kuntalaisista, kuten eläkeläisiin joiden ainoa omaisuus saattaa olla tuo oma kotitalo ja 

eläkkeet riittävät juuri ja juuri nyt päivittäisiin elämisen kustannuksiin. 

 

Perusturvaa aiemmin vaivannut tietoinen riskinotto onkin sitten näköjään siirtymässä toiselle 

kunnan perustehtävien merkittävälle toimialalle eli varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. 

Perussuomalaisten ryhmä toivoo, ettei tämä kehitys enää jatku. Jos jostain peruspalvelusta 

niin sivistyksestä on juustohöylätty vuosi toisensa jälkeen, milloin mistäkin nurkasta. Nyt on 

kirjastotoimi jätetty pahemmin höyläämättä ja kustannusten hallintaan pyritään uusilla toimin-

tamalleilla, kuten itsepalvelulla. Höylä näyttää liikkuvan silti edelleen ympäri veistäen nyt toi-

sesta syrjästä. 

 

Tällä kertaa perussuomalaisten ryhmä voi hyväksyä tuntikehyksen supistamisen ja jopa luok-

kakokojen kasvattamisen, sillä meillä on vahva usko ja luottamus opettajiemme ammat-

tiosaamiseen. Emme sitä vastoin voi hyväksyä kunnallisen perhepäivähoidon yksityistämistä, 

eli oman kunnallisen perhepäivähoidon lopettamista kokonaan. Meistä suunnitelma koko 

perhepäivähoidon muuttaminen yksityiseksi elokuusta 2016 alkaen on härskiä. Vaikka toi-

menpiteestä saadaan säästöjä, tarkoitus ei aina voi pyhittää keinoja. 

 

Näillä saatesanoilla perussuomalaisten valtuustoryhmä toivottaa kaupunginhallitukselle an-

toisaa ja rakentavaa talousarvioseminaaria. Edelleen perussuomalaisten ryhmä toivoo kau-

punginhallitukselle viisautta ja inhimillisyyttä kaupungin budjetointiin pitkällä tähtäimellä. 

 

 


