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Kaupunginjohtaja Timo Koivisto on tehnyt ensimmäisen talousarvioesityksensä. Kokonaisuutena se on 

kohtuullisen realistinen ja lähes siedettävä. 

Jyväskylän taloustilanne on pitkälti riippuvainen yleisestä talouskehityksestä ja vientiteollisuuden 

vetovoimasta. Jos ostovoimaa kurjistetaan jatkuvasti maan hallituksen toimin, ei kotimainen kysyntä riitä 

ylläpitämään nykyisiäkään työpaikkoja. 

Ja ensi vuoteen liittyy muutenkin erittäin paljon epävarmuustekijöitä, sillä jos hallitus ajaa konfliktia 

työntekijäjärjestöjen kanssa, voi talousarvion pohja pettää monellakin tavalla. 

 

Talousarvioesityksessä on laskettu hallitusohjelmassa suunniteltujen palvelutason heikennysten ja 

mitoitusten muuttamisten tuomat säästöt jo mukaan. Ja lähes täysimääräisinä. Vastaavasti tulonhankinnan 

kannalta hallituksen päätösten mahdollistamat lisätulot on otettu huomioon on varsin maltillisesti. Tätä 

logiikkaa täytyy vähän ihmetellä... 

 

Sivistyslautakunta antoi Jyväskylän kaupungin lausunnon lähes yksimielisenä varhaiskasvatuslain 

muuttamisesta. Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, eikä siitä oikeudesta voi tinkiä. 

Vaikka valtakunnan hallitus haluaa heikentää varhaiskasvatuksen laatua ja saatavuutta, ei Jyväskylän pidä 

lähteä tähän kurjistukseen mukaan. Varhaiskasvatus on investointi lapsen tulevaisuuteen. Jyväskylän 

kaupungin strategia oli pohjana talousarviovalmisteluun myös lautakunnille annetussa toimeksiannossa. 

"Jyväskylä on vireä ja monimuotoinen koulutuksen, osaamisen...keskus..." Näin ensimmäisessä strategian 

virkkeessä korostetaan. Kuitenkin Kasvun ja oppimisen palveluissa toimintaan kohdistuvia 

säästötoimenpiteitä vuoden 2015 tasosta tehdään 2,5 miljoonaa euroa. Tässä on huikea ristiriita strategian 

kauniiden lauseiden ja suunniteltujen tekojen välillä. 

 

Miksi nyt supistetaan monimuotoisuutta ajamalla kunnallinen perhepäivähoito alas? Miksi nyt 

heikennetään osaamista vähentämällä perusopetuksen viikkovuositunteja? Strategiassa todetaan myös: 

"Teemme valintoja ja päätöksiä, joilla turvaamme lasten ja nuorten mahdollisuudet terveeseen kasvuun ja 

hyvään oppimiseen." Miksi leikkausten kärki on kohdistettu tulevaisuuden toivoihimme? Miksi säästöjä 

edellytetään juuri lakisääteisiltä toiminnoilta? Miksi leikataan sieltä, missä asiakasmäärät kasvavat, kuten 

perusopetuksesta? 

 

Jyväskylässä huoltosuhde heikkenee. Asukkaistamme yhä useampi on nuori, alle työikäinen tai sitten jo 

työuransa päättänyt. Iäkkäiden 64-74 vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan viiden vuoden aikana. Nyt heitä 

on noin 14 000, ja viiden vuoden päästä lähes 16000. Yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa myös parilla 

tuhannella nykyisestä 9500 henkilöstä. Kotipalvelujen ja kotihoidon tarve kasvaa. Kaikki eivät pysty omassa 

kodissaan asumaan viimeisiä elinvuosiaan. Heille on tarjottava hyvä hoiva. Tähän tarvitaan nykyistä 

enemmän resursseja. Nykyiset jonot on purettava. 

 

Perusturvan alueella on hyviä kehittämishankkeita esim. Kotisairaalatoiminta, kotikuntoutuksen 

tehostaminen,sekä runsaasti palveluja käyttävien potilaiden ohjaaminen paremmin kokonaisvaltaisen 

hoidon piiriin. 

 



Tiukkoja säästöpäätöksiä ja suoranaisia palvelujen heikentämisiä on jouduttu ja joudutaan tekemään. 

Talousarviossa on vajetta edelleen, vaikka tilanne on tehtyjen toimien jälkeen parantumassa. Kaikkeen 

meillä ei ole varaa. On tarkoin mietittävä, onko realistista odottaa että Hippoksen alueelle löytyy 

lähivuosina yksityisiä investoreja? Kannattaako tehdä suunnitelmia, jotka ehtivät vanhentua 

pöytälaatikossa ennen toteutumistaan? Meillä on jo hyviä kehityskohteita kuten Kankaan alue ja 

Valtiontalon tontti. Liikuntapuolella hyviä hankkeita ovat olleet lähiliikuntapaikat Keljonkankaalla ja 

senioripuisto Huhtasuolla. 

 

Nyt pitäisi olla tarkkana siitä, että julkiset verovarat käytetään ensisijaisesti lakisääteisiin ja 

ennaltaehkäiseviin tehtäviin. Jotkut tehtävät hoituvat joustavammin, tehokkaammin ja paremmin 

kolmannen sektorin tai yksityisten palveluntuottajien toimesta. On kestämätöntä, että sairaanhoitoa, 

vanhustenhoitoa, vammaispalveluja ja osin päivähoitoakin on siirretty niille, ketkä halvimmalla ne tarjoavat. 

Laadusta ei pidä tinkiä! Ja monet näistä toimijoista ovat kansainvälisiä yrityksiä, jotka kierrättävät voittonsa 

veroparatiisien kautta muualle. Veropohja heikkenee, ja palveluja joudutaan taas supistamaan. Tämä 

kurjistumisen kierre on katkaistava. 

 

Suomen, Keski-Suomen ja Jyväskylän suurin ongelma on työttömyys. Keski-Suomessa on 21700 työtöntä, 

joista Jyväskylässä noin 12000. Tämän lisäksi toimenpiteiden piirissä on maakunnassa noin 6600 henkilöä. 

Keski-Suomen kunnat maksavat työmarkkinatuen kuntaosuutta eli niin sanottua sakkomaksua tänä vuonna 

yli 30 miljoonaa euroa. Ja Jyväskylä varautuu nostamaan omaa kuntaosuuttaan 2,8 miljoonaa euroa. 

Meidän pitäisi asettaa tavoitteeksi, että tämä kuntaosuus ei nouse, eli että tahdomme tosissamme ja kaikin 

keinoin puuttua työttömyyden kasvuun. Meidän on yhdessä kaivettava kaikki keinot käyttöön, luovuutta ja 

ennakkoluulottomuutta kaivataan. Tukityöllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa on lisättävä. Työ on 

edelleen parasta sosiaaliturvaa. Elinkeinopolitiikan terävöittäminen aloitettu, mistä kiitos kaupunginjohtaja 

Koivistolle ja esikunnalleen. Aktiivista elinkeinopolitiikkaa pitää entisestään jatkaa. Uusien työpaikkojen 

syntyä on edistettävä ja lähdettävä rohkeasti myös erilaisiin kokeiluihin mukaan, jos niitä hallitusohjelman 

mukaisesti eri puolilla Suomea lähdetään toteuttamaan. 

 

Yhteenvetona: 

 

Sdp:n valtuustoryhmä edellyttää kasvun ja oppimisen leikkausten pehmentämistä ja lisäeuroja 

sivistyslautakunnan yksimielisen esityksen mukaisesti. 

 

Sdp esittää kaupunginhallituksen budjettiseminaariin myös Säynätsalon ja Vaajakosken 

yhteispalvelupisteiden säilyttämistä ja niiden toimintojen tehostamista. Niiden lakkauttamisesta koituva 

säästö on marginaalinen. Kuitenkin ne palvelevat juuri niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa tipahtaa 

digitalipalvelujen ulkopuolelle. Lisäksi Säynätsalon palvelupiste on tärkeä myös matkailupalvelujen 

kannalta.  

 

Palvelujen ylläpitämiseksi ja strategian toteuttamiseksi on valitettavasti välttämätöntä korottaa 

kiinteistöveroja. Sdp kannattaa tehtyä maltillista kiinteistöveron korotusta.  

 


