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Vasemmiston valtuustoryhmä näkee kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä paljon hyvää ja on 

pääosin positiivisesti yllättynyt sen linjauksista. Toki joitakin korjauksen aiheitakin löytyy. 

Talousarvioesityksen tavoitteena on edelleen tasapainottaa kunnan talous vuoteen 2017 mennessä, 

ja taloussuunnitelman perusteella tämä näyttää olevan hieman lähempänä kuin mitä aiempien 

vuosien tiukoissa talousarviossa on ennustettu. Vuosi 2016 olisi silti 12 miljoonaa euroa 

alijäämäinen, aiempien taloussuunnitelmien mukaisesti, mutta odotettua parempina toteutuneiden 

tilinpäätösten vuoksi kumulatiivinen ylijäämä ei pääse romahtamaan odotetulle tasolle. 

Huolestuttavana näemme sen, että talousarviokirjassa todetaan, että talouden tasapainottamisen 

”tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli käyttötalouden toimintakate laskee merkittävästi vuoden 

2016 tasosta. Menojen lasku ja tulojen kasvu edellyttää, että hallitusohjelmassa linjatut kuntien 

talouteen vaikuttavat toimenpiteet toteutuvat”. Ensinnäkin, tämä tarkoittaa että tiukkaa 

taloudenpitoa on luvassa jatkossakin. Toisekseen, monet hallitusohjelmassa linjatut ja nyt 

suunnitellut kuntien talouteen vaikuttavat toimenpiteet ovat inhimillisesti ja yhteiskunnallemme 

kestämättömiä. 

Lähtökohtaisesti valtuustoryhmämme on sitä mieltä, että erityisesti lautakuntien yksimielisiä 

esityksiä tulisi kunnioittaa. Tänä vuonna tämä koskee erityisesti sivistyslautakuntaa, joka teki 

yksimielisesti 0,5 miljoonaa euroa annetun raamin ylittävän budjetin, koska koki, että lapsilta ja 

nuorilta on leikattu jo riittävästi. Kuitenkin kaupunginjohtajan esitys olisi nyt leikkaamassa kasvun 

ja oppimisen palveluista 2,5 miljoonaa euroa edellisen vuoden talousarvioon verrattuna, ja miljoona 

euroa lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Tämä on mielestämme kestämätöntä. 

Kaikkein huolestuttavimpia ovat vasemmiston valtuustoryhmän mielestä varhaiskasvatuksen 

leikkaukset. Aikomukset toteuttaa täysimääräisinä kaikki valtiovallan antamat mahdollisuudet 

leikata päivähoidosta ovat lyhytnäköisiä ja inhimillisesti kestämättömiä. Subjektiivisen päivähoito-

oikeuden muutoksilla ja henkilöstön suhdeluvun muutoksilla on laskettu säästettävän 350 000 euroa 

ensi vuonna. Sen, että nykyinen hallitus päättää kurjistaa eniten lapsiperheiden asemaa, ei tarvitse 

tarkoittaa sitä, että Jyväskylän kaupunki lähtee mukaan tähän typeryyteen. Erityisesti 

henkilöstömitoituksesta saatava säästö ja ryhmäkokojen kasvattaminen on mielestämme väärin. 

Samoin perusopetustuntien leikkauksen näemme ongelmallisena, ja siitä saatavat säästöt ovat vain 

120 000 euroa. 

Olemme tyytyväisiä siihen, että sosiaalipalveluihin ja erityisesti lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin 

palveluihin on nyt tulossa kohtuullista kasvua, ja että varhaisen ja oikea-aikaisen tuen merkitystä 

korostetaan korjaavien toimenpiteiden sijaan. Lasten osalta ennaltaehkäisevän tuen ja terveisiin 

ihmisiin investoimisen ajatukset onkin kenties jo sisäistetty, mutta vanhuspalveluiden osalta tilanne 

on edelleen ongelmallinen. Valtuustoryhmämme onkin sitä mieltä, että ennaltaehkäisevään, 

kuntouttavaan ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan ja kotihoidon vaikuttavuuden 

parantamiseen tulisi nyt investoida lisäresursseja. Erityisesti henkilöstön työssäjaksamiseen ja 

heidän asiantuntemuksensa käyttämiseen toiminnan kehittämisessä olisi panostettava. Suuri 

sairauspoissaolojen määrä vanhuspalveluissa on ongelmallinen ja on tänäkin vuonna aiheuttanut 

talousarvion ylityksiä, joten tähän riskiin näkisimme järkeväksi puuttua. 



Tietohallinnon menojen osalta ryhmäämme ihmetyttää, miten on vuosi toisensa jälkeen mahdollista, 

että talousarviossa vain ilmoitetaan, että ”toimittajat ovat ilmoittaneet vuodelle 2016 keskimäärin 

noin 3 % korotukset vuosittaisiin tuki- ja ylläpitomaksuihin”. Toimittajat siis vain ilmoittavat 

vuosittain jonkin korotusprosentin. Vaikka tietohallinnossa onkin tarkoituksena kilpailuttaa tuki- ja 

ylläpitosopimuksia, on erikoista, että kilpailutettaessa ei voida tietää kokonais- tai yksikköhintaa 

koko sopimusajalle, vaan toimittaja saa päättää ne vuosittain. 

Toinen huolestuttava yksityiskohta esityksessä on, että kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 

talousarvioehdotuksesta on ilmeisesti leikattu 50 000 euroa, ja se näyttäisi kohdentuvan 

kansalaisopistoon ja kohtaan ”tilauskoulutuksen oppitunnit”, mikä ilmeisesti tarkoittaa käytännössä 

maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Ymmärrämme varmaan kaikki, miksi tästä leikkaaminen 

ei tässä tilanteessa ole järkevää, joten tähän toivoisemmekin hieman lisävalaistusta. 

Vaajakosken ja Säynätsalon yhteispalvelupisteiden lakkauttamisesta olemme huolissamme. On 

totta, että käyttäjämäärät ovat erittäin pieniä ja suurin osa asukkaista ei näitä palveluja tarvitse. 

Ongelma on kuitenkin se, että käyttäjät ovat juuri kaikkein heikoimmilla digitalisaation suhteen 

olevia, vanhuksia ja ns. ”syrjäytyneitä”. Yhteensä lakkauttamisilla on tarkoitus säästää 213 000 

euroa. Valtuustoryhmämme kaipaisikin enemmän perusteluja ja selvitystä siitä, kenen elämään 

lakkautukset vaikuttavat ja millä tavoin, ja miten yhteispalvelupisteiden tarjoamat palvelut on 

tarkoitus jatkossa korvata tai järjestää, ennen kuin tällaista päätöstä voidaan tehdä. 

Kaupunginjohtajan esitykseen nostaa kiinteistöveroprosenttia olemme tyytyväisiä, tällä tavoin 

saadaan edes kohtuullisen kivuttomasti tulopuolelle yli 5 miljoonaa lisää.  Olemme edelleen, kuten 

aiempinakin vuosina tällä valtuustokaudella, kriittisiä sitä kohtaan, että tuloveroprosentti päätetään 

jäädyttää ennen talousarvion valmistelua. Mielestämme entiseen käytäntöön palaamista ei pitäisi 

täysin sulkea pois. Käytännössä on hyvätkin puolensa talousarvioprosessin sujuvuuden kannalta, 

mutta on ongelmallista, että veroprosentista päätettäessä ei valtuustolla ole vielä mitään käsitystä, 

minkä kaltaisia leikkauksia se voi vaatia. Varsinkin tulevina tiukkoina vuosina talouden tasapainoa 

tavoitellessa tällä voi olla suuri merkitys palveluille. 


