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1. Palveluiden leikkaamisesta järkevään 
taloudenpitoon

Jyväskylässä on viime vuosina toteutettu talouden tasapainot-
tamisen nimissä palveluiden leikkauksia ja maksujen korotuk-
sia, joista kärsivät eniten pienituloiset. Raaka leikkaaminen tu-
lee myöhemmin kalliiksi. Siksi Jyväskylässä tarvitaan eri bud-
jettisektorit ylittävää, kustannusseuraukset huomioivaa koko-
naisvaltaista ja järkevää taloudenpitoa. 

• Lähipalvelut tulee pitää toimivina ja heikoimmassa asemassa 
olevien asukkaiden palvelujen saanti on turvattava kaikissa olo-
suhteissa. 

• Peruspalveluiden rahoitus on turvattava myös pitkällä tähtäi-
mellä.

• Jyväskylän kaupungin on luotava edellytyksiä eettisesti, sosiaa-
lisesti ja ekologisesti kestävälle yritystoiminnalle.

• Terveys, koulutus ja sosiaalinen hyvinvointi on asetettava kau-
pungin investoinneissa ensisijaisiksi.

• Jos sote-uudistus toteutuu, kaupunkikonserni täytyy organisoi-
da uudelleen ja hallintosiilot purkaa. Kaupungin työntekijöiden 
työaikaa suunnataan hallinnon sijasta kuntalaisten palveluun.

• Edellytämme reilua taloutta ja reilua kilpailua – myös kaupun-
gin asioista päätettäessä. Harmaa talous ei kuulu hyvinvoivaan 
kaupunkiin.



2. Sosiaali- ja terveys palveluilla 
hyvinvointia tasa-arvoisesti kaikille

Vasemmistoliitto haluaa turvata hyvät julkisesti tuotetut sosi-
aali- ja terveyspalvelut jokaiselle Suomessa asuvalle. Sote-uu-
distus on hallituksen käsissä muuttunut yhtiöittämis- ja yksi-
tyistämisprojektiksi. 

• Julkisia palveluja on parannettava ja jonoja lyhennettävä. Li-
sätään tasa-arvoa poistamalla perusterveydenhoidon mak-
sut. Kehittämällä sosiaalipalveluita turvataan kaikille riittävä toi-
meentulo ja hyvän elämän edellytykset.

• On panostettava voimakkaasti ennaltaehkäiseviin palveluihin. 
Kun ne toimivat, kaupunkilaiset voivat paremmin,  hyvinvointi- ja 
terveyserot pienenevät ja kustannukset laskevat.

• Ihmisten arjessa tarvitsemat palvelut, kuten neuvolat, vanhus-
palvelut ja terveydenhoito, on järjestettävä lähipalveluina.

• Julkiset terveyspalvelut eivät voi olla yksityisessä omistuksessa, 
sillä se veisi ne demokraattisen päätöksenteon ulottumattomiin.

• Ikäihmisten asuminen kotona on sekä halvempaa kaupungille 
että useimmiten mielekkäämpää ihmiselle itselleen. Se ei kui-
tenkaan saa tarkoittaa ihmisten jättämistä heitteille, vaan tuki-
palveluita on kehitettävä.

• Kaupungin on huolehdittava paremmin omaishoitajista ja 
heidän jaksamisestaan.

• Opiskelijaterveydenhuollon lääkärien ja terveydenhoitajien 
määrän on vastattava todellista tarvetta ja erityisesti ammatti-
korkeakouluopiskelijoiden mielenterveyspalveluita on paran-
nettava.

• Päihdekuntoutujien hoitoa on tehostettava, asunnottomuuteen 
puututtava ja toimeentulo-ongelmat ratkaistava.



3. Maailman parhaiden koulujen ja 
varhaiskasvatuksen puolesta

Kaikilla Jyväskylän lapsilla ja nuorilla on oikeus toimivaan päi-
vähoitoon ja varhaiskasvatukseen, laadukkaaseen peruskou-
luun sekä sen jälkeiseen opiskelupaikkaan. Koulutuksesta on 
Jyväskylässä leikattu raa’asti jo vuosien ajan. Me haluamme 
muutosta. 

• Koulujen on oltava lähellä oppilaita ja päiväkotien lähellä lapsia. 
Nuorisotiloja tarvitaan ympäri Jyväskylää. Avataan kouluraken-
nukset kaupunkilaisten käyttöön ilta-aikoina.

• Kaikille lapsille kuuluu yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen. 
Päivähoito-oikeuden rajaus on peruttava. Päivähoitomaksu-
jen tasoa lasketaan tai osapäiväinen hoito muutetaan maksut-
tomaksi.

• Ei ylisuuria ryhmiä! Peruskoulussa luokkakoon on oltava alle 
20 oppilasta. Päiväkotiryhmien kokoa ei pidä kasvattaa.

• Opetukseen tulee varata riittävät resurssit ja ajantasaiset opis-
keluvälineet. Henkilökunnan jaksamisesta on huolehdittava.

• Sijaisia ja koulunkäynnin ohjaajia on palkattava riittävästi, ja kai-
killa tunneilla on oltava opettaja. Oppilaat saavat tarvitsemaan-
sa opinto-ohjausta, erityisopetusta, terveydenhuoltoa ja mie-
lenterveyspalveluita.

• Koulutilojen ja -matkojen on oltava turvallisia. Sisäilmaongel-
miin puututaan ja altistuneille oppilaille ja opettajille järjeste-
tään joustavat työskentely- ja opiskelumahdollisuudet.

• Nuorisotyön tulee tarjota harrastusmahdollisuuksia kaikille. Pa-
nostetaan etsivään nuorisotyöhön ja huolehditaan erityisesti 
syrjäytymisvaarassa olevista nuorista.

• Toisen asteen opiskelupaikkoja on oltava riittävästi. Huolehdi-
taan, etteivät valtion koulutusleikkaukset romahduta Jyväs-
kylän lukio- eikä ammatillista koulutusta.



4. Kohtuuhintaista asumista ja 
parempaa ympäristöpolitiikkaa

Vasemmistoliiton tavoitteena on rakentaa Jyväskylää, jossa ar-
ki sujuu ja jokaiselle löytyy hänen tarpeitaan vastaava kohtuu-
hintainen koti. Kaupunkisuunnittelun tavoitteeksi on otettava 
jätteetön kiertotalous ja resurssien viisaampi käyttö. Haluam-
me, että asuinalueita kehitetään tasa-arvoisesti ja asukkaiden 
vaikutusmahdollisuuksia lisätään. 

• Asuminen on Jyväskylässä liian kallista. Vuokra-asuntojen mää-
rää on lisättävä ja vuokratasoa alennettava. Opiskelija-asuntoja 
tarvitaan lisää oppilaitosten läheisyyteen.

• Haluamme kehittää Jyväskylää tasapuolisesti. Kaupunginosat 
eivät saa jakautua erillisiksi hyvä- ja huono-osaisten asuina-
lueiksi. Jyväskylään kuuluu kaupunkialuetta, kyliä ja maaseu-
tua: päätöksiä on osattava tehdä niiden ominaisluonne huomi-
oiden.

• Haluamme rakentaa kaupunkia, jossa joukkoliikenne toimii ja 
jossa asioille pääsee myös kävellen tai pyörällä. Poistamalla 
joukkoliikenteen maksut lisätään sen käyttöä ja vähennetään 
liikenteen aiheuttamia päästöjä. Panostetaan pyöräreitteihin ja 
aloitetaan lähijunaliikenne.

• Emme halua ankeita betonilähiöitä. Kaavoissa on varattava riit-
tävästi viheralueita ja rakentamattomat rannat on säilytettävä 
yhteisinä ulkoilualueina.

• Uudet asuinalueet on suunniteltava hyvien joukkoliikenneyhte-
yksien varrelle. Alueiden palvelut täytyy suunnitella hyvin ja to-
teuttaa ajallaan.

• Päästöjä on vähennettävä, kierrätystä tehostettava ja energia-
tehokkuutta parannettava. Jyväskylässä tarvitaan kunnianhi-
moista ilmastopolitiikkaa. Lisätään puurakentamista ja puutu-
taan sisäilmaongelmiin.



5. Toimeentuloa, työtä ja reilut työehdot

Jyväskylä on työttömyystilastojen kärjessä. Kaupunkiin tarvi-
taan lisää työpaikkoja. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin 
maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia. Työstä 
on myös aina maksettava palkka, jolla tulee toimeen. Valtaosa 
uusista työpaikoista syntyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja 
Jyväskylän tulee edistää niiden toimintamahdollisuuksia. Kol-
mannen sektorin tukeminen vähentää pitkäaikais- ja nuoriso-
työttömyyttä.

• Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistyminen on etusijalla. 
Hyvä työllisyyspolitiikka on hyvää elinkeinopolitiikkaa.

• Jyväskylän on työllistettävä työttömiä voimakkaammin ja työl-
listämislisää on korotettava roimasti. Jos kaupunki ei onnistu 
työllistämään pitkäaikaistyöttömiä, se joutuu maksamaan val-
tiolle miljoonia työmarkkinatuen kuntaosuuksina.

• Kaupungin tulee olla reilu työnantaja, joka kouluttaa ja tukee 
työntekijöiden jaksamista.

• Yritysten palvelut tulee järjestää yhden luukun periaatteella.

• Kaupungin hankintaosaamista on kehitettävä, jotta hankinto-
ja voidaan tehdä paikallisilta toimijoilta.

• Hyvinvoiva PK-yritysten ja ammatinharjoittajien kenttä on edel-
lytys suurille elinkeinohankkeille.

• Jyväskylän on pidettävä huolta hyvästä yhteistyöstä maakun-
nan elinkeinopolitiikassa suurhankkeiden saamiseksi maakun-
taan. Maahanmuuttajien ja vierailijoiden kansainväliset verkostot 
ja osaaminen tulee ottaa tehokkaasti käyttöön.



6. Kulttuuri- ja liikuntapalveluilla 
hyvinvointia jokaiselle

Tapahtumat sekä taide- ja liikuntakeskukset ovat tärkeitä kai-
kenikäisille kuntalaisille. Kattavat kulttuuri- ja liikuntapalve-
lut lisäävät hyvinvointia sekä vahvistavat yhteisöjä ja osaamis-
ta. Ne ovat myös tärkeitä lähipalveluja ja kaupungin vetovoima-
tekijöitä.

• Kirjastoverkko ja kirjastojen riittävät määrärahat on turvattava ja 
aukioloaikoja on pidennettävä. Kirjastokortilla museoihin sisään 
maksutta.

• Kulttuurin alan vapaat ryhmät, kuten tanssi ja teatteri, tarvitse-
vat lisää tiloja ja laajempia toiminta-aikoja.

• Kulttuurille oma investointiohjelma! Kaupunginteatterin kor-
jaus on toteutettava ja musiikkisalin suunnittelua vietävä eteen-
päin. Kaikkiin investointeihin ulotetaan prosenttiperiaate, eli osa 
rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen.

• Monikulttuurisuuden tukeminen luo kansainvälisessä yliopisto-
kaupungissa vahvuutta ja yhteenkuuluvuutta.

• Kaupungin tuki taiteilijoille ja ryhmille sekä niiden yhteistyölle 
tukee koko kaupungin toimintaa. 

• Liikuntapaikkojen tulee olla maksuttomat alle 18-vuotiaille. 
Lähiliikuntapaikat – puistot, kaukalot, kentät, leikkipaikat, uima-
rannat – on pidettävä kunnossa.

• Urheilu- ja liikuntarakentamisessa on pidettävä huolta, että ju-
nioreiden kausiharrastusmaksut ovat kohtuulliset ja että vapaat 
harrastusvuorot eivät jää ammattiurheilun jalkoihin.

• Urheilun ja liikunnan merkitys kolmannen sektorin työllistäjänä, 
sekä niiden merkitys Jyväskylän kylien hyvinvoinnille ja yhtei-
söllisyydelle on otettava vihdoin vakavasti huomioon.



”Haluamme poistaa terveyskeskusmaksut sekä taata arvokkaan vanhuuden 
kaikille riittävällä hoitajamitoituksella. Vasemmisto puolustaa maailman parhai-
ta kouluja ja vaatii yhtäläistä oikeutta varhaiskasvatukseen kaikille lapsille. Hal-
lituksen leikkaukset, jotka kohdistuvat lapsiin ja koulutukseen, ovat vastuuton-
ta politiikkaa.”

Li Andersson, Vasemmistoliiton puheenjohtaja

”Äänestä Vasemmistoa, jos haluat lisää työpaik-
koja ja työttömien parempaa kohtelua. Vaa-
dimme kunnilta aktiivisempaa roolia työllis-
tämisessä. Pitkäaikaistyöttömille tulee jär-
jestää säännölliset terveystarkastukset se-
kä antaa tukea kulttuuri- ja liikuntapalve-
luihin. Kuntien hankintojen pitää tukea 

alueen työllisyyttä.”

Juho Kautto, Vasemmisto-
liiton 2. varapuheen-
johtaja

Viime vaalikaudella Jyväskylän Vasemmistoliitto:

• Vastusti kohtuuttomia maksujen korotuksia ja palvelujen leikkauksia.

• Vaati kestävää kuntatalouden hoitamista.

• Puolusti kaikkien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen.

• Puolusti lähikirjastoja.

• Vaati omaishoitajien tilanteen parantamista ja kiinnitti huomiota van-
hustenhoidon ongelmiin.

• Vastusti kunnan palvelujen pakkoyksityistämiseen tähdännyttä palve-
lualoitetta.

• Esitti maksuttoman ehkäisyn tarjoamista alle 25-vuotiaille jyväskyläläi-
sille.

• Vaati kaupungin tiloja halvemmalla käyttöön ei-kaupallisille toimijoille.

Kuntavaalit 9.4.2017.  Ennakkoäänestys 29.3.–4.4.2017.


