
Parempi Jyväskylä:
Paremmat palvelut, parempi talous

Vasemmiston vaaliohjelma kuntavaaleissa 2012

Jyväskylän talous 
on kriisissä

Velkaa on lähes miljardi euroa. 
Kaupungin talouden jyrkkä alamäki 

uhkaa raunioittaa peruspalvelut. 
On ryhdyttävä päättäväisiin toimiin 

palveluiden ja talouden 
yhteensovittamiseksi.

Jyväskylän kaupungin on 
vastattava peruspalvelujen 
järjestämisestä
Toimivien terveyspalveluiden, 
koulutuksen, julkisen liikenteen 
ja muiden lähipalvelujen on 
tuettava kuntalaisten elämää 
ja arkea.

Me asukkaat olemme kunta.



Et varmaan halua, että sinun, lapsesi ja vanhempiesi 
hoito on kauppatavaraa tai että lääkärit edelleenkin 
kaihtavat Jyväskylää?

* Lakisääteiset velvoitteet on aina täytettävä ja vuosia jatkunut alibudje-
tointi on lopetettava. Ostopalvelujen oikeat kustannukset on paljastetta-
va.

* Edullinen ja pidetty omalääkärijärjestelmä on palautettava ja kalliista 
ostojärjestelmästä luovuttava. Sijaiskielto on tuhlausta.

* Terveyskeskusmaksut on poistettava.

* Neuvoloiden ja koulujen terveydenhuollon verkostot on pantava kuntoon 
ja kaikenikäisten tueksi. Kunnallinen kotiapu tarvitaan takaisin.

* Ikäihmisten kansalaisuutta on tuettava: jokaisella on oikeus kuntoutuk-
seen ja hoitoon. Vanhusväestön kotona asumisen edellytyksiä on paran-
nettava.

* Omaishoitajien työ on arvokasta: tukipalvelut, lomat ja korvaukset on 
pantava kuntoon.

* Ensi- ja turvakotiverkostoa on kehitettävä ja niihin liittyvän tiedon on 
oltava helposti saatavilla.

* Työterveyspalvelut myös työttömyysajalle.

Kaupungin jyrkästi huononeva talous vaarantaa peruspal-
velujen järjestämisen. Palveluiden yksityistäminen ei tuo 
säästöjä. Vasemmistoliitto esittää kuuden kohdan ohjelmaa 
talouden tasapainottamiseksi:

1. Kaupunki luo edellytyksiä työ-
voimavaltaiselle ja eettisesti 
kestävälle yritystoiminnalle.

2. Kunnalliset lähipalvelut pide-
tään toimivina ja kaikkein hei-
koimmassa asemassa olevien 
asukkaiden palvelujen saanti 
turvataan kaikissa olosuhteis-
sa.

3. Investoinnit puolitetaan ny-
kyisestä – terveys, koulutus 
ja sosiaalinen hyvinvointi 
asetetaan investoinneissa 
ensisijaisiksi.

4. Kaupunkikonserni organisoi-
daan uudelleen ja kaupungin 
hallintorakennetta keven-
netään. Kaupungin työnte-
kijöiden työaika käytetään 
hallinnon sijasta kuntalaisten 
palveluun.

5. Kunnallisveroa korotetaan, jos 
peruspalveluiden turvaaminen 
sitä edellyttää.

6. Kaupungin tekee voitavansa 
kaikenlaisten veronkiertomah-
dollisuuksien kitkemiseksi. 

Kunnallistalous tasapainoon 

yhteisin ponnistuksin Toimiva terveydenhoito on 

taloudellisinta kaupungille

50M Pylvään koko 
pituus on yksi 
metri.

Pylväs ei näy 
lainkaan.

1000 
MILJ.

JYVÄSKYLÄ

MISTÄ SÄÄSTÖT LÖYTYVÄT?

30 
MILJ.

0,05 
MILJ.

Yhden syrjäytyneen nuoren 
kulut yhteiskunnalle
Yhden lähikirjaston 
lakkauttamisella saatava säästö
Lastensuojelun avohuolto 
/ 1hlö / vuosi
Sijaisperhehuolto 
/ 1hlö / vuosi
Lastensuojen ammatillinen 
huolto / 1hlö / vuosi

Vuotuinen sakko 
Jyväskylän 
hoitamattomasta 
pitkäaikais- 
työttömyydestä
Jyväskylän satama- 
suunnitelman 
kustannukset  
kokonaisuudessaan

27 500 €

30 000 €

3000 €

18 000 €

72 000 €

5 000 000 €

8 835 000 €

40M

20M

30M

10M

Kaupunki- 
konsernin

velka

Jyväskylän energia Oy

Paviljonkisäätiö

Jykes Oy

Jyväskylän Jäähalli Oy

...

Kaupunkikonserni koostuu noin sadasta tytär- 
ja osakkuusyhtiöstä ja -yhteisöstä. Niiden 
osuus konsernin lainoista on kaksi kolmasosaa.

Konsertti- 
salin 

rakennus- 
kulut

Yhden 
terveys- 

aseman lak-
kauttaminen 

”säästää”



Lapsilla ja nuorilla on oikeus hyvään päivähoitoon, laaduk-
kaaseen peruskouluun ja toisen asteen opiskelupaikkaan. 
Koulutilojen ja koulumatkojen on oltava turvallisia. Home-
koulut kuntoon!

* Kouluverkon on katettava tasaisesti koko kunnan alue.

* Opetusryhmän koko peruskoulussa ei saa ylittää 25 oppilasta. Lisätukea 
tarvitsevilla alueilla rajan tulee olla tätäkin alempi. 

* Opetukseen, opinto-ohjaukseen, kouluterveydenhuoltoon ja opiskelija-
huoltoon on varattava riittävät voimavarat kaikilla koulutusasteilla. 

* Sijaiskielto on purettava. Oppitunneilla on oltava aina opettaja.

* Demokratia-, tasa-arvo- ja ympäristökasvatusta lisää peruskouluun.

* Toisen asteen koulutuksesta on kehitettävä maakunnallinen kokonaisuus.

* Maahanmuuttajien kielenopetus on laitettava kuntoon. Hyvät lähipalvelut 
on turvattava yhtäläisesti kaikille uusille kuntalaisille.

* Oikeus elämänpituiseen oppimiseen kuuluu kaikille. 

Jyväskylän tulee kasvaa kaikkien yhteiseksi olo- ja työ-
huoneeksi. Tavoitteenamme ovat monipuoliset kulttuuripal-
velut, joihin kuuluvat ihmisten aito ja omaehtoinen mahdol-
lisuus kokoontua ja luoda yhdessä, elävät kirjastot, museot, 
teatterit ja ilmaisun vapauden kunnioitus.

* Lähidemokratiaa on vahvistettava ja se on valjastettava kulttuurin ja elä-
vän yhteisön voimavaraksi. Julkiset tilat kuuluvat kaikille. 

* Avoin ja ilmainen langaton verkko käyttöön.

* Kulttuurilaitosten, kuten museoiden ja kirjastojen yhteistoimintaa tulee 
kehittää.

* Kaikkien ikäryhmien toimintatiloja ja -mahdollisuuksia tarvitaan ympäri 
kaupunkia, erityisesti nuorille. Kunnan tilat kuntalaisten käyttöön.

* Nuorisotyöhön on varattava riittävät resurssit ja nuorten on oltava muka-
na päättämässä heitä koskevista asioista.

* Monikulttuurisuus on voimaa. Kulttuurien moninaisuus omassa arjes-
samme avaa uusia mahdollisuuksia kaikille.

* Ikäihmiset ovat yhteisön voimavara.  On tuettava ja vahvistettava ikään-
tyvän väestön toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Kulttuuri ja liikunta 

kuuluvat kaikille Koulutusta 
yhdenvertaisesti kaikille



Tiivis kaupunkirakenne turvaa lähipalvelut ja mahdollistaa 
tehokkaan joukkoliikenteen. Kaikkia palveluja ei saa kes-
kittää Jyväskylän keskustaan, vaan myös aluekeskusten on 
säilyttävä elinvoimaisina. Lähipalvelut ovat myös ekologi-
sia, kun liikkuminen ei aiheuta päästöjä.

* Keskustan ja aluekeskusten palvelujen on oltava kaikkien tavoitettavissa.

* Ulkoilumahdollisuuksia ja virkistysalueita tarvitaan myös kaupunkiympä-
ristössä. Vesistöjen rannat on säilytettävä yhteisinä ulkoilualueina. 

* Kevyen liikenteen toimivuus on huomioitava kaikessa kaupunkisuunnit-
telussa.

* Vuokra-asuntotuotantoa on lisättävä ja vuokratasoa alennettava.

* Kaupunginosat eivät saa jakautua erillisiksi hyvä- ja huono-osaisten 
asuinalueiksi.

* Päästöjä on vähennettävä, kierrätystä tehostettava ja energiatehokkuutta 
parannettava 

* Joukkoliikenteen on oltava toimivaa ja kohtuuhintaista. Lipputuki on 
turvattava opiskelijoille ja eläkeläisille. Kaupunkilaisten liikkumista tulee 
helpottaa esimerkiksi kehäbussilinjalla.

* Lähijunaliikenne on aloitettava Jämsän, Jyväskylän ja Äänekosken välil-
lä. 

Jyväskylä ei ole onnistunut elinkeinopolitiikassaan. Teol-
lisuus- ja koulutuskaupunki on ajautumassa vararikkoon. 
Työelämä on murroksessa, ja edessä on tiedon ja teknolo-
gian avoin liitto.

Tieto on tuottavaa, kun se on helposti saavutettavaa. Tämä 
on työllistävän uuden teknologian ydin. On kehitettävä 
yhteisöllisiä ja teknisiä edellytyksiä käyttää avointa, yhtei-
sesti saatavilla olevaa tietoa.

* Osuuskuntien, itsenäisten ammatinharjoittajien, pienyrittäjien ja käsityö-
läisten työtä ja toimintamahdollisuuksia on edistettävä. 

* Vihreän talouden teknologian kehittämispohjaa on laajennettava.

* Jätteetön tuotanto on asetettava teknologian kehittämistavoitteeksi. 

* Verkkoyhteisöjen talkoo- ja kehitystyö on uudenlaista osaamista. Yh-
teisöllisiä tietoverkkojen kautta tapahtuvia kehittämistyön muotoja on 
tuettava. 

* On rakennettava silta korkeakoulututkimuksen ja kansalaisyhteiskunnan 
toimijoiden välille sosiaalisten ja teknisten innovaatioiden kehittämiseksi 
ja levittämiseksi.

* Kaupungin on kannettava työllistämisvastuunsa. Pitkäaikaistyöttömille 
kuuluu hyvinvointiohjelma, työkyvyttömille oikeus kuntoutustutkimuksiin 
ja eläkkeeseen. 

Busseja, kevyttä liikennettä

ja vihreää kaupunkipolitiikkaa Hyvä työllisyys on parasta 

elinkeinopolitiikkaa



vasemmisto.fi  |  jyvaskyla.vas.fi

Vasemmistoliiton linja
* Kuntapäätökset on valmisteltava ja toteutettava palvelemaan 

kaikkia kuntalaisia riippumatta iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta 
suuntautumisesta, etnisestä taustasta, kansalaisuudesta, vammasta 
tai elämäntilanteesta.

* Vasemmiston tavoitteena on, että kaikkien oikeus palveluihin turva-
taan ilman syrjintää. Vasemmisto ajaa maksutonta perusterveyden-
huoltoa, ihmisarvoisia sosiaalipalveluita, pienempiä asumiskuluja, 
työllisyyden parantamista ja palveluiden tuottamista kunnan oma-
na työnä.

* Jokaisella kuntalaisella tulee olla aito mahdollisuus vaikuttaa oman 
kuntansa kehittymiseen kohti tasa-arvoista ja reilua kuntaa.

* Kuntapalvelujen järjetön ulkoistaminen tulee lopettaa ja kuntaa on 
kehitettävä pitkäjänteisesti kuntalaisia kuunnellen. Kun kuntaliitok-
sia tehdään, on ne tehtävä paikallisesti ja demokraattisesti sopien 
ja niin, että lähipalvelut säilyvät tai paranevat. Myös lähidemokrati-
asta on pidettävä huolta.


