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Hyvinvointikertomus 2013 – 2016

Hyvinvointikertomukseen on koottu kuntalaisten hyvinvointia koskevaa tietoa, jonka pohjalta on 
aika vetää johtopäätökset ja uuden valtuuston sitten päättää tulevista toimenpiteistä.

Vaikka kaupungin talous nyt näyttääkin aiempaa valoisammalta, niin kaikille kaikkea hyvää ei 
varmasti tulevaisuudessakaan ole jaettavissa. Silloin on tärkeää, miten päättäjät arvottavat asioita 
ja miten priorisoivat resurssien kohdentamisen.

Yhteiskunnan polarisoituminen ja eriarvoistuminen näkyy myös meillä. Suurimmalla osalla menee 
hyvin, mutta huono-osaisuus kasautuu osalle väestöä. Niukoissa oloissa on ensisijaisesti pidettävä 
huolta kaikkein heikoimmista. Palvelut tulee kohdentaa entistä tarkemmin.

Tämä selvitys ei ole ensimmäinen kerta, kun tulee esille, että Jyväskylässä mielenterveyspalvelut 
ovat riittämättömät ja palvelujärjestelmä pirstaleinen.  Hoitoon pääsyä meillä vaikeuttaa edelleen 
henkilön kaksoisdiagnoosi. Päihdeongelmainen ei pääse mielenterveyspalveluiden piiriin ennen 
kuin on ollut kyllin kauan kuivilla. Kaikki kuitenkin tietävät, että elämä ei ole noin yksioikoista, vaan 
ongelmat kietoutuvat yhteen. Miksi emme voi ottaa mallia esim. Eksoten hyvistä toimintavoista, 
missä ihmistä ei pompotella vaan hänet otetaan vastaan siellä, minne hän tulee apua hakemaan.

Selvityksessä nousee esiin yksinäisyys, jonka osalta on hienosti havaittu, ettei se ole vain yksilön 
ongelma vaan laajempi yhteiskunnallinen ongelma, jota synnyttävät hyvin monet eri tekijät. Miten 
tähän ongelmaan vastataan - siinä onkin haastetta kerrakseen.

Palveluiden saatavuudessa on monenlaisia ongelmia. Kun palveluja keskitetään ja fyysiset 
välimatkat kasvavat, monelle tuottaa vaikeuksia päästä palvelun äärelle. Ei ole rahaa matkustaa tai 
kulkuyhteydet ovat hankalat. Tulevassa sotessa nämä ongelmat on syytä tiedostaa jo ennakkoon. 
Myös digitalisaatio aiheuttaa osalle väestöä vaikeuksia hoitaa asioita ja saada palvelua, kun ei ole 
taitoa tai välineitä. 

Taloudellinen eriarvoistuminen näkyy kaikissa ikäryhmissä. Erityisen julmaa on lasten ja nuorten 
kiusatuksi tuleminen syystä, että ei ole rahaa osallistua tai hankkia sitä mitä keskivertoperheissä 
lapsilla on. Hyvä resepti tähän – niin kuin moneen muuhunkin asiaan – on: riittävästi rahaa ja 
rakkautta.

Tapani Mäki nosti puheenvuorossaan esiin ilmaiset liikuntapalvelut köyhien perheiden lapsille. 
Aikoinaan jättämästäni aktiivipassialoitteesta on Jyväskylässä muotoutunut Kipinä mm. tällaisiin 
tarpeisiin. Kipinä on tällä hetkellä sisällöltään aika vaatimaton koskien lähinnä kansalaisopiston ja 
joidenkin kulttuuritoimen palveluja. Toivon kovasti, että se laajenee myös liikuntasektorille.

Maia Fandi nosti esiin perheiden monimuotoisuuden, jota meidän palveluissa ei osata kohdata 
riittävällä tavalla. Tätä asiaa koskevan valtuustoaloitteen jätän tänään täällä valtuustossa.

 


