
Kuntavaaleissa on kyse siitä, saavatko Kataisen  

hallitus ja Jyväskylän valtapuolueet jatkaa kunnal- 

listen palvelujen leikkaamista, kilpailuttamista, yksi-

tyistämistä ja vallan keskittämistä – vai otetaanko  

suunta demokraattiseen hyvinvointikuntaan.  

Kehitetäänkö Jyväskylää asukkaiden vai  

markkinoiden ehdoilla? 

  

 

 

 

 
SKP:n ehdokkaat Jyväskylässä ovat sitoutuneet tekoihin 
lähipalvelujen parantamiseksi ja asukkaiden äänen saa- 

miseksi kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Sen mu- 
kaan toimimme valtuutettuina ja muissa luottamustehtä-

vissä. Tätä ohjelmaa olemme valmistelleet katugallupeilla 
yhdessä kuntalaisten kanssa. 

SANAT JA TEOT 

 aaleissa ei kannata luottaa pelkkiin puheisiin, 

 vaan katsoa ennen muuta tekoja. Kommu- 

 nistit myös toimivat vaalilupaustensa mukai- 

 sesti.  

Olemme tehneet aloitteita maksuttomista palautus-

kuorista toimeentulotukiasiakkaille sekä aktiivipas-

sista, jolla pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkaat 

pääsevät alennetuin hinnoin joukkoliikennevälineisiin 

sekä liikunta- ja kulttuuri-harrastuksiin. Esitykset  
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työllisyysmäärärahojen lisäämisestä sekä lisähenkilöstön saamisesta sosiaali- 

ja terveydenhuoltoon ovat nekin käsialaamme. 

Olemme myös vastustaneet yksityistämistä ja palveluseteleiden lisäämistä,  

koska ne kasvattavat kunnan menoja ja eriarvoistavat kuntalaisia. Kautta linjan 

olemme nostaneet esiin päätösten vaikutukset heikoimpiosaisiin kuntalaisiin. 

Tavoittelemme vaalivoittoa, joka avaisi asukkaille lisää vaikutusmahdollisuuksia  

ja voimistaisi paineita myös muiden valtuustoryhmien linjan tarkistamiseen.  

Vetoamme erityisesti muihin vasemmistolaisiin ja vihreisiin, että valtuustoon 

saadaan muodostettua punavihreä enemmistö, joka torjuu oikeiston ajaman 

peruspalvelujen yksityistämispolitiikan Jyväskylässä. 
 

LEIKKAUSLISTOILLE ON VAIHTOEHTOJA 

okoomuksen johtama kuuden puolueen hallitus on jatkanut kuntien kur-

jistamislinjaa leikkaamalla kuntien rahoitusta. Jyväskylän talousvaikeudet 

ovat suoraa seurausta Kataisen hallituksen politiikasta. 

  

  

  

  

 

 

 

Kyse on Euroopan unionin ajamasta julkisten 

menojen leikkaamisesta ja palvelujen kaupallistamisesta. Tähän tähtäsi myös 

Jyväskylässä valmisteltu mutta loppumetreillä rauennut valtuustosopimus, josta 

kommunistit irtautuivat ensimmäisenä valtuustoryhmänä. 

Jyväskylän on tuotettava peruspalvelut pääsääntöisesti itse ja hylättävä palvelu-

setelit ja kalliit ostopalvelut. Näin voidaan tasapainottaa kaupungin taloutta vas-

tuullisesti. Kaupungin taloutta voidaan vahvistaa kehittämällä kunnallista liike-

toimintaa.  

Saattamalla pääomatulot kunnallisverotuksen piiriin ja lisäämällä kunnallisveron 

progressiivisuutta voidaan kuntatasollakin tehdä kuntalaisia oikeudenmukaisesti 

kohtelevia talousratkaisuja. 
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 Vuonna 2012 kuntien valtionosuuksia lei- 

 kataan 631 miljoonaa euroa, josta Jyväs- 

 kylän osuus on 15,4 miljoonaa euroa. Li- 

 säksi kaupungin tulorahoituspohjaa hei- 

 kentävät kuntien yhteisöveron jako-osuu- 

 den alentaminen ja kuntajakolain mukai- 

 sen yhdistymisavustuksen päättyminen  

 vuoden 2011 loppuun. 



  

 

LISÄÄ DEMOKRATIAA 

allituksen ajama kunnallisten palvelujen karsiminen ja kuntakoon paisut-

taminen kaventaa demokratiaa, lisää eriarvoisuutta ja kuihduttaa reuna-

alueita. Se luo pohjaa palvelujen keskittämiselle, kilpailuttamiselle ja  

yksityistämiselle. Jo nyt pieneen piiriin keskittynyt ja virkamiesvaltainen päätök-

senteko etääntyy entisestään asukkaista. Yhdessä markkinaehtoisten johtamis-

mallien kanssa tämä heikentää myös valtuutettujen roolia. 

Jyväskylässä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia on jatkuvasti heikennetty 

lakkauttamalla lautakuntia, pienentämällä niiden jäsenmääriä sekä delegoimalla 

päätösvaltaa virkamiehille. Oikeisto haluaa voimistaa tätä kehitystä entisestään. 

Vastustamme kuntien pakkoliitoksia ja puolustamme asukkaiden 

oikeutta kunnalliseen itsehallintoon. Emme kannata esitystä 

Jyvässeudun rakentumisesta kahden vahvan peruskunnan poh- 

jalle tai Muuramen itsestään selvänä pidettyä liittymistä Jyväs-

kylään. 

Vuoden 2008 alusta toteutuneessa Jyväskylän, Jyväskylän maa-

laiskunnan ja Korpilahden liitoksessa näkyy selkeästi reuna-alu- 

eiden palveluiden heikentyminen. Liitos on tuonut palveluiden keskittämistä ja 

leikkaamista ajaville lisäperustelun palveluverkkojen alasajolle. Riittämättömät 

palvelut jossain eivät ole peruste heikentää niitä muuallakin – päinvastoin. 

Jättikuntien sijaan tarvitaan demokraattista maakuntaitsehallintoa. Mielestämme 

kuntavaalien yhteydessä tulisi valita maakuntavaltuustot, joiden tehtävänä olisi 

ohjata maakuntatason ratkaisuja mm. kaavoituksessa, liikenteessä, erikoissai- 

raanhoidossa ja ympäristöasioissa. 

Esitämme, että demokratian kaventamisen sijasta Jyväskylä ryhtyy edelläkävi- 

jäksi osallistuvan demokratian kehittämiseksi kaupungissa. Osallistuvassa budje-

toinnissa lähipalveluista ja asuinalueiden kehittämisestä voidaan päättää asuk-

kaiden ja heidän valitsemiensa kaupunginosavaltuustojen toimesta. 

 

Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan parantaa antamalla alueilla tiloja 

maksutta asukkaiden käyttöön ja mahdollistamalla tietojen saantia vaihtoehtois- 

ten esitysten tekemiseen. 

 

LÄHIPALVELUT OVAT PERUSOIKEUS 

iian vähien resurssien ohella palvelujen saannissa ongelmana on niiden kes- 

kittäminen. Tällöin korostuu autottomien sekä heikkojen julkisten liikenne-

yhteyksien varassa olevien asema. Köyhillä ei ole varaa jatkuvasti kohoaviin  
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bussimaksuihin, vanhusten ja lasten liikkuminen kauas palvelujen ääreen tuottaa 

vaikeuksia. 

Lähipalveluilla turvataan palvelujen tasavertaisuus. Ne luovat myös perustaa 

asuinalueiden yhteisöllisyydelle.  

Esitämme, että lähipalvelut turvataan Jyväskylässä EU:n kestävän kaupunki-

kehityksen suositusten mukaisesti taajamissa kävelyetäisyydellä. Esimerkiksi 

päiväkoti, peruskoulu, terveysasema, neuvola, kirjasto, joukkoliikenne ja 

virkistysalue ovat tällaisia palveluja. 

 

TERVEYSEROJA VÄHENNETTÄVÄ 

Jyväskylässä julkinen terveydenhuolto rapautuu sa-

maan aikaan kun yksityinen terveysbisnes laajenee. 

Terveydenhuollon kokonaiskustannuksissa Jyväskylä  

ei suinkaan ole maan kallein, kuten tarkoitushakui- 

sesti julkisen terveydenhuollon alas ajajat väittävät.  

Hoitotakuu ei toimi hammashoidossa eikä avosairaan-

hoidossa. Kiireettömään hoitoon pääsee erittäin huo-

nosti, jos lainkaan. Ongelman ratkaisuyrityksenä keik-

kalääkärit ja palvelusetelit kasvattavat kaupungin menoja huikeasti. Esimerkiksi 

hammashoito kunnan omana palveluna on niin asiakkaalle kuin kunnalle edulli-

sempaa kuin palvelusetelillä hankittuna. 

Sen sijaan, että terveydenhuollon maksuja nostetaan vuosittain, tulee kuntien 

perusterveydenhuolto tehdä maksuttomaksi. Terveyskeskusmaksuista on luo-

vuttava välittömästi. Julkisen terveydenhuollon lääkäripula on ratkaistava esi-

merkiksi työskentelyolosuhteita ja työn johtamista parantamalla. Hoitotakuu  

on saatava toimimaan kaikissa terveyspalveluissa. Alueellisia terveysasemia ei  

saa lakkauttaa eikä niiden palveluja heikentää. Niitä ei tule myöskään ulkoistaa. 

 

VANHUSPALVELUT KUNTOON 

kääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa olevien tarvitsemia 

pitkäaikaishoidonpaikkoja on vähennetty viime vuosina. Kuitenkaan kaikki  

eivät selviydy palveluasumisessa tai omassa kodissaan olemattoman koti- 

avun turvin. Moni on omassa kodissaan täysin heitteillä. 

Viime vuosien kehitys kaupungin vanhustenhuollossa on ollut pelkkää palvelu- 

setelitoiminnan laajentamista ja palvelujen yksityistämistä. Tämä merkitsee  

ihmisten eriarvoistamista, koska palvelusta on kyettävä maksamaan setelin  

lisäksi itse, palvelusta riippuen hyvinkin suuria summia. 
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Kotihoidon piirissä oleva vanhus ei saa kokonaisvaltaista apua ja hoitoa. Eri pal-

veluja tuovia henkilöitä voi päivän aikaan olla useita. Aloite alueellisista kodin-

hoitajista on kannatettava. Oman toiminnan kehittäminen on järkevämpää kuin 

jatkuva kilpailuttaminen ja yksityistäminen. 

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on auttanut monia pienituloisia koto- 

na asuvia eläkeläisiä selviytymään ilman muuta yhteiskunnan apua. Tämän vuo-

den alussa lakkautettu palvelu tulee palauttaa. 

Omaishoitajien työ on kullanarvoista. Heidän tulee saada työhönsä nykyistä 

enemmän tukea. Jyväskylässä omaishoidontuen jonossa on syyskuussa 100 

tukipäätöstä odottavaa. Uusia asiakkaita ei ole voitu tammikuun jälkeen ottaa, 

koska tämän vuoden määräraha on vajaa 500 000 euroa pienempi kuin viime 

vuonna. Sama koskee vammaisten henkilökohtaiseen avustajatoimintaan 

varattujen rahojen riittämättömyyttä. Alibudjetointi on lopetettava. 

 

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIIN PANOSTETTAVA 

apsiperheiden palvelujen ja varhaisen tuen puutteet 

näkyvät Jyväskylässä mm. lasten kiireellisten huos-

taanottojen määrän kasvuna. 90-luvun laman las-

kuja maksetaan nyt kalliisti eikä virheistä tunnuta 

oppivan. 

Koko lapsiperheiden palveluketju on saatava toimimaan 

paremmin. Ilman riittäviä resursseja se ei kuitenkaan 

tapahdu. Jyväskylässä tarvitaan lisää perhetyöntekijöitä ja 

sosiaalityöntekijöitä. Opiskelija- ja kouluterveydenhuol-

lossa on tällä hetkellä ylisuuret oppilasmäärät työntekijää 

kohden. Niiden osalta on päästävä lain edellyttämälle 

tasolle. Lisää resurssia on suunnattava erityisesti ongelmien ennalta ehkäisyyn 

kuten neuvolan perhetyöhön ja lapsiperheiden kotipalveluun. 

Päivähoitopaikka on turvattava kunnan omana lähipalveluna. Suuntaus vastata 

palvelutarpeen kasvuun vain lisäämällä yksityisen hoidon palvelurahaa, ei ole 

hyväksyttävä. Palvelusetelissä asiakas joutuu pääsääntöisesti maksamaan itse 

enemmän kuin kunnallisessa hoidossa. Tämä johtaa kuntalaisia eriarvoistaviin 

tilanteisiin, kun köyhälle ei ole tarjota kunnallista palvelua lähipalveluna.  

Nuorten omaehtoista toimintaa on tuettava ja harrastustoimintaan tarjottava 

mahdollisuus vanhempien tuloista riippumatta. Alueellisten nuorisotilojen sekä 

Leppälahden leirikeskuksen toiminta on turvattava. Kaupungin liikelaitosten ja 

osakeyhtiöiden sponsorirahat tulisi suunnata junioriliikuntaan. 
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 Lähikirjastoja ei tule lakkauttaa, vaan ke- 

 hittää. Niiden henkilöstöresurssia ei tule 

 heikentää. Määrärahoja kirjastoaineiston 

 hankkimiseksi on lisättävä. 

KOULUTUKSEN TASA-ARVO 

Kaikille yhteinen peruskoulu on tärkeä niin lasten ja 

nuorten sosiaalisen kehityksen kuin tasa-arvon kannalta. 

Koulutus on kuitenkin alkanut eriytyä ja eriarvoistua. 

Peruskoulun ryhmäkokoja tulee pienentää. Koulun-

käynnin ohjaajien määrää ei saa vähentää, päinvas- 

toin heitä tarvitaan lisää. Koulukyytiraja 1.–3.-luokka-

laisilla tulee pitää 3,5 kilometrissä. Vaaralliset reitit  

on huomioitava erikseen. Iltapäivätoiminnan maksut 

aiheuttavat jo nyt pienituloisissa perheissä sen, että  

lapsi ei pääse tarvitsemansa avun piiriin. Maksuja on 

voitava tarvittaessa alentaa. 

Oppilashuollon henkilöstöä: terveydenhoitajia, koulu-

psykologeja ja kuraattoreita tulee lisätä niin peruskouluissa, ammatillisissa 

oppilaitoksissa kuin lukioissa. 

Peruskoulu tulee järjestää lähipalveluna. Pääpaino investoinneissa tulee olla 

päiväkoti- ja kouluinvestoinneissa huomioiden alueelliset tarpeet hyvissä ajoin.  

Ammatillisten oppilaitosten aloituspaikkoja ja lähiopetusresursseja tulee lisätä. 

Lukioverkkoratkaisussa tulee seinien sijasta investoida sisällölliseen kehittämiseen. 

Maahanmuuttajien kielenopetuksen riittävyydestä ja jatkuvuudesta on huoleh-

dittava. 

KULTTUURI KUULUU KAIKILLE 

 

 

 

Kaupungin on turvattava liikunta- ja harras-

tusmahdollisuudet eri asuinalueilla. Pitkäaikaisille toimeentulotukiasiakkaille  

tulee myöntää aktiivipassi, joka oikeuttaisi alennuksiin muun muassa kulttuuri-  

ja liikuntaharrastuksissa. Alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen maksuttomuutta  

tulee jatkaa. 

Kaupungin tilojen moninaiskäyttöä on lisättävä. Jyväskylässä on panostettava 

asukkaiden vapaassa käytössä olevan julkisen tilan saamiseen. Nykyiset kaupal-

liset tilat eivät tarjoa kuntalaisille tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua. 

Kulttuuri- ja liikuntarakentamisessa etusijalle on pantava harrastajamäärät ja 

tilojen käyttöasteet. Eri kulttuurialoja ja liikuntalajeja on kohdeltava mahdolli-

simman tasapuolisesti. Konserttitalon tai muiden kerskarakentamishankkeiden 



  

investointeihin ja ylläpitoon ei tule käyttää kaupungin varoja. 

  

ASUMISMENOJA ALENNETTAVA 

ohtuuhintaisia, erityisesti pieniä vuokra-asuntoja on saatava lisää. On 

kohtuutonta, että JVA:n asunnoissa vuokrat ylittävät toimeentulotuessa 

hyväksyttävät asumismenot. Myyntirajoituksista vapautettuja JVA:n 

asuinkerrostaloja ja osakehuoneistoja ei pidä myydä vaan peruskorjata ja ke- 

hittää kaupungin omana toimintana suhdannevaihteluista huolimatta.  

Asunnottomuus on pois- tettava. Asumisneuvojan ja 

sosiaalisen isännöinnin ennalta ehkäisevä työ tuot- 

taa tulosta. Tuetun asu- misen kasvava tarve vaatii 

lisäpanostusta nykytilan- teeseen. 

Jyväskylän vuokrataso sekä veden ja sähkön hinta ovat 

valtakunnan huipputasoa. Yli puolet veden hinnasta 

muodostuu kaupungin Jyväskylän Energialta 

perimistä koroista. Näitä kustannuksia on voitava 

kohtuullistaa. Jatkuva taksojen nosto kohdistuu 

rankimmin pienituloisiin. 

Jyväskylän on ryhdyttävä itse rakentamaan ja peruskorjaamaan asuntoja ja jul- 

kisia rakennuksia perustamalla tätä tarkoitusta varten oma yksikkö tai liikelaitos. 

Kunnallinen rakennustoiminta rahoittaa itsensä vuokrien ja verotulojen kautta. 

Jyväskylässä on laadittava kaupungin toimesta selvitys, millä keinoin rakenta- 

miskustannuksia voidaan kaupungin kohteissa tehokkaasti alentaa ja miksi kus- 

tannusarviot tällä hetkellä pääsääntöisesti ylittyvät. Investoinnit tulee jatkos- 

sakin kohdistaa ensi sijassa peruspalvelutuotantoon. Jyväskylän tulee aktiivisesti 

torjua harmaata taloutta. 

 

JYVÄSKYLÄ KESTÄVÄN KEHITYKSEN TIELLE 

yväskylän tulee tarjota asukkailleen palvelut ekologisesti, taloudellisesti ja  

sosiaalisesti kestävin perustein. Se edellyttää oikeudenmukaisuuden, tasa-

arvon ja demokratian edistämistä päätöksenteossa, tuotannossa ja kulu-

tuksessa. 

Kunnan omilla ratkaisuilla on tärkeä merkitys päästöjen, melun, luonto-, mai- 

sema- ja kulttuuriarvojen kannalta. Liikennetarvetta voidaan vähentää lisäämällä 

lähipalveluja. Kaupungin ilmasto-ohjelmassa hyväksytyt keinot tulee ottaa 

käyttöön. Lähiruuan ja kasvisten osuutta kaupungin hankinnoissa on lisättävä. 

Jyväskylän Energiaa ei tule myydä. On hyvä, että JE luopui osuudesta ydinvoi-

mateollisuuteen. Keljonlahden voimalassa on turpeen ja kivihiilen käyttö saatava 
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SKP:n kuntavaaliehdokkaat Jyväskylässä kutsuvat tekemään  

vaaleista vastalauseen eriarvoistavalle ja syrjäyttävälle politiikalle. 
 

minimiin. Jätteiden kuljetus on järjestettävä kaupungin omana toimintana. 

Kaupungin tulee sitoutua ilmastonmuutoksen torjumiseksi energiansäästöön. 

Kaavoituksessa on torjuttava kaupan ja muiden palveluiden keskittyminen. 

Jatkuvasti lisääntyvien parkkihallien rakentamisen ja tarpeettomien tiehankkei- 

den sijasta tulee panostaa kevyen liikenteen kehittämiseen. Kevyen liikenteen 

väyliä on lisättävä, niiden kunnosta on huolehdittava ja pyöräparkkeja on lisät- 

tävä. Raidejoukkoliikenne tulee huomioida kaupungin yleiskaavaehdotuksessa. 

Joukkoliikennettä on parannettava muun muassa bussivuoroja ja -reittejä lisää-

mällä. Jyväskylässä on suunnaksi otettava asteittain siirtyminen maksuttomaan 

joukkoliikenteeseen perustamalla kunnallinen liikelaitos.  

Emme hyväksy rallien ja lentoliikenteen tukemista verovaroin. Myöskään lähinnä 

yritysmessuja järjestävän Paviljongin tai kilpa- ja huippu-urheiluun keskittyvän 

KIHUn tukeminen ei ole kaupungin tehtävä. 

 

KUNNAN VASTUU TYÖLLISYYDENHOIDOSSA 

yväskylällä on kyseenalainen kunnia johtaa työttömyysasteessa vertailukau-

punkeihin verrattuna. Miljoonien eurojen sakkomaksujen maksamisen sijasta  

eurot olisi syytä käyttää kaupungin omiin työllistämistoimiin. Vähentämällä  

esimerkiksi koulunkäynnin ohjaajia kaupunki omilla toimillaan lisää työttömyyttä  

sen sijaan, että osaltaan ehkäisisi syrjäytymistä.  

Kilpailuttamisen ja yksityistämisen sijasta on laajennettava kaupungin omaa 

toimintaa – myös uusille aloille. Jyväskylässä ei pidä suosia suurfirmoilta ostetta- 

via suljettuja ohjelmistoja vaan avointa lähdekoodia. Palkkaamalla työntekijöitä, 

jotka kehittävät omaa ohjelmistotuotantoa ja auttavat asukkaita kunnan tieto-

kantojen hyödyntämisessä saadaan työllistämisestä moninkertainen hyöty. 

Kaupungin työntekijöiden eläköityessä tulee kaupungin palkata tilalle uusia työn-

tekijöitä peruspalvelutehtäviin, jotta kuntalaisten tarvitsemat palvelut voidaan 

turvata. Oikeiston ajama linja vähentää kaupungin työntekijöitä ja siirtää palvelut 

yksityisten tuottamaksi tulee kalliimmaksi niin kaupungille kuin kuntalaiselle. Sitä 

emme hyväksy. Tälläkin hetkellä peruspalveluissa on tarpeeseen nähden liian 

vähän henkilöstöä, mikä näkyy toisaalta riittämättömänä palveluna ja jonoina ja 

toisaalta henkilöstön uupumisena ja sairauspoissaoloina. Palkkaamalla lisää 

työntekijöitä Jyväskylä voi parantaa palveluita ja työhyvinvointia sekä edistää 

työllisyyttä. Jyväskylän tulee torjua harmaata taloutta tekemällä työt omana 

toimintana aina kun mahdollista. Hankinnoissa on rajoitettava alihankintaketjua  

ja edellytettävä, että yritykset noudattavat suomalaisia työehtoja ja huolehtivat 

myös ulkomaisten työntekijöiden verojen kantamisesta. 
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