PETTERI KIVIMÄKI

HYVINVOINNIN
KUVA JA SUUNTA

Jyväskylän kaupungin
hyvinvointikertomus 2005

8
21.7.2006
Jyväskylän kaupunki
ZZZM\YDVN\OD¿

ISBN 952-5332-82-9

Kappaleessa 4.4. karttojen tekijänoikeudet omistaa Jyväskylän kaupunki,
Yhdyskuntatoimi/tonttiosasto.

2

Sisältö:
1 Johdanto.............................................................................................. 4
2 Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavat lähtökohdat ja strategiat......... 5
2.1 Hyvinvointipolitiikka osana kaupungin strategiaa......................... 6
3 Hyvinvointi ja sen kuvaaminen ............................................................ 8
3.1 Mitä hyvinvointi on? ..................................................................... 8
3.2 Hyvinvointi hyvinvointikertomuksessa.......................................... 8
4 Hyvinvoinnin rakenteelliset tekijät ..................................................... 11
4.1 Talous ja elinkeinorakenne ........................................................ 11
4.2 Väestörakenne........................................................................... 13
4.3 Asuminen ................................................................................... 15
4.4 Yhdyskunta- ja palvelurakenne .................................................. 17
4.5 Luonto ja ympäristö.................................................................... 21
5 Asukkaiden hyvinvointi ...................................................................... 25
5.1 Koulutus ..................................................................................... 25
5.2 Toimeentulo ............................................................................... 26
5.3 Työllisyys ................................................................................... 28
5.4 Turvallisuus ................................................................................ 30
5.5 Terveys ...................................................................................... 33
5.5.1 Lapset ja nuoret ................................................................... 33
5.5.2 Työikäiset............................................................................. 38
5.5.3 Ikääntyneet .......................................................................... 43
5.6 Osallistuminen ja harrastaminen................................................ 46
6 Miten kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan? .............................. 51
6.1 Sivistystoimi ............................................................................... 51
6.1.1 Kulttuuri- ja nuorisotoimen vastuualue................................. 51
6.1.2 Liikuntatoimen vastuualue ................................................... 54
6.1.3 Opetustoimen vastuualue .................................................... 56
6.1.4 Palautetta palveluista........................................................... 58
6.1.5 Hyvinvoinnin haasteet.......................................................... 60
6.2 Yhdyskuntatoimi luo hyvinvoinnin edellytyksiä............................ 61
6.3 Sosiaali- ja terveystoimi .............................................................. 67
6.3.1 Hyvinvointivastuu................................................................. 67
6.3.2 Hyvinvointia edistävien palvelujen kohdentuminen ja käyttö 68
6.3.3 Omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen .................. 80
6.3.4 Neuvonta ja viestintä ........................................................... 81
6.3.5 Palautetta palveluista........................................................... 83
6.3.6 Hyvinvoinnin haasteet.......................................................... 84
7 Yhteenveto ........................................................................................ 85
7.1 Hyvinvoinnin kuva ja suunta........................................................ 85
7.2 Hyvinvointipolitiikan strategiset linjaukset ................................... 88
Kirjallisuus:........................................................................................ 91
Kyselyaineistot: ................................................................................. 92
Liitteet
Liite 1. Hyvinvointikertomukseen laadintaan osallistuneet toimialaryhmät
ja yhteistyökokouksiin osallistuneet
Liite 2. Terveys 2015 -ohjelman tavoitteet
Liite 3. Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden tietolähteet
Liite 4. Jyväskylän kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.8.2006

3

1 Johdanto
Monet kunnassa tehtävät päätökset vaikuttavat kuntalaisten hyvinvointiin ja hyvinvoinnin edellytyksiin. Päätöksien valmistelun ja päätöksenteon taustalle tarvitaan tietoa myös kuntalaisten hyvinvoinnista. Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista
hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia.
Jyväskylän kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuonna 2002
ja sitä käsiteltiin luottamuselimissä vuoden 2003 aikana. Käsittelyn yhteydessä
päätettiin, että laaja-alainen hyvinvointikertomus laaditaan valtuustokausittain ja
toisen hyvinvointikertomuksen valmistelu aloitettiin vuonna 2004. Kertomuksen
laatiminen on tehty vuonna 2005 kaikkien kaupungin toimialojen yhteistyönä.
Kertomustyöhön osallistuneet ryhmät ja viranhaltijat esitellään liitteessä 1.
Hyvinvointikertomuksella tulee olla tiivis yhteys kunnan strategiseen suunnitteluun, toimintaohjelmien laatimiseen ja toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn
sekä päätöksentekoon. Hyvinvointikertomuksen tavoitteena on osaltaan korostaa
hyvinvointipolitiikan merkitystä kunnan toiminnan ja kilpailukyvyn tärkeänä
kulmakivenä. Terveyden edistämisen näkökulmasta on tärkeää, että päätöksiä
tehtäessä pohditaan myös niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvinvoinnista
vastaaminen ei rajoitu tietyille hallinnon sektoreille, vaan hyvinvointivastuu
koskettaa kaikkia toimialoja ja myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisia tahoja.
Hyvinvointikertomus on laadittu kaupunkiorganisaatiossa ja se näkyy väistämättä
myös kertomuksessa. Erityisesti hyvinvointivastuuta kuvataan kaupungin
tuottamien palveluiden kautta, vaikka sekä yksityinen että kolmas sektori ovat
toiminnoiltaan erittäin tärkeitä hyvinvoinnin edellytysten synnyttäjiä.
Jyväskylän viimeaikaisen kehityksen ovat vaikuttaneet monet valtakunnalliset ja
jopa globaalit tekijät. Suomessa 1990-luvun laman yhteydessä talous-, työllisyysja julkistalouden kriisi seurasivat toisiaan. Hyvinvointivaltion kasvun ajasta siirryttiin julkistalouden tasapainottamisen ja sosiaaliturvan supistamisen aikaan. Monet työelämän rakenteelliset muutokset ovat johtaneet siihen, että lamaa edeltävää korkeaa työllisyyttä ei ole tavoitettu uudelleen ja kehityksen seurauksena
väestön hyvinvointierot ovat kasvaneet.
Hyvinvointikertomuksen tehtävänä on osoittaa suuntaviivoja paikalliselle hyvinvointipolitiikalle. Hyvinvointierojen kasvaminen ja kuntien kireä taloustilanne vaativat paikallisen hyvinvointipolitiikan vahvistamista ja terveyden edistämistä hallinnon eri sektorien yhteistyössä. Monet nykyiset ongelmat ovat luonteeltaan nk.
ilkeitä ja niiden syitä, oireita ja seurauksia on vaikea erottaa. Niiden ratkaisemista
ei voida selkeästi vastuuttaa yksilölle, yhteisöille tai yhteiskunnalle, vaan niiden
ratkaisu vaatii uudenlaisia kohdennettuja toimia.
Hyvinvointikertomuksen tavoitteena on tuoda esille hyvinvoinnin moniulotteisuus.
Hyvinvointi on arkipäiväinen asia, joka rakentuu monien tekijöiden summana.
Hyvinvointikertomuksessa yhdistetään hyvin eritasoisia asioita samoihin kansiin.
Esimerkiksi virkistysmahdollisuudet koskettavat lähes kaikkia asukkaita, kun erilaisten terveyden tai sosiaalisten ongelmien esittely voi kiinnittää huomiota marginaaleihin. Hyvinvoinnin kuvaamiseen liittyy tasojen erilaisuus, mutta myös ymmärrys ihmisten oikeudesta hyvinvointiin ja hyvinvoinnista arvona.
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Hyvinvointikertomus koostuu kuudesta eri luvusta. Kertomuksen alussa luvussa 2
kuvataan kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavia lähtökohtia ja strategioita. Luvussa 3 kerrotaan hyvinvoinnin kuvaamisen lähtökohdista hyvinvointikertomuksessa
ja hyvinvointikertomuksen rakenteeseen.
Hyvinvointikertomuksen luvuissa 4 ja 5 kuvataan hyvinvoinnin rakennetekijöitä ja
asukkaiden hyvinvointia eri indikaattoreita ja kyselytutkimusaineistoja hyödyntäen. Jyväskylän kaupungin ja sen eri toimialojen roolia hyvinvoinnista huolehtijana kuvataan luvussa 6.
Viimeisessä luvussa luodaan yhteenveto Jyväskylän hyvinvoinnin kuvaan ja
suuntaan. Kertomuksen lopuksi esitellään viisi yleistä strategista linjausta, jotka
toimivat hyvinvointipoliittisen keskustelun lähtökohtina.

2 Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavat lähtökohdat ja strategiat
Kuntien rooli asukkaiden hyvinvoinnin huolehtimisesta on laajentunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana kuntalain muutoksen, valtionosuuslainsäädännön ja normien purkamisen vuoksi. Kunnan tehtävien laajentumisen lisäksi myös vapaus tehtävien hoitamiseen on lisääntynyt. Kunnat voivat yhä enemmän kohdentaa voimavarojaan päätöksiensä mukaisesti. Kuitenkin valtio vaikuttaa monilla keskeisillä toimillaan suoraan kansalaisten hyvinvointiin ja sen
edellytyksiin.
Yhteistyö muiden viranomaisten sekä yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa on
tärkeä osa kunnan hyvinvointipolitiikkaa. Yksityisen ja julkisen sektorin väliin
jäävän kolmannen sektorin ytimen muodostavat järjestöt, joiden toiminta täydentää julkisia hyvinvointipalveluja. Kaikki edellä mainitut sektorit ovat tärkeitä
resursseja kuntalaisten hyvinvoinnin tuottamisessa ja hyvinvointivastuu kuuluu
kaikille sektoreille. Toimijat muodostavat toimintaverkostoja, joissa kunnan tehtävänä on edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja luoda edellytyksiä järjestöjen toiminnalle.
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet on nähtävä tärkeänä osa
kunnan hallintoa. On myös tärkeää, että hyvinvointipoliittisista suunnitelmista,
asioiden käsittelystä ja tehdyistä ratkaisuista tiedotetaan ja luodaan edellytyksiä
kansalaisvaikuttamiselle. Laaja-alainen kunnan viestintä tulee ymmärtää monitahoisena eri toimijoiden yhteistyönä ja voimien kokoamisena sekä sisäisenä ja ulkoisena dialogina.
Kuntien itsenäisen päätösvallan kasvamisen myötä on korostunut kuntien hyvinvointipolitiikan ohjaaminen hyvinvointiohjelmien laatimisella. Jyväskylässä laadittiin sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta hyvinvointipoliittinen ohjelma jo vuonna 2000. Hyvinvointiohjelmien tulisi olla kiinteä osa kuntien toimintastrategiaa ja
taloussuunnittelua. Kuvassa 1 on esitelty hyvinvointipalveluiden suunnittelukehikko, jossa korostuu hyvinvointiohjelman suhde sekä taloussuunnitteluun että hyvinvoinnin ja hyvinvointipalveluiden seurantaan. Hyvinvointipolitiikkaa voidaan
seurata hyvinvointiselontekojen ja hyvinvointitilinpäätösten kautta. Jyväskylässä
selontekoja on tehty mm. lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Hyvinvointikertomus
on laajempi katsaus kuntalaisten hyvinvointiin.
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Kuva 1. Hyvinvointipalvelujen suunnittelukehikko.
Parhaillaan valtion toimesta hyvinvointipolitiikkaa edistetään kahdessa kansallisessa ohjelmassa, terveys 2015 -ohjelmassa ja kansallisessa sosiaalialan kehittämisohjelmassa. Ne antavat suuntaviivoja kuntien hyvinvoinnin edistämiselle.
Terveys 2015 on yhteistyöohjelma, joka toimii eräänlaisena kehyksenä terveyden
edistämistoiminnalle yhteiskunnan eri alueilla. Keskeistä ohjelman toteuttamisessa on alueellinen ja paikallinen yhteistyö yli hallintosektoreiden. Ohjelmassa esitetään kahdeksan kansanterveyttä koskevaa konkreettista tavoitetta, jotka esitellään liitteessä 2. Vastaavasti sosiaalialan kehittämishanke tukee kuntia pysyvien
uudistusten toteuttamisessa sosiaalipalveluissa. Sosiaalialan kehittämishankkeen
tavoitteena on turvata sosiaalipalveluiden saatavuus koko maassa, uudistaa
palvelurakenteita ja toimintatapoja sekä parantaa henkilökunnan osaamista,
työnjakoa ja työoloja. Sosiaalialan pitkän aikavälin kehittämistä varten laaditaan
Hyvinvointi 2015 -ohjelma.

2.1 Hyvinvointipolitiikka osana kaupungin strategiaa
Jyväskylän kaupunkistrategian päämäärä tasapainoinen kaupunkipolitiikka, jonka
kulmakiviksi on määritelty seudun kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalinen
eheys. Nämä tekijät ovat riippuvuussuhteessa keskenään. Yhtäältä, sosiaalisesta
eheydestä ja ympäristöstään huolehtiva kaupunkiseutu voi olla menestyvä ja
kilpailukykyinen. Toisaalta, taloudellisesti menestyvällä ja kilpailukykyisellä kaupunkiseudulla on voimavaroja pitää huolta sosiaalisesta eheydestä ja kestävästä
kehityksestä.
Hyvinvointipolitiikan ydinaluetta on sosiaalisesta eheydestä huolehtiminen siten,
että samalla ymmärretään hyvinvoinnin yhteys kilpailukykyisen kaupunkiseudun
ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hyvinvointipolitiikka on nähtävä kaupunkistrategisena kysymyksenä laajemmin kuin vain hyvinvointipalvelujen tuottamistehtävänä, vaikka palvelujen järjestäminen kuntalaisille onkin keskeinen kunnan
hyvinvointipoliittinen tehtäväalue. Kuntalaiset eivät rakenna omaa hyvinvointiaan
pelkästään palvelujen varaan ja tärkeinä hyvinvoinnin tekijöinä ovat lähiyhteisöjen sosiaalinen tuki ja erilaiset osallisuuden kokemusmahdollisuudet.
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Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupunkistrategian, jossa on vahvistettu
strategiset päälinjat. Näitä ovat:
1) Tasapainotetaan kaupungin talous velkaantumisen pysäyttämiseksi
2) Varmistetaan Jyväskylän pitkäaikainen menestys ja kasvu
3) Huolehditaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin perustasta
4) Huolehditaan innovatiivisesta seudullisesta uudistumisesta
5) Uudistetaan kaupungin tapa järjestää ja tuottaa palveluja
6) Vahvistetaan johtamista sekä konserni- ja omistusohjausta
7) Tarkistetaan henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä uutta toimintatapaa
vastaavaksi
8) Vahvistetaan strategista päätöksentekoa parantamalla valmistelua ja
ennakoimalla muutokset
Kaupunkistrategia perustuu ajatukselle, että varmistamalla talouden tasapainottaminen ja kaupunkiseudun menestyminen saadaan voimavaroja sellaiselle pitkäjänteiselle hyvinvointipolitiikalle, jolla pystytään turvaamaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin perusta.
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin perustaa korostavassa linjauksessa painotetaan,
että erilaisissa olosuhteissa olevien asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen
edellyttää talouden tasapainottamista ja toiminnan uudistamista. Toiseksi
todetaan, että yhteistyöllä kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa
kootaan voimavaroja turvaamaan kuntalaisten hyvinvointia ja ehkäisemään
huono-osaisuutta. Kolmantena periaatteena on kaupunkilaisten kannustaminen
vastuuseen omasta terveydestään, lähiympäristöstään ja läheisistään.
Palvelutuotannon uudistamista koskevassa kohdassa mainitaan periaatteena,
että palveluja tehostetaan seudullisilla ratkaisuilla, tuotteistamisella ja hyödyntämällä markkinoita. Palvelutuotannossa erotetaan järjestämis- ja tuottamisvastuu
ja kehitetään uusia toimintamalleja. Lisäksi strategiassa korostetaan valmistelun
ja päätöksenteon toimivuutta, toimintaympäristön muutosten seurantaa ja ennakointia sekä strategioiden konkretisointia muutoshankkeiksi.
Kaupunkistrategian henkilöstöä koskevaa osaa on vahvistettu hyväksymällä erillinen Jyväskylä-sopimus, jolla määritellään kaupungin henkilöstöpolitiikan suunta.
Sopimuksella korostetaan henkilöstön merkitystä strategioiden toteutuksessa.
Sopimuksen keskeisen sisällön muodostaa vastavuoroisuusperiaate, jonka mukaan kaupunki ei käytä talouden tasapainottamisessa irtisanomisia ja lomautuksia ja vastaavasti henkilöstö on valmis sisäiseen liikkuvuuteen, uudelleen koulutukseen ja toimintatapamuutoksiin.
Myös hyvinvointipolitiikan toteutuksessa henkilöstö on avainasemassa. Henkilöstön on samanaikaisesti pystyttävä tunnistamaan kuntalaisten hyvinvoinnin tarpeet
ja odotukset sekä kyettävä tuottamaan tehokkaasti palveluja.
Hyvinvointipolitiikan osuvuutta ja vaikuttavuutta voi arvioida riittävällä ja ajankohtaisella tiedolla kuntalaisten hyvinvoinnin tilasta ja kokemuksista. Tuottamalla tällaista tietoa hyvinvointikertomus on merkittävä kunnan hyvinvointipolitiikan väline.
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3 Hyvinvointi ja sen kuvaaminen
3.1 Mitä hyvinvointi on?
Hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia arkipäiväisenä asiana, mutta sen määritteleminen yksiselitteisesti on vaikeaa. Hyvinvointia selitetään, määritellään ja tutkitaan eri lähtökohdista ja perinteistä käsin. Hyvinvointiin liittyvät tiiviisti myös monet muut käsitteet, kuten terveys, elämänlaatu tai sosiaalinen pääoma.
Yksi tapa on ymmärtää hyvinvointi tilana, jossa ihmisen keskeiset tarpeet on tyydytetty. Yksilöllisestä näkökulmasta ihmisillä on erilaisia tarpeita, eikä yksilön hyvinvoinnille voida asettaa yleisiä kriteereitä. Ihmisillä on erilaisia tarpeita esimerkiksi turvallisuudelle tai taloudelliselle varallisuudelle. Ihmisten hyvinvointiin vaikuttavat erilaiset hyvinvoinnin resurssit, kuten koulutus tai liikunnan harrastaminen
Terveys on laaja hyvinvointiin tiiviisti liittyvä käsite, jota ei voida määritellä yksiselitteisesti. Se nähdään jokapäiväisen elämän voimavarana ja kaikkien oikeutena,
ei pelkästään elämän päämääränä tai sairauksien ja toimintavajavuuksien puuttumisena. Terveys käsitteenä korostaa sosiaalisia ja henkilökohtaisia voimavaroja,
fyysistä toimintakykyä sekä kykyä selviytyä ja suoriutua.
On tärkeää myös muistaa, että yksilön hyvinvointi ja sen kokeminen ovat riippuvaisia ympäröivästä yhteisöstä ja yhteiskunnasta. Yksilön hyvinvointi on sidoksissa lähiyhteisöjen lisäksi yhteiskunnallisiin, rakenteellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin.
Rakenteelliset tekijät luovat edellytyksiä hyvinvoinnin toteutumiselle mm. koulutuksen tai terveydenhuollon avulla. Toisaalta ympäröivä yhteisö ja yhteiskunta
luovat odotuksia ja määrittelyjä yksilön hyvinvoinnille. Esimerkkinä voidaan pitää
suomalaista köyhyyttä, joka käsitetään suhteelliseksi köyhyydeksi. Köyhyys ei
johda nälänhätään tai puutostiloihin, mutta vaikeuttaa yhteiskuntaan ja yhteisön
toimintaan osallistumista.
Koska hyvinvointia ei voida määritellä eikä mitata yksiselitteisesti, tulee se konkreettiseksi kulloinkin käytettyjen kuvaustapojen ja mittaamisen kautta. Siten käsitys hyvinvoinnista vaihtelee eri tutkimuksissa ja selvityksissä valitun teoreettisen
näkökulman ja tutkimuskohteen mukaan.

3.2 Hyvinvointi hyvinvointikertomuksessa
Hyvinvointikertomuksessa hyvinvointi nähdään laaja-alaisena yhteisöllisenä ja
alueellisena ominaisuutena, joka muodostuu yksilöiden hyvinvoinnin lisäksi myös
lähiyhteisöjen, hyvinvointipolitiikan ja palvelujärjestelmän kautta. Kunnalla on
myös rakenteellisia tekijöitä, jotka synnyttävät edellytyksiä ja esteitä hyvinvoinnin
toteutumiselle. Hyvinvoinnin kuvaamiseksi tulee siten tarkastella asukkaiden
hyvinvoinnin lisäksi myös kunnan hyvinvointipolitiikkaa ja hyvinvoinnin rakenteellisia tekijöitä.

Kuva 2. Hyvinvoinnin kuvaamisen keskeiset ulottuvuudet hyvinvointikertomuksessa.
Kunnan hyvinvointipolitiikka koostuu niistä toimista, joiden avulla kunta
vaikuttaa asukkaiden hyvinvointiin ja huolehtii hyvinvoinnin edellytyksien turvaamisesta ja edistämisestä. Hyvinvointipolitiikka ei ole irrallinen kunnan muusta
toimintapolitiikasta. Kaupungin hyvinvointipolitiikka ulottuu myös kaupungin
organisaatiorajojen ulkopuolelle. Yhteistyö ja verkostoitunut työskentely erilaisten
hyvinvointitoimijoiden (järjestöt, yhteisöt, yritykset) kanssa on osa kaupungin
hyvinvointipolitiikkaa.
Laaja-alaisen hyvinvointipolitiikan mukaan hyvinvointivastuu kuuluu kaikille
kaupungin hallinnon sektoreille ja kaupunki toteuttaa hyvinvointipolitiikkaa palveluiden lisäksi erilaisten toimintaohjelmien, -politiikkojen ja strategioiden kautta.
Hyvinvoinnin rakennetekijät luovat edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille.
Hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. väestörakenne, yhdyskuntarakenne,
vapaa-ajan ympäristöt ja luonto. Hyvinvoinnin rakennetekijät voivat luoda sekä
esteitä että edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille. Rakennetekijät kuvaavat myös
kunnan erityispiirteitä ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat asukkaiden hyvinvointiin
ja hyvinvointipolitiikkaan.
Asukkaiden hyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä asukkaiden hyvinvointia mahdollistavia resursseja että asukkaiden toteutunutta hyvinvointia. Asukkaiden hyvinvointia kuvataan sekä objektiivisesti (mitattuna) että subjektiivisesti (koettuna).
Asukkaiden hyvinvoinnin varjopuolina tuodaan esille myös erilaisia hyvinvoinnin
puutteita ja ongelmia. On tärkeää muistaa, että viime kädessä kuntalaisten
hyvinvointi muodostuu yksilöiden hyvinvoinnista, vaikka hyvinvointikertomuksessa asukkaiden hyvinvointia kuvataan yhteisötasolla.
Hyvinvointikertomuksessa hyvinvoinnin kuvaaminen perustuu edellä esiteltyyn jakoon kunnan hyvinvointipolitiikkaan, rakenteellisiin tekijöihin ja asukkaiden hyvinvointiin. Hyvinvoinnin rakenteellisia tekijöitä ja asukkaiden hyvinvointia kuvataan
erilaisten indikaattoreiden, eli mittareiden avulla. Indikaattorit on valittu edellisen
hyvinvointikertomuksen, saatavissa olevan tiedon ja kertomustyöhön osallistuneiden viranhaltijoiden asiantuntemuksen perusteella. Indikaattoreiden avulla
pyritään kuvaamaan sekä nykytilannetta että viimeaikaista kehitystä.
Lisäksi tarkoituksenmukaisissa indikaattoreissa hyödynnetään vertailukaupunkien tietoja. Vertailukaupungit muodostuvat 10 suurimmasta kaupungista siten,
että pääkaupunkiseudun kunnat on mittakaavaeron vuoksi jätetty pois ja vertailua
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on täydennetty vastaavasti Lappeenrannalla, joka on 11. suurin kaupunki. Vertailukaupunkeja ovat siis Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Kuopio, Jyväskylä, Pori ja
Lappeenranta. Lisäksi vertailuksi esitetään tietoja Jyväskylän naapurikunnista
(Jyväskylän maalaiskunta, Muurame ja Laukaa). Kuntien hyvinvoinnin vertailu on
monesta syystä ongelmallista ja se voi johtaa vääriin tulkintoihin. Kertomusta laadittaessa on indikaattorikohtaisesti arvioitu, voidaanko sen avulla tehdä vertailuja
ja miten vertailu suoritetaan. Hyvinvointikertomuksessa on hyödynnetty eri tilastopalveluja ja tilastoaineiston lähteitä esitellään liitteessä 3.
Hyvinvointikertomuksessa hyödynnetään Jyväskylässä viime vuosina toteutettuja
kyselytutkimuksia. Luvussa 5 käytetään kolmen kyselytutkimuksen tuloksia (kansanterveyslaitoksen aikuisväestön terveyskäyttäytymiskysely, stakesin kouluterveyskysely ja poliisin kuntaturvallisuuskysely). Näiden lisäksi luvussa 6 käytetään
Efeko:n kaupunki- ja kuntapalvelututkimusta kuvaamaan asukkaiden tyytyväisyyttä kaupungin palveluihin.
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4 Hyvinvoinnin rakenteelliset tekijät
4.1 Talous ja elinkeinorakenne
Kunnan tasapainoinen talous kuvaa kunnan julkistalouden tilannetta. On selvää,
että velkaantunut kunta joutuu uhraamaan menoistaan suuremman osuuden
velanhoitoon kuin vähemmän velkaantunut. Velkataakka heikentää kykyä tehdä
investointeja ja järjestää eri palveluja. Tulee kuitenkin erottaa, että kunnan ja
kuntalaisten talous ovat eri asioita, vaikka ne verotulojen kautta liittyvät toisiinsa.
Elinkeinorakenne kuvastaa rakenteellisesti kunnan tärkeimpiä toimialoja ja niiden
työllistämismahdollisuuksia.
Kuntatalouden yleinen vaikea tilanne heijastui myös Jyväskylään ja kaupungin taloudellinen tila oli vuoden 2004 tilinpäätöksen mukaan heikko. Vuosikate1 oli 5,1
miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi poistoista2 22,4 prosenttia ja näin mitaten
kaupungin tulorahoitus oli epätasapainossa. Vuonna 2004 käyttötulojen (verotulot, valtionosuudet, toimintatulot) kasvu oli 23,4 miljoonaa ja käyttömenojen kasvu
31,7 miljoonaa euroa, joten käyttötalouden nettomenojen kasvu oli 7,3 miljoonaa
euroa (2,9 prosenttia) edelliseen vuoteen verrattuna.
Kaupungin lainakanta oli vuoden 2004 lopussa 147,7 miljoonaa euroa eli 1766
euroa asukasta kohti. Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 31,9 miljoonaa euroa (362 €/asukas). Muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna lainojen
määrä on edelleen suuri.

6
5
4
3
2

7
8

6

5

7
8
9
10

4
3
2

1
1 Verotulot 51,4%
2 Valtionosuudet 10,0%
3 Korko-, rahoitus- ja muut tuotot 2,2 %
4 Tulorahoituksen korjauserät 1,3 %
5 Investointitulot 1,8%
6 Antolainojen vähennys 0,1%
7 Lainanotto 10,7 %
8 Käyttötulot 22,5 %

1
1 Sosiaali- ja terveystoimi 45,1%
2 Opetustoimi 8,6%
3 Kulttuuritoimi 3,0%
4 Tekninen palvelukeskus 3,2%
5 Muut hallintokunnat 24,1%
6 Valmistus omaan käyttöön 3,2%
7 Korko-, rahoitus- ja muut menot 0,9%
8 Investointimenot 8,2%
9 Antolainan lisäys 0,6%
10 Lainojen lyhennykset 3,1%

Kaavio 1. Jyväskylän kaupungit tulot (yhteensä 418 M€) ja menot (yhteensä 417
M€) vuonna 2004 vuosikertomuksen mukaan.
1

Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, eli se osa tuloista, joka jää käytettäväksi investointien rahoittamiseen tai lainojen lyhentämiseen.
2
Tulorahoitus on tasapainossa, jos vuosikate kattaa poistot eli investointitarpeen. Silloin
tunnusluku vuosikate, % poistoista on vähintään 100. Tulorahoitus on heikko, jos tunnusluku jää nollan ja sadan välille.

Jyväskylän elinkeinorakenne on perustunut vahvoille perinteisille teollisuuden
aloille, kuten metsä- ja metalliteollisuudelle. 1990-luvun kuluessa näiden alojen
työpaikkojen osuus on vähentynyt ja vastaavasti mm. informaatioteknologian ja
niitä soveltavien alojen merkitys on kasvanut nopeasti. Kuitenkin suurin osa jyväskyläläisistä työllisistä palvelee hyvinvointipalveluiden (sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus) parissa ja myös julkisen hallinnon osuus on varsin merkittävä.
Jyväskylässä on yhteensä noin 46 000 työpaikkaa ja kaupunkiin suuntautuu pendelöintiä ympäröivistä kunnista.
Vuonna 2003 Jyväskylässä työskentelevistä 58 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla ja yrittäjiä työllisistä on 4,6 prosenttia. Julkisella sektorista kuntasektorilla työskentelee 23 prosenttia ja valtion tai valtioenemmistöisissä osakeyhtiöissä 13,4 prosenttia työntekijöistä.
Jyväskylän suurimpia työnantajia ovat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto ja Metso Oyj. Vuonna 2003 28200 jyväskyläläistä, eli 81 prosenttia Jyväskylän työllisistä työskenteli myös Jyväskylässä.
Taulukko 1. Jyväskyläläiset työlliset toimialan mukaan 2003 ja muutos vuoteen
1990.

Työllisiä
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Teollisuus
Kiinteistö-, vuokraus- ja
tutkimuspalvelut
Koulutus
Tukku- ja vähittäiskauppa
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
Julkinen hallinto, maanpuolustus,
jne.
Rakentaminen
Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Muut
Rahoitustoiminta
Yhteensä
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Muutos (%)
Prosenttia, % 1990-2003
5823
16,5
27,2
5754
16,3
-21,9
5219
4359
3834
2180

14,8
12,3
10,8
6,2

65,9
34,9
-7,4
10,5

1977

5,6

2,1

1721
1675
1432
1010
363
35347

4,9
4,7
4,1
2,9
1,0
100,0

-1,3
-20,4
30,9
2,7
-45,2
7,3

4.2 Väestörakenne
Kunnan väestörakenne kertoo kunnan elinvoimaisuudesta ja vaikuttaa kunnan
hyvinvointipalveluiden järjestämiseen. Asukkaiden määrän kehittymisellä ja väestön ikärakenteella on suuri vaikutus palveluiden kysyntään ja talouteen. Kunnan
kestävän talouden kannalta on tärkeää, että työllisten osuus väestöstä säilyy korkealla tasolla.
Jyväskylän väestö on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana.
Jyväskylä on ollut nopeasti kehittyvä kasvukeskus ja suhteellisesti tarkasteltuna
väestön kasvu on ollut viimeisten vuosien aikana suomalaisista suurista kaupungeista nopeinta. Vuonna 1990 jyväskyläläisiä oli 70 081 ja kymmenen vuoden
kuluttua vuonna 2000 asukasmäärä oli liki 79 000. Vuodesta 1990 vuoteen 2004
väestönkasvu on perustunut sekä muuttoliikkeeseen että luonnolliseen kasvuun.
Muuttovoitto tällä ajanjaksolla on ollut 8200 uutta asukasta ja syntyneitä on ollut
kuolleita enemmän yli 5000. Vuoden 2005 lopussa Jyväskylässä oli noin 84 500
asukasta.
Jyväskylän lisäksi myös naapurikuntien väestömäärä on kasvanut nopeasti. Vuodesta 1990 vuoteen 2004 Jyväskylän maalaiskunnan, Muuramen ja Laukaan
asukasmäärä on kasvanut 51 000 asukkaasta 60 072 asukkaaseen. Yhteensä
Jyväskylässä ja naapurikunnissa väestö on kasvanut 15 vuoden aikana 22 500
asukkaalla.
Ulkomaalaisia Jyväskylässä on hieman yli 2000, eli 2,5 prosenttia kaupungin väestöstä. Ulkomaalaisten osuus on suurten vertailukuntien tasoa. Jyväskylän ulkomaalaisista noin 750 on pakolaisia ja inkeriläisiä paluumuuttajia on noin 570 vuoden 2005 lopussa.
Väestön ikärakenne
Jyväskylän väestö on nuorta ja erityisesti nuorten aikuisten osuus on Jyväskylässä korkea. Demografinen huoltosuhde eli lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä edullisin vertailukaupungeista. Kouluikäisten lasten
osuus on vastaavasti vähentynyt viimeisten vuosien aikana ja lasten osuus on
hieman muita suuria kaupunkeja alhaisempi. Naapurikuntiin verrattuna ero on
selkeä, koska niissä alle 16-vuotiaita on väestöstä liki neljännes.

Kaavio 2. Väestö ikäryhmittäin vuonna 2004
Jyväskylässä ja vertailukunnissa.
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Väestö toiminnan mukaan
Jyväskylän väestön yksi ominaispiirre vertailukaupunkeihin verrattuna on korkea
opiskelijoiden osuus (ks. taulukko 2). Jyväskyläläisistä oli vuoden 2003 lopussa
opiskelijoita yli 10 000, mikä on koko väestöstä 12,5 prosenttia. Osuus on suurin
vertailukaupungeista ja ainoastaan Oulussa sekä Kuopiossa opiskelijoiden osuus
nousee yli 10 prosenttiin. Opiskelijoiden suuri osuus heikentää Jyväskylän taloudellista huoltosuhdetta (muu väestö per työlliset), mutta vastaavasti alhaisempi
eläkeläisten määrä tasoittaa huoltosuhteen muiden vertailukaupunkien keskitasolle. Taloudellinen huoltosuhde oli vuoden 2003 lopussa 1,33.
Taulukko 2. Jyväskylän väestö pääasiallisen toiminnan mukaan (2003) sekä väestöosuudet Jyväskylässä ja vertailukunnissa. (Huom! Työttömien osuus on
laskettu koko väestöstä, kyseessä ei ole siis työttömyysaste)
Koko
väestö

Jyväskylä
Jyväskylä, %
Vertailukaupungit, %
Naapurikunnat,%

Työlliset

82409
100
100
100

Työttömät

35347
42,9
42,8
43,2

6089
7,4
7,1
6,3

0-14
vuotiaat

- Opiskelijat,
koululaiset Eläkeläiset Muut

12486
15,2
15,6
22,1

10312
12,5
9,7
7,0

15251
18,5
21,0
17,7

2924
3,5
3,6
3,6

Perheet3
Jyväskylän perheistä hieman alle 40 prosenttia on lapsiperheitä muiden vertailukaupunkien tavoin. Naapurikunnissa lapsiperheiden osuus on selvästi korkeampi.
Myös yhden vanhemman perheitä Jyväskylässä on saman verran kuin suurissa
vertailukunnissa.
Lapsiperheiden osuus perheistä on laskenut Jyväskylässä viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Esimerkiksi vuonna 1993 perheistä 48,5 prosenttia oli lapsiperheitä. Samassa ajassa yhden vanhemman perheiden osuus lapsiperheistä on
kasvanut noin viidellä prosentilla.
Taulukko 3. Jyväskylän ja vertailukuntien perheet ja lapsiperheet (2004).

Kaikki
perheet

Jyväskylä
Vertailukaupungit
Naapurikunnat

3

Perheet
ilman lapsia

Lapsiperheiden osuus
Lapsiperheet perheistä, %

21873

13238

8635

16858

8842

8016

39,5
39,6
47,6

Yhden
vanhemman
lapsiperheet

2082
1200

Osuus lapsiperheistä, %

24,1
24,4
15,0

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avioliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot, joilla ei ole lapsia.
(Lapsiperheessä lapset ovat alle 18-vuotiaita).
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4.3 Asuminen
Monipuolinen asuntorakenne ja erilaiset asumismahdollisuudet varmistavat, että
asuntomarkkinoilla on tarjontaa toimeentuloa, elämäntilannetta ja erityistarpeita
vastaavaan asumiseen. Asuntopolitiikan tavoitteena on edistää asumisen laatua
ja poistaa asunnottomuus. Muuttoliike ja väestön ikääntyminen asettavat haasteita asuntopolitiikalle; asuntojen tarve on ollut suurta juuri kasvukeskuksissa.
Asuntokuntien koko on pienentynyt viimeisen viidentoista vuoden aikana. Vuonna
1990 jyväskyläläisten asuntokuntien keskikoko oli 2,26 henkilöä ja vuonna 2004
keskikoko oli 1,94 henkilöä. Vertailukaupungeissa kehitys on ollut samansuuntaista. Asuntokuntien keskikoon pienentyminen on seurausta yhden henkilön
asuntokuntien osuuden kasvusta. Kun vuonna 1990 asuntokunnista 36,4 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia, niin vuonna 2004 niitä oli 45,4 prosenttia.
Samanaikaisesti asuntokuntien keskikoon pienenemisen kanssa asumisväljyys
on kasvanut. Vuonna 1995 henkilöä kohden oli 31,8 m² asuntopinta-alaa ja vuonna 2004 vastaava pinta-ala oli kasvanut 34,7 m²:een. Väestön kasvu, asuntokuntien pieneneminen ja asumisväljyyden kasvu ovat lisänneet asuntojen tarvetta Jyväskylässä.
Jyväskylän asuntotuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin 800
asuntoa vuodessa, mikä on ollut suhteellisesti maan kärkitasoa. Vuonna 2004
Jyväskylään rakennettiin 880 uutta asuntoa ja kokonaisuudessa Jyväskylässä on
yhteensä noin 47000 asuntoa vuonna 2005.
Jyväskyläläisten asumisolosuhteet ovat kehittyneet myönteisesti viimeisten vuosien aikana. Kuten kaaviosta 3 voidaan havaita, ahtaasti asuvien asuntokuntien
osuus on pienentynyt. Kuitenkin edelleen lapsiasuntokunnista kolmannes asuu tilastomääritelmällisesti ahtaasti, eli asunnossa asuu enemmän kuin yksi henkilö
huonetta kohti, kun keittiötä ei lasketa huonelukuun. Erittäin puutteellisissa asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus on myös pienentynyt tasaisesti, vuonna
2003 Jyväskylässä 886 asuntokuntaa asui asunnossa, josta puuttuu joko viemäri,
lämminvesi, vesijohto tai wc. Asumisolosuhteet ovat Jyväskylässä kehittyneet samansuuntaisesti vertailukaupunkien kanssa. Naapurikunnissa on hieman enemmän puutteellisia asuntoja ja ahtaasti asuvia asuntokuntia kuin Jyväskylässä.

Kaavio 3. Asumistason kehitys Jyväskylässä vuosina 1990-2003.

Jyväskylän asuntorakenne on talotyypiltään kerrostalovaltaista ja hallintamuodoltaan vuokra-asuntovaltaista (taulukko 4). Asunnoista hieman yli 70 prosenttia on
asuinkerrostaloissa ja erillisiä pientaloja asunnoista on noin 15 prosenttia. Kerrostaloasunnot ovat Jyväskylässä jonkin verran yleisempiä vertailukaupunkeihin
nähden. Naapurikuntien asuntojen talotyyppirakenne eroaa merkittävästi Jyväskylästä pientalovaltaisuudella.
Vuokra-asuntojen osuus asunnoista on Jyväskylässä 47,3 prosenttia. Osuus on
korkein vertailukaupungeista. Vuokra-asuntojen sijoittumisessa Jyväskylän eri
alueille on eroja. Suuralueista eniten vuokra-asuntoja on Huhtasuolla (60,6 %) ja
Kuokkalassa (55,3 %). Vastaavasti vähiten vuokra-asuntoja on Keljon (28,4 %) ja
Säynätsalon (28,1 %) suuralueilla.
Taulukko 4. Asunnot talotyypin ja hallintamuodon mukaan (2003). (Huom! Sarake
muu muodostuu pääosin muissa kunnissa asuvien vuokra-asunnoista sekä
asumisoikeusasunnoista, joita Jyväskylän asunnoista on 2,6 prosenttia.)
Asunnot talotyypin mukaan
Asunnot hallintamuodon mukaan
Pientalot
Rivitalot
Kerrostalot Omistus
Vuokra
Muu
15,3
10,2
72,9
41,8
47,3
11,0
Jyväskylä
20,0
11,0
66,5
51,0
39,8
9,2
Vertailukaupungit
53,7
20,4
23,9
65,7
24,8
9,5
Naapurikunnat

Jyväskylän vuokra-asunnoista noin puolet on arava- tai korkotukilainoitettuja
vuokra-asuntoja. Aravalainoitettujen vuokra-asuntojen hakijoiden määrä vapautuneita asuntoa kohden on hieman vertailukaupunkeja alhaisempi. Jyväskylässä
vapautunutta asuntoa kohden oli 2,9 hakijaa vuonna 2004, kun suurissa vertailukunnissa vastaavasti oli 3,5 hakijaa. Opiskelija-asuntoja on Jyväskylässä noin
6200 ja tarjonta vastaa kysyntää määrällisesti.
Viime vuosien alhainen korkotaso on kasvattanut omistusasuntojen kysyntää ja
uudet asunnot ovat pääosin olleet omistusasuntoja. Asuntoihin kohdistunut
kysyntä näkyy myös asunto-osakehuoneistojen hinnoissa ja Jyväskylän asunnot
ovat hieman suuria vertailukuntia kalliimpia. Myös keskimääräinen vuokrataso on
40 senttiä suuria vertailukuntia korkeampi.
Taulukko 5. Asunto-osakeyhtiöiden hinnat ja keskimääräiset vuokrat.

Jyväskylä
Vertailukaupungit
Naapurikunnat

Asunto-osakehuoneistojen hinnat (€/m²)
Keskimääräiset vuokrat
2000
2004
Muutos-%
2004
Vuosimuutos, %
1 227
1 478
20,5
8,42
2,2
1 127
1 370
21,6
8,0
2,9
1 032
1 151
11,5

Asuntopolitiikan yksi haaste on onnistua erityisryhmien, kuten päihdeongelmallisten asuntotarpeeseen vastaamisessa. Onnistumisesta kertoo asunnottomien
määrän kehittyminen. Jyväskylässä asunnottomien määrä on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana suuria vertailukuntia alhaisemmalla tasolla ja vuonna 2004
Jyväskylässä oli tuhatta asukasta kohden 1,2 asunnotonta, kun vertailukaupungeissa asunnottomia oli vastaavasti 1,7 tuhatta asukasta kohden.
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4.4 Yhdyskunta- ja palvelurakenne
Yhdyskuntarakenne ja hyvä elinympäristö on yhteiskunnan toimivuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin perusta. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa asukkaiden arkipäiväisen elämän järjestämiseen ja luo puitteet yksilöiden ja yhteisöjen toiminnalle.
Tehokas yhdyskuntarakenne vähentää ekologista kuormitusta, liikkumistarvetta
ja edistää kestävää kehitystä.
Jyväskylä on verrattain tiiviisti rakennettu ja tehokas yhdyskuntarakenteeltaan.
Asukkaista 62 prosenttia asuu kolmen kilometrin säteellä kaupungin keskustasta
ja viiden kilometrin säteellä 93 prosenttia asukkaista. Suurista vertailukunnista
Jyväskylässä on suurin väestöntiheys (780 asukasta/km²), mikä ei kuitenkaan ole
suoraan vertailukelpoinen kuntien hyvin erilaisten pinta-alojen vuoksi.
Jyväskylän pinta-alasta on asemakaavoitettu yhteensä 5500 hehtaaria, eli 40
prosenttia koko kaupungin pinta-alasta ja noin puolet maa-alueesta. Käyttötarkoituksittain jaoteltuna eniten alueita on varattu virkistykseen ja asumiseen
pien- että kerrostalotontteina.
Kaavio 4. Jyväskylän asemakaavoitettu alue käyttötarkoituksittain
jaoteltuna elokuussa 2005.

Opetus-, päivähoito- ja kirjastopalvelut
Jyväskylä on maan vilkkaimpia opiskelukaupunkeja. Kaupungin opetustoimi vastaa perusopetuksesta ja lukioista. Lisäksi kaupungissa on ammatillista koulutusta
tarjoavia oppilaitoksia, ammattikorkeakoulu ja yliopisto. Asukkaiden kannalta keskeisimpiä lähipalveluita ovat pienimpiä lapsia palvelevat päiväkodit ja perusopetusta tarjoavat koulut. Nämä on esitetty kuvassa 3. Lisäksi kaupungissa toimii
useita yksityisiä päiväkoteja, jotka täydentävät päivähoitopalveluja. Perusopetusta tarjotaan myös kristillisessä koulussa, Rudolf Steiner-koulussa sekä valtion
ylläpitämissä normaalikouluissa.
7-12-vuotiaista lapsista 31 prosenttia asuu enintään linnuntietä 500 metrin päässä kartassa esitetyistä kouluista ja enintään 1500 metrin päässä asuu 92 prosenttia kouluikäisistä lapsista. Vanhemmille oppilaille eli vuosiluokille 7-9 perusopetusta tarjoavia kouluja on yhteensä 7.
Kirjastojen, koulujen ja päiväkotien sijoittuminen samaan keskukseen mahdollistaa yhteistoimintaa näiden palveluiden välillä. Monipuolisia julkisten palveluiden
”solmukohtia” löytyy Kortepohjan, Huhtasuon, Keltinmäen, Keljonkankaan,
Halssilan ja Säynätsalon alueilta.
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Kuva 3. Kaupungin ylläpitämiä perusopetusja päivähoitopalveluita
sekä kirjastot. Kuvassa
on esitetty myös ne
koulut, joiden toiminta
on päättymässä vuoden 2007 aikana (Voionmaan ja Gygnaeuksen koulu).

Liikunta- ja kulttuuripalvelut sekä virkistysmahdollisuudet:
Merkittävimmät liikuntalaitokset ovat keskittyneet Hippoksen alueelle, jossa on
monitoimitalo, Hipposhalli, jäähalli sekä uimahalli Aalto-Alvari. Lisäksi merkittäviä
liikuntalaitoksia ovat Kuokkalan Graniitti ja Säynätsalossa Lehtisaaren kuntotalo.
Kaupungin liikuntalaitoksien lisäksi kaupungissa toimii runsaasti liikunta-alan
yrityksiä, jotka ylläpitävät mm. kuntokeskuksia.
Asukkaita, koululiikuntaa ja seurojen toimintaa palvelevat liikuntapuistot, joita on
kaikilla asuinalueilla. Lähiliikuntapaikat ovat lapsille ja nuorille erityisen tärkeitä,
koska välimatka kodin ja liikuntapaikan välillä vaikuttaa tutkitusti harrastamisen
määrään. Lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus kulkea itse fyysisesti aktiivisella tavalla ja omaehtoisesti liikuntapaikoille. Lapsen lähiliikuntamahdollisuuksia
tukee ja mahdollistaa mm. koulujen liikuntatilojen käyttö lasten ja nuorten vapaampaan liikuntatoimintaan.
Jyväskylässä on monipuolisesti virkistysalueille sijoittuvia hiihto- ja virkistysreittejä, joista osa on valaistu. Merkittävimmät virkistysalueet ovat Laajavuoren, AittoKangasvuoren, Kolmisoppisen, Sippulanniemen, Sarvivuoren alueet. Hiihtoladut
jatkuvat seudullisina ympäröiviin kuntiin. Reittien saavutettavuudesta kertoo, että
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noin 95 prosenttia kaupunkilaisista asuu enintään kilometrin päässä karttaan
merkityistä reiteistä ja noin 65 prosenttia enintään puolen kilometrin päässä.
Ulkoilulle oman sisältönsä antaa Jyväskylän sijainti vesistöjen lähistöllä. Kesällä
asukkaita palvelevat monet uimarannat ja vastaavasti talvella jäällä kulkevat hiihtoreitit ja Jyväsjärven retkiluistelureitti. Puistojen osalta merkittävimpiä alueellisia
puistoja ovat toimintapuistot, joissa on monipuolisesti erilaisia leikki- ja virkistysmahdollisuuksia eri-ikäiselle väestölle.
Jyväskylän kulttuurilaitokset ovat keskittyneet kaupungin keskustan tuntumaan.
Keskustasta löytyy kaupunginteatteri, Suomen käsityön museo ja Jyväskylän taidemuseo. Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto museo sijaitsevat Seminaarinmäen alueella. Lisäksi Jyväskylässä toimii yliopiston ylläpitämä Keski-Suomen
luontomuseo.
Kuva 4. Jyväskylän liikunta- ja virkistysmahdollisuuksia ja kulttuurilaitokset.
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Joukkoliikenne, terveyspalvelut ja nuorisotilat
Jyväskylässä joukkoliikenne tukeutuu Jyväskylän ja myös naapurikuntien alueiden eri asuinalueet tavoittavaan paikallisliikenteen verkostoon. Liki kaikki jyväskyläläiset (98,9 %) asuvat linnuntietä mitattuna puolen kilometrin päässä joukkoliikennereiteistä.
Monet Jyväskylän terveyspalvelut ovat sijoittuneet alueellisesti. Terveysasemia
kaupungissa on viisi, Kuokkalassa, Keskustassa, Huhtasuolla, Kyllössä ja Säynätsalossa. Terveysasemien yhteydessä toimii myös neuvoloita ja hammashoitoloita. Lisäksi Keljonkankaalla on oma neuvola ja hammashoitola.
Jyväskylässä on yhteensä kolmetoista alueellista vanhusten päiväkeskusta. Päiväkeskuksissa ikääntyneet voivat kokoontua yhdessäolon ja toiminnan merkeissä. Päiväkeskus tarjoaa alueensa asukkaille omatoimisuutta ja kotona selviytymistä tukevia palveluita.
Jyväskylässä nuoriso- ja asukastiloja on viidellä eri asuinalueella, Säynätsalossa,
Halssilassa, Huhtasuolla, Kuokkalassa ja Keltinmäessä. Näiden lisäksi keskustassa toimii Sepänkeskuksessa nuorisotiedotuspiste sekä katulähetyksen ylläpitämä Nuorisotalo Cafe Center.
Kuva 5. Joukkoliikenteen reitit ja
Jyväskylän kaupungin ylläpitämiä
terveyspalveluita ja vanhusten päiväkeskuspalveluita sekä nuorisotiloja.
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4.5 Luonto ja ympäristö
Luonnonympäristö ulottuu koskemattomista metsäalueista kaupunkien pihaalueille. Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi eri alueita on perustettu
luonnonsuojelualueiksi tai suojeltu muilla tavoilla. Lisäksi luonnonympäristöllä,
kasvillisuudella ja maisemalla on vaikutusta ihmisen terveyteen ja hyvinvoinnin
kokemiseen. Terveellinen elinympäristö luo edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille.
Jyväskylän kaupunki sijaitsee Päijänteen pohjoisosassa ja vesistöt elävöittävät
maisemakuvaa korkeuserojen lisäksi. Kaupungin pinta-alasta 23 prosenttia on
vesistöä ja rantaviivaa on yhteensä 142 kilometriä. Myös rakennettu kaupunkiympäristö on tiiviisti sidoksissa vesistöihin mm. Jyväsjärven, Tuomio- ja Palokkajärven myötä. Jyväskylä tunnetaan modernin arkkitehtuurin kaupunkina, jossa on
useita Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia. Jyväskylän kaupungin, KeskiSuomen museon ja Keski-Suomen Safan arkkitehtuurikartan mukaisesti Jyväskylässä on 105 arkkitehtuuriltaan arvokasta rakennuskohdetta. Lisäksi KeskiSuomen museon mukaan Jyväskylässä on 48 arvokasta rakennettua kulttuuriympäristökohdetta.
Luonnonsuojelu
Jyväskylässä on tällä hetkellä luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua suojelualuetta 43,9 hehtaaria. Muita suojeluvarauksia ovat valtakunnalliseen Natura
2000 -verkostoon kuuluvat 76 ha ja luonnonsuojelulain 29 §:n tarkoittamat suojellut luontotyypit 0,96 ha. Lisäksi asemakaavoihin sisältyy säilytettäviä luontokohteita noin 40 ha ja oikeusvaikutteisiin yleiskaavoihin noin 33 ha. Luonnontilaansa
turvattuja maa-alueita kaupungissa on tällä hetkellä noin 193 ha. Kaupungin
omistamilta metsätalouden mailta löytyy noin 450 ha metsäluontoa, jonka luonnontilassa säilyttämiseen on perusteita. Jyväskylän kaupunkiluonnossa on 640
ha:n laajuudella ominaisuuksia, jotka puoltavat alojen säilyttämistä luonnontilassa. Määrä on noin 4,7 prosenttia koko kunnan pinta-alasta ja 6 prosenttia kunnan
maa-alasta.
Taulukko 6. Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut alueet Jyväskylässä.
Suojelualue
Laajavuoren suo (räme)
Riihilammen suoalue
Tourujoen laakson osa
Kärppäkiven lehto
Laajavuoren takainen
suo(korpi)
Haukkalantien lehto
Sarvivuoren purolaakso
Sallaajärven aarnialue
Tourujoen laakso
Ylistönrinteen lehto

Pinta-ala
Perustettu
1,0 ha
1977
2,2 ha
1977
1,0 ha
1981
0,5 ha
1982
2,7 ha

1987

1,0 ha
2,6 ha
24,5 ha
2,2 ha
6,2 ha

1987
1987
1989
1991
1994

Ilmanlaatu
Jyväskylässä raskaan teollisuuden osuus alueen elinkeinoelämässä on viime
vuosikymmeninä vähentynyt ja teollisuus on modernisoitunut, minkä
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seurauksena teollisuuden päästöjen merkitys ilmanlaadun kannalta on
pienentynyt ratkaisevasti. Myös energiantuotannon vaikutus ilmanlaatuun on
vähentynyt, kun energiantuotanto on keskittynyt ja polttoaineiden rikkipitoisuus
on pienentynyt.
Teollisuuden ja energiantuotannon vaikutusten pienentyessä liikenteen päästöjen
merkitys ilmanlaadulle on Jyväskylässä kasvanut. Huomattava parannus kaupungin keskustan ilmanlaadun kannalta oli läpikulkuliikenteen ohjautuminen pois
keskustasta ja kävelyalueen muodostuminen ydinkeskustaan 1980-luvulla. Kuitenkin kaupungin liikennemäärien jatkuva lisääntyminen on hidastanut päästöjen
merkittävää vähentymistä.
Päästöjen pienennettyä rikkidioksidin samoin kuin viime vuosina myös hiilimonoksidin pitoisuustaso on Jyväskylässä paljon alle ohjearvojen enimmäistason.
Typen oksidien kokonaispitoisuudet ovat myös pienentyneet parin vuosikymmenen takaisista arvoista, mutta typpidioksidipitoisuus on edelleen aika-ajoin lähellä
ohjearvorajaa. Suurimmat typpidioksidipitoisuudet esiintyvät yleensä aamuruuhkan aikaan keväisin, kun typpidioksidin muodostumisen mahdollistavaa otsonia
on runsaasti ilmassa tai keskitalvella, kun pakokaasuja jää runsaasti ilmaan.
Jyväskylän ilmanlaadun suurin ongelma on pöly. Kokonaisleijumapitoisuus ylittää
edelleen joka vuosi vuorokausiohjearvon ja hengitettävienkin hiukkasten pitoisuustaso on suuri ohjearvoihin ja ehdottomina annettuihin raja-arvoihin verrattuna. Keväinen teiden pölyäminen on tärkein syy korkeisiin pitoisuuksiin. Kevätpölyn aiheuttamaa haittaa on pyritty vähentämään katujen oikea-aikaisella ja
tehokkaalla puhdistuksella, mutta useana keväänä yöpakkaset estävät katujen
riittävän aikaisen pesun ja pölyongelmia ehtii ilmetä.
Jyväskylän ilmanlaadun kuvaamiseen ja tiedottamiseen käytetään laatuindeksiä,
joka lasketaan jatkuvatoimisen ilmantarkkailun tuottamien tulosten perusteella
kerran tunnissa. Indeksi luonnehtii ilman laatua asteikolla hyvä-tyydyttävävälttävä-huono-erittäin huono. Ilmanlaadun indeksillä arvioituna Jyväskylän keskustan ilmanlaatu oli vuoden 2004 aikana 5995 tuntia hyvä, 2540 tuntia tyydyttävä, 221 tuntia välttävä, 12 tuntia huono ja 5 tuntia erittäin huono (vuodessa on
yhteensä 8768 tuntia).
Sisäilma
Sisäilma on Suomen oloissa terveyteen vaikuttavana tekijänä ulkoilmaa merkittävämpi ja sisätilojen olosuhteita valvotaan terveydensuojelulainsäädännön perusteella. Koulujen ja päiväkotien hiilidioksidimittaukset (ks. taulukko 7) toimivat sisäilman ja ympäristöterveyden indikaattorina.
Terveyshaittoja aiheuttavat mm. kosteusvauriomikrobit, epäpuhtaudet, allergeenit
ja radon. Seuraamukset nähdään mm. hengitystieinfektioiden, astman ja keuhkosyövän lisääntymisenä. Yksi keskeinen sisäilman terveellisyyteen vaikuttava tekijä on ilmanvaihdon toimivuus. Puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa viihtyisyysongelmia ja vähentää työtehoa sekä voi aiheuttaa terveysvaikutuksia pahentamalla
kosteusvaurioseuraamusten ja puutteellisen siivouksen sekä muiden sisäilmaa
pilaavien tekijöiden vaikutusta. Jyväskylän koulukiinteistöt ovat pääosin vanhoja
ja varustettu joko painovoimaisella tai vain koneelliseen poistoon perustuvalla
ilmanvaihdolla. Näille ilmanvaihtotavoille tyypillistä on puutteellinen kapasiteetti
silloin, kun vaadittaisiin suurta tehoa, kuten tyypillisessä koululuokkahuoneessa
käyttötilanteessa. Ympäristöviraston vuonna 2001 toteuttaman kartoituksen mukaan hiilidioksidipitoisuuden viranomaisnormi (CO2 yli 1500 ppm) ylittyi noin 31
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prosentissa luokkahuoneista tunnin lopulla. Sen jälkeen toteutetut mittaukset viittaavat olosuhteiden hieman parantuneen, mutta viranomaisnormi ylittyy silti 1020 prosentissa mittauksista.
Radonmittausten keskiarvo on Jyväskylässä maan keskiarvoa huomattavasti
korkeampi. Jyväskylä ei kuitenkaan kuulu Suomen pahimpiin radonalueisiin, mutta seudulle on ominaista suuret vaihtelut. Alueen asutuksesta merkittävä osa on
rakennettu pinnanmuodoiltaan vaihtelevalle kivi- ja soraperäiselle maalle, joilla on
mitattu korkeita radonpitoisuuksia asuntojen ilmasta. Ympäristöosaston viime
vuosien kartoituksissa uusien asuntojen toimenpiderajana oleva 200 Bq/m3 ylittyi
n. 30 prosentissa asuntomittauksista. Mittaukset kohdistettiin lähinnä riskialueille
sekä uusille asuinalueille. Jyväskylässä on ollut voimassa ympäristöosaston aloitteesta rakennuslupaehtoihin sisällytetty radonturvallisen rakentamisen periaate.
Ohjeiden mukaan toteutettuna ja radonpitoisuus mittauksin todentaen tällä voitaisiin eliminoida uusien asuntojen radonriski kokonaan. Valitettavasti osa rakentajista ei ole tätä määräystä toteuttanut.
Talousvesi
Vuodesta 2000 alkaen on Jyväskylässä käytettävä talousvesi ollut pääsääntöisesti hyvänlaatuista tekopohjavettä tai pohjavettä. Viime vuosina on kuitenkin
jouduttu talviaikaan turvautumaan jälleen Viitaniemen pintavesilaitoksen tuotantokapasiteettiin. Tämä on myös näkynyt valvontatutkimusohjelman mukaisen näytteenoton tuloksissa. Talousvesiepidemioita ei Jyväskylässä ole edelleenkään
todettu. Pekonniemen ottamon trikloorieteenipitoinen vesi ei enää ole käytössä.
Uimavesi
Jyväskylän alueella on runsaasti uimarantoja, joiden vesi on ympäristöterveydellisin kriteerein arvioiden hyvänlaatuista. Suomessa noudatettava uimaveden
valvontaa säätelevä EU-pohjainen lainsäädäntö sisältää eteläisten jäsenvaltioiden intresseistä lähteviä poliittisia kompromisseja ja siksi lakisääteiset rajat eivät kuvasta ympäristöterveysriskejä kovin hyvin (vrt. taulukko 7). Ympäristöosaston internetsivuilla julkaistu uimarantaluokittelu huomioi saatavilla olevan tieteellisen aineiston ja kuvastaa todellisia riskejä realistisemmin. Tulosten perusteella
kahdeksasta käytetyimmästä rannasta on suurin osa hyviä, mutta eri syistä
johtuen 2-3 rannan vesissä on ollut ongelmia. Tulosten julkaisemisella toivotaan
pystyttävän ohjaamaan asukkaita uimapaikkansa valinnassa. Viime vuosina on
jouduttu turvautumaan muutaman kerran uimakieltoihin. Syynä ovat olleet vuodot
jätevesijärjestelmissä ja sinilevä.
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Taulukko 7. Ympäristöterveyttä kuvaavien indikaattoreita vuosilta 2003, 2004 ja
2005.
2005
Laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävien
talousvesinäytteiden osuus (% kaikista
valvontatutkimusohjelman mukaisista näytteistä)
E. coli -bakteeripitoisuudeltaan yli 100 pmy/100
ml olevien uimarantavesinäytteiden ("huono
laatu") ja lakisääteisen rajan 500 pmy/100 ml
(uimakielto) ylittäneiden näytteiden % -osuudet
(8 käytetyintä rantaa)
Hiilidioksidipitoisuuden keskiarvo (CO2 ppm) ja
viranomaisrajan 1500 ylittäneiden näytteiden %
osuus
Raja-arvot 200 / 400 Bq/m3 ylittäneiden
mittauksien osuus (%) ja mittauksien keskiarvo

100 % ja 92,5 %

2004

2003

100 % ja 95 % 99,5 % ja 96,6 %

4 % ja 0 %

8 % ja 0 %

8 % ja 1,7 %

1000 pmy 15 %

1167 pmy 8 %

1075 pmy 20 %

30 % ja 0.5 %
ka 170 Bq/m3

25 % ja 25 %
ka 207 Bq/m3

36 % ja 7 %
ka 410Bq/m3

Melu
Jyväskylässä suurin melurasitus koituu tie- ja katuliikenteestä. Melulla tarkoitetaan ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai joka on
muulla tavoin ihmisen terveydelle vahingollista tai hänen hyvinvoinnilleen haitallista. Ympäristömelulla tarkoitetaan kaikkea ihmisen asuin- ja elinympäristössä
esiintyvää melua. Jyväskylän seudun meluntorjuntaohjelmassa vuonna 1998 arvioitiin liikennemelulle (päivämelu > 55dB) altistuvan lähes 17 000 asukasta eli
noin 20 prosenttia kaupunkilaisista.
Kaupungin läpi kulkee valtakunnalliset pääväylät vt 4 ja vt 9, joiden varressa on
toteutettu muun rakentamisen yhteydessä melunsuojauksia. Valtatiellä 4 jää Vaajakosken moottoritien varrella melualueelle asutusta Halssilan kohdalla, jossa
melua aiheuttavat rautatie ja Vaajakoskentie. Valtatiellä 23 melualueelle jää
asuinalueita Tarhamäen, Kukkumäen ja Myllyjärven kohdalla. Seudullisista pääväylistä aiheuttavat asutukselle meluhaittaa Säynätsalontie Keljonkankaalla ja
Lohikoskentie Lohikosken ja Holstin kohdalla.
Kaupungin pääkatujen varsilla on runsaasti melulle altistuvaa asutusta ja muita
kohteita. Voionmaankatu ja Vesangantie aiheuttavat meluhaittaa asutukselle Mäki-Matissa ja Kypärämäessä, Keskussairaalantie Mattilanpellolla ja Kypärämäessä, Länsi-Päijänteentie Mattilanpellolla, Kukkumäessä ja Tarhamäessä sekä Laajavuorentie Kortepohjassa ja Laajavuoressa. Nisulankatu ja Rajakatu aiheuttavat
meluhaittaa asutuksen lisäksi myös usean oppilaitoksen ympäristössä. Melualueella jää asutusta myös Pohjanlahdentien varrella Kuokkalassa sekä Sulkulantien varrella Kuokkalanpellolla. Ydinkeskustassa on erityisesti Vaasankadun,
Yliopistonkadun, Hannikaisenkadun, Puistokadun ja Tourulantien varrella melulle
altistuvaa asutusta. Kaupungin alueella asuu joitakin satoja asukkaita raideliikenteen melualueella. Pahimmat meluhäiriöt aiheutuvat Ristonmaalla, Halssilassa ja
Aholaidassa.
Jyväskylässä ei ole erityisesti selvitetty teollisuudesta ja energiantuotannosta
aiheutuvaa melurasitusta. Yksittäisten laitosten ympäristölupamenettelyihin liittyvät tutkimukset osoittavat kuitenkin, että jonkin verran kaupunkilaisia laitosten
lähiympäristössä altistuu myös tälle melulle.
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5 Asukkaiden hyvinvointi
5.1 Koulutus
Koulutus on yksilön keskeinen hyvinvoinnin resurssi. Koulutus vähentää mm.
työttömyyden riskiä. Koulutustasoa pidetään laajasti väestöä kuvaavana hyvinvointitekijänä. Ammatillinen osaaminen ja korkea koulutustaso parantavat kunnan kilpailukykyä ja lisäävät osaavaa työvoimaa ja innovaatiokykyä.
Jyväskylässä on korkea koulutustaso ja vertailukaupungeista ainoastaan Oulussa korkea-asteen koulutuksen saaneiden osuus on Jyväskylää suurempi. Vain
perusasteen koulutuksen saaneiden osuus on Jyväskylässä vertailukaupungeista
toiseksi alhaisin. Koulutustaso on noussut Jyväskylässä kuten koko Suomessakin jatkuvasti. Esimerkiksi vuodesta 1998 perusasteen jälkeisen tutkinnon
suorittaneiden osuus on kasvanut Jyväskylässä 66,1 prosentista 71,2 prosenttiin.
Jyväskylän korkean koulutustasoon syitä ovat kaupungin asema merkittävänä
opiskelukaupunkina ja väestön nuori ikärakenne.
Taulukko 8. Yli 15-vuotiaat koulutusasteiden mukaan Jyväskylässä, vertailukunnissa ja naapurikunnissa vuoden 2003 lopussa.

Jyväskylä
Vertailukunnat
Naapurikunnat

Vain perusaste
Keskiaste
28,8
33,7
35,0

Korkea-aste
40,2
39,3
38,8

31,0
27,0
26,2

Väestön koulutustasossa on eroja eri Jyväskylän suuralueilla. Tämä selittää osaltaan myös alueiden työttömyys- ja tuloeroja. Korkein koulutustaso suuralueista
on Kuokkalassa ja vastaavasti matalin Huhtasuolla.
Taulukko 9. Yli 15-vuotiaat koulutusasteiden mukaan Jyväskylän eri suuralueilla
vuonna 2003.

Jyväskylä
Kuokkala
Lohikoski-Heinälampi
Kypärämäki-Kortepohja
Kantakaupunki
Keljo
Halssila
Säynätsalo
Keltinmäki-Myllyjärvi
Huhtasuo

Vain perusaste Keskiaste
Korkea-aste
28,8
40,2
31,0
23,1
41,6
35,3
31,0
33,8
35,2
26,2
39,3
34,5
27,0
40,2
32,8
29,6
37,8
32,5
32,2
38,6
29,2
37,3
35,3
27,4
29,9
43,3
26,8
38,1
44,5
17,4

Mahdollisimman kattava sijoittuminen perusasteen koulutuksen jälkeen jatkokoulutukseen on ollut tärkeä tavoite syrjäytymisen ehkäisyssä sekä valtakunnallisesti että Jyväskylässä. Opinto-ohjaajilta saatujen tietojen mukaan jyväskyläläisistä nuorista sijoittui joko jatkokoulutukseen tai työelämään 9. jälkeen liki koko
ikäluokka, ainoastaan 7 oppilasta ei löytänyt jatko-opiskelupaikkaa. Kun mukaan
lasketaan myös vapaaehtoisen 10. luokan suorittaneet oppilaat, jyväskyläläisistä
760 oppilaasta 98,5 prosenttia löysi jatko-opiskelupaikan.
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5.2 Toimeentulo
Riittävä toimeentulo on yksilön hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Heikosta toimeentulosta seuraava ongelma on luonnollisesti köyhyys, joka Suomessa on
yleisesti subjektiivista köyhyyttä. Köyhyys ei siten estä perustarpeiden tyydyttymistä. Tutkimusten mukaan työllisyys on edelleen Suomessa tärkein toimeentulon turva. Huono toimeentulo lisää sekä lakiin perustuvan toimeentulotuen että eri
yhteisöjen kautta jaettavan ruoka-avun tarvetta. Väestön toimeentulo vaikuttaa
luonnollisesti myös kunnan talouteen ja verokertymään.
Kunnan väestön toimeentuloa voidaan kuvata valtionveronalaisella keskitulolla,
vaikka se ei kerro väestön sisäisestä tulojakaumasta. Siten pienempi joukko
hyvin suurituloisia voi nostaa kunnan keskituloa. Toinen keskitulon heikkous toimeentulon mittarina on, että sen piiriin kuuluvat kaikki yli 15-vuotiaat. Jyväskyläläisten keskitulon kehitys (kaavio 5) on noudatellut yleistä suomalaista kehitystä
vuoden 1990 jälkeen. Lamavuosien erittäin korkean työttömyyden aikana keskitulot eivät nousseet. Vastaavasti laman jälkeen tulokehitys on ollut nopeaa ja
tulot ovat nousseet 36 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2003. Korkea työttömyys ja opiskelijoiden suuri osuus vaikuttavat Jyväskylän keskituloon, joka on
vertailukaupunkien alhaisin.

Kaavio 5. Yli 15-vuotiaiden valtionveronalaisen keskitulon kehitys vuosina 19902003 Jyväskylässä, naapuri- ja vertailukunnissa.
Keskitulon lisäksi on tarkoituksenmukaista tarkastella valtionveronalaisten tulojen
jakaantumista tulonsaajittain. Vuonna 2003 Jyväskylässä (taulukko 10) alle
12 000 euroa ansaitsevien osuus yli 15-vuotiaista on suuri, yhteensä 42 prosenttia. Osuus on vertailukaupunkien suurin ja luokan tulonsaajista valtaosa on opiskelijoita ja koululaisia. Vastaavasti yli 42 000 euroa ansaitsevien osuus on vertailukaupunkien viidenneksi suurin. Vuodesta 2000 alle 22 000 euroa ansainneiden
osuudet ovat pienentyneet jonkin verran ja yli 22 000 euroa ansainneiden osuudet ovat vastaavasti kasvaneet.
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Taulukko 10. Jyväskylän yli 15-vuotiaat tulonsaajat eri tuloluokissa valtionveronalaisten tulojen mukaan vuonna 2000 ja 2003.
Vuosi
2000
tulonsaajia osuus, %
Kaikki tuloluokat
yhteensä
Alle 6000 €
6000-11999 €
12000-21999 €
22000-31999 €
32000-41999 €
42000- €

66260
15467
14701
17998
10692
4161
3241

Vuosi
2003
tulonsaajia osuus, %

23,3
22,2
27,2
16,1
6,3
4,9

69923
14361
14685
17824
13254
5357
4442

20,5
21,0
25,5
19,0
7,7
6,4

Eri tutkimuksissa on havaittu väestön koulutuserojen synnyttävän entistä selvempiä alueellisia tulo- ja työllisyyseroja. Sama ilmiö on havaittavissa myös Jyväskylän suuralueiden keskitulojen kehittymisessä. Kun laman aikana työttömyys oli
kaikilla alueilla hyvin korkea, niin alueiden tuloerot eivät juuri muuttuneet. Sen
sijaan laman jälkeen alueelliset työllisyyserot ovat kasvattaneet myös eroja suuralueiden keskitulossa, vaikka tulot absoluuttisesti euroina ovat kaikilla alueilla
kasvaneet.
Taulukko 11. Valtionveronalainen keskitulo ja vertailu koko kaupungin keskituloon suuralueittain vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2003.

Jyväskylä
Kantakaupunki
Kypärämäki-Kortepohja
Lohikoski-Heinälampi
Huhtasuo
Kuokkala
Keltinmäki-Myllyjärvi
Keljo
Halssila
Säynätsalo

1990
euroa
14455
14408
14713
16768
12895
15316
13936
15074
14578

1995
euroa
14581
14787
14752
16905
12551
14600
13961
16216
14794
14830

2000
euroa
17056
17448
16775
20814
14013
17643
15411
18725
17381
18029

2003
euroa
18648
18819
18217
22770
15465
19352
16982
20477
19311
19886

1990

1995

2000

2003

100
99,7
101,8
116,0
89,2
106,0
96,4
104,3
100,9

100
101,4
101,2
115,9
86,1
100,1
95,7
111,2
101,5
101,7

100
102,3
98,4
122,0
82,2
103,4
90,4
109,8
101,9
105,7

100,0
100,9
97,7
122,1
82,9
103,8
91,1
109,8
103,6
106,6

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon muoto, jonka myöntäminen perustuu lain mukaisiin normilaskelmiin. Toimeentulotukea ei myönnetä kotikunnassa,
vaan asuinkunnassa, jolloin vertailussa on huomioitava mm. opiskelijoille myönnettävän toimeentulotuen suuruus.
Jyväskylässä on myönnetty toimeentulotukea viimeisen kymmenen vuoden aikana vertailukaupunkeja keskimääräistä enemmän ja viimeisinä vuosina Jyväskylässä on ollut Lappeenrannan, Kuopion ja Turun kanssa suurin toimeentulotuen
tarve vertailukaupungeista. Vuonna 2004 toimeentulotukea myönnettiin 123 euroa jokaista asukasta kohden. Vertailukaupungeissa vastaava summa oli keskimäärin 110 euroa. Naapurikunnista erityisesti Laukaassa ja Muuramessa on selvästi Jyväskylää pienempi toimeentulotuen tarve.
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Jyväskylässä toimeentulotuen tarve on vähentynyt viimeisten vuosien aikana.
Vuonna 2003 toimeentulotukea myönnettiin asukasta kohden 148 euroa, eli 25
euroa enemmän kuin vuonna 2004. Toimeentulotuen tarve on vähentynyt myös
vuonna 2005. Vuoden ensimmäisellä kuudella kuukaudella toimeentulotukimenot
olivat alentuneet kahdeksan euroa asukasta kohden vuoteen 2004 verrattuna.
Myös toimeentuloa saaneiden kotitalouksien määrä on vähentynyt Jyväskylässä
viime vuosina. Vuonna 2004 toimeentulotukea sai 6229 kotitaloutta, mikä on 450
kotitaloutta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Toimeentulotukea saaneiden
henkilöiden määrä koko kaupungin väestöstä oli 11,6 prosenttia ja jyväskyläläisistä lapsiperheistä toimeentulotukea sai 15 prosenttia.
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuus kertoo jatkuvasta taloudellisesta huono-osaisuudesta. Aikuisväestöstä (25-64 -vuotiaista) pitkäaikaisesti eli
vähintään 10 kuukautena vuodessa toimeentulotukea saaneiden osuus on kääntynyt laskuun 2000-luvulla, mutta osuus on edelleen vertailukaupunkien korkein.
Vuonna 2004 Jyväskylän aikuisväestöstä 3,1 prosenttia sai toimeentulotukea
pitkäaikaisesti.
Nuorista (18-25 -vuotiaista) 20,8 prosenttia sai toimeentulotukea vuonna 2003.
Pitkäaikaisesti nuorista toimeentulotukea sai 3,4 prosenttia vuonna 2003.
Taulukko 12. Myönnetyn toimeentulotuen määrä asukasta kohden, pitkäaikaisesti
toimeentulotukea saaneiden osuus ja toimeentulotukea saaneiden nuorten osuus
vuosina 1995, 2000 ja 2003.
Toimeentulotuki
(€/asukas)

Jyväskylä
Vertailukaupungit
Naapurikunnat

Pitkäaikaisesti toimeen- Toimeentulotukea
tulotukea saaneet 25-64 saaneet 18-24-vuotiaat,
-vuotiaat, %
%

1995
2000
2004
1995
2000
2004
1995
2000
2003
130
127
123
4,6
4,3
3,1
38,4
22,1
20,8
109
112
110
3,4
3,4
2,4
32,4
21,2
19,4
74
65
74
2,1
2,1
1,7
25,7
16,9
18,7

Jyväskyläläisten talousongelmien kehittymisestä kertoo myös jätettyjen velkajärjestelyhakemusten määrä. Velkajärjestelyä haetaan vaikeissa ylivelkaantumistilanteissa. 1990-luvun laman vaikutus näkyi hakemuksien määrässä ja vuonna
1995 hakemuksia jätettiin 208 kappaletta. Vuonna 2000 hakemuksia jätettiin 50
kappaletta ja vuonna 2003 vastaavasti 105 kappaletta.
Taloudellisesta huono-osaisuudesta kertoo myös jaettujen ruoka-avun määrä
ruokapankissa. Vuonna 2004 Jyväskylässä 1811 kotitaloutta sai ruoka-apua ja
ruoka-apua jaettiin liki 17 000 erää.

5.3 Työllisyys
Työllistyminen on keskeinen hyvinvoinnin taustatekijä Suomessa, jota korostaa
myös se, että tutkimusten mukaan työllistyminen on edelleenkin keskeisin suoja
köyhyyttä vastaan. Työllisyys vaikuttaa luonnollisesti asukkaiden toimeentuloon
ja vastaavasti koulutus antaa suojaa työttömyydelle.
Jyväskylän työllisyyden ja työttömyyden kehitykseen luodaan yleiskuva tarkastelemalla työllisten ja työttömien määrää kaupungista vuodesta 1990 vuoteen
2004 (kaavio 7). Kaaviosta voidaan havaita laman aikana tapahtunut työpaikko28

jen vähentyminen ja siitä seurannut työttömyyden kasvu. Korkeimmillaan työttömyysaste eli työttömien osuus työvoimasta (työvoima = työlliset + työttömät) oli
vuonna 1993, jolloin se oli 26 prosenttia. Laman jälkeen työllisten määrä on
lisääntynyt Jyväskylässä vertailukaupunkeihinkin verrattuna nopeasti, mutta työttömien määrä on jäänyt työpaikkojen kasvusta huolimatta korkealle tasolle. Vaikka vuodesta 1993 työllisten määrä on kasvanut yhteensä 10 000, on työttömien
määrä alentunut samana ajanjaksona vain 3 000. Sama kehitys heijastuu myös
naapurikuntiin. Vuonna 2004 työttömyysaste oli kaupungissa 14,7 prosenttia,
joka on vertailukaupungeista kolmanneksi eniten.

Kaavio 6. Työllisten ja työttömien määrän kehitys Jyväskylässä vuosina 19902004.
Työttömyyden rakenteen ymmärtämiseksi on hyvä syventää työttömien tarkastelua eri tavoin (ks. taulukko 13). Jyväskylän työttömistä pitkäaikaistyöttömiä, eli
vähintään vuoden työttöminä olleita oli 25,2 prosenttia vuonna 2004. Korkean
työttömyyden aikana pitkäaikaistyöttömien osuus oli korkeampi, mutta 2000luvulla noin neljännes työttömistä on ollut pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömyys kohdistuu eniten yli 50-vuotiaisiin työttömiin, joista 48 prosenttia on pitkäaikaistyöttömiä. Keskimäärin vertailukaupungeissa pitkäaikaistyöttömiä oli vuonna 2004 kaksi prosenttia vähemmän kuin Jyväskylässä ja vastaavasti naapurikunnissa kaksi prosenttia enemmän.
Nuorisotyöttömyys, eli alle 25-vuotiaiden työttömyys, oli pahimmillaan vuonna
1993, jolloin se oli 53,5 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on alentunut siitä 2000luvulla hieman alle 20 prosentin tasolle, joka on hieman vertailukaupunkeja korkeampi. Vuonna 2003 vertailukaupungeissa nuorisotyöttömyys oli keskimäärin
17,7 prosenttia ja vastaavasti naapurikunnissa se oli Jyväskylän kanssa samalla
tasolla, eli 18,2 prosenttia. Nuorisotyöttömyys on pääosin lyhytaikaista työttömyyttä, pitkäaikaistyöttömiä nuorisotyöttömistä oli 4 prosenttia vuonna 2003.
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Taulukko 13. Jyväskylän työttömyydestä kertovia tietoja vuosilta 1995 ja 2000luvulta.

Vuosi
1995
2000
2001
2002
2003
2004

Työttömyys- PitkäaikaisTyöttömät
aste
työttömät
8242
23,4
2789
6424
16,1
1866
6392
15,8
1740
6231
15,3
1628
6350
15,2
1506
6192
14,7
1559

Pitkäaikaistyöttömien
osuus työttö- Nuorisotyötmistä, %
tömyys
33,8
47,8
29,0
20,4
27,2
20
26,1
18,8
23,7
18,5
25,2
-

Työttömyys kohdistuu eri tavoin kaupungin eri suuralueille. Laman aikana työttömyys kasvoi kaikilla suuralueilla melko tasaisesti, mutta laman jälkeen alueelliset
työllisyyserot ovat kasvaneet.
Taulukko 14. Työttömyysaste ja vertailu kaupungin työttömyyteen (=100) suuralueittain vuosina 1990, 1995, 2000 ja 2003.

Jyväskylä
Kantakaupunki
Kypärämäki-Kortepohja
Lohikoski-Heinälampi
Huhtasuo
Kuokkala
Keltinmäki-Myllyjärvi
Keljo
Halssila
Säynätsalo

1990 1995 2000 2003
6,6 22,8 15,7 14,7
6
21 13,7 13,4
5,8 21,3 14,5 12,0
5 19,5 13,3 12,4
9 30,6 22,6 23,4
6,5 22,5 14,9 13,9
7 24,6 18,6 16,6
6,6 19,8 15,8 13,2
5,6 21,1 15,3 14,6
5,1 22,2 13,4 11,5

1990 1995
100
100
90,9 92,1
87,9 93,4
75,8 85,5
136,4 134,2
98,5 98,7
106,1 107,9
100,0 86,8
84,8 92,5
77,3 97,4

2000 2003
100
100
87,3 90,9
92,4 81,9
84,7 84,0
143,9 159,2
94,9 94,2
118,5 113,1
100,6 90,1
97,5 99,6
85,4 78,5

5.4 Turvallisuus
Turvallisuus ja turvallisuuden kokeminen ovat tärkeä osa asukkaiden hyvinvointia
ja arkipäivää. Turvallisuuden ongelmat näkyvät elinympäristössä mm. rikoksina,
ilkivaltana ja päihtyneiden aiheuttamina häiriöinä. Tässä yhteydessä turvallisuutta
tarkastellaan poliisin tietoon tulleiden rikoksien, liikennevahinkojen ja turvallisuuden kokemisen kautta.
Poliisin tietoon tulleet rikokset keskittyvät yleisesti suuriin kaupunkikeskuksiin ja
rikollisuus on suurissa kaupungeissa pieniä kuntia yleisempää.
Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikoksien määrä on kehittynyt Jyväskylässä viime vuosina myönteisesti. Vuonna 2004 rikoksien määrä oli 58,2 tuhatta asukasta
kohden, joka on selvästi aikaisempia vuosia vähemmän. Kehitys on jatkunut
myönteisenä poliisin mukaan myös vuonna 2005 ja syynä kehitykseen on ollut
omaisuusrikoksia ehkäisevä työ ja toisaalta rikoksia estävien turvallisuusvarusteiden yleistyminen erityisesti ajoneuvoissa. Omaisuusrikoksia on tapahtunut Jyväskylässä myös vertailukaupunkeja vähemmän.
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Väkivaltarikosten määrä on ollut Jyväskylässä vertailukaupunkeja suurempi. Osasyy tähän löytyy poliisin mukaan tehokkaasta jalkaisin tehtävästä partioinnista
kaupungin keskustassa. Siten useammat tapahtumat tulevat myös poliisin tietouteen ja johtavat rikosilmoitukseen. Kotona tapahtuvan väkivallan lisäksi rikokset
keskittyvät suurelta osin kävelykeskustan alueelle ja rikokset tapahtuvat pääosin
viikonloppuisin yön pimeimpinä tunteina. Väkivaltarikosten määrä oli vuonna
2004 8,3 väkivaltarikosta tuhatta asukasta kohden. Eniten viimeisen viidentoista
vuoden aikana väkivaltarikoksia on tehty vuonna 1996, jolloin rikoksia tehtiin 12,5
tuhatta asukasta kohden.
Poliisiin tietoon tuli 114 huumausainerikosta vuonna 2004, eli 1,36 huumausainerikosta tuhatta asukasta kohden. Jyväskylän huumausainerikosten määrä kasvoi
yli 100 vuotuisen rikoksen vuonna 1996 ja enimmillään rikoksia oli yli 200 vuonna
1999. Huumausainerikosten määrä on Jyväskylässä vertailukaupunkeja alhaisempi.
Taulukko 15. Poliisin tietoon tulleet omaisuus-, väkivalta- ja huumausainerikokset
keskimäärin vuosina 1990-2004 ja vuonna 2004 tuhatta asukasta kohden.

Jyväskylä
Naapurikunnat
Vertailukaupungit

Omaisuusrikokset
Väkivaltarikokset
1990-2004 2004
1990-2004 2004
79,8
58,2
8,6
32,8
25,7
3,5
81,8
68,8
6,1

Huumausainerikokset
1990-2004 2004
8,3
1,39
1,36
3,6
0,56
0,3
6,9
1,91
1,4

Rattijuopumuksia Jyväskylässä tuli poliisin tietoon vuonna 2004 yhteensä 136.
Keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana Jyväskylässä on tullut ilmi 119
rattijuopumusta vuodessa.
Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastojen mukaan Jyväskylässä liikenteestä
johtuva vammautumisriski oli vertailukaupunkeja alhaisempi. Jyväskylässä vuonna 2004 tapahtui 2,7 vammautumista 1000 asukasta kohden, kun vertailukunnissa vastaava luku oli 2,9. Vastaavasti vuonna 2004 henkilövahingoitta tapahtuneita liikennevahinkoja oli 21,4 tuhatta asukasta kohden, mikä on vertailukaupunkien keskimääräistä tasoa.
Turvallisuuden kokeminen
Jyväskyläläisten turvallisuuden kokemista on kartoitettu kansallisessa turvallisuustutkimuksessa vuonna 2003. Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena ja siihen vastasi noin 700 jyväskyläläistä. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia piti
Jyväskylää erittäin tai melko turvallisena asuinympäristönä. Asukkaiden viihtyvyyttä häiritseviä tekijöitä on esitetty kaaviossa 8. Erityisesti ilkivalta, julkinen juopottelu ja nuorison häiriökäyttäytyminen koettiin viihtyvyyttä alentavina tekijöinä.
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Kaavio 7. Asukkaiden asuinviihtyvyyttä kuntaturvallisuustutkimuksen mukaisesti
häiritsevät tekijät. (Lähde: Poliisin turvallisuustutkimus)
Turvallisuuden tunteen kokemisesta kertoo kyselyn tulokset myös yksin liikkumisesta. Jyväskyläläisistä vastaajista 75 prosenttia koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi kävellessään yksin myöhään perjantai- tai lauantai-iltoina asuinalueellaan ja puolet vastaajista koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi
kävellessään yksin myöhään perjantai- tai lauantai-iltoina kaupungin keskustassa. Vertailukaupungeista Jyväskylä koettiin varsin turvalliseksi. Sekä asuinalueella että keskustassa liikkumista pidettiin viidessä kaupungissa Jyväskylää
turvattomampana.
Turvallisuuden tunnetta kartoitettiin myös kysymyksellä, miten huolestuneita vastaajat olivat rikosten tai turvallisuutta heikentävien tapahtumien kohteeksi
joutumisesta seuraavan vuoden kuluessa. Vastaajat olivat eniten huolestuneita
liikenneonnettomuuksista ja varkauksista. Liikenneonnettomuuksia lukuun
ottamatta jyväskyläläiset vastaajat tunsivat suurempaan huolta verrattuna
Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen vastaajiin.

Kaavio 8. Rikokset ja tapahtumat, minkä kohteeksi joutumisesta vastaajat olivat
huolestuneita. (Lähde: Poliisin turvallisuustutkimus)
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5.5 Terveys
Terveys on laaja hyvinvointiin tiiviisti liittyvä käsite, jota ei voida määritellä yksiselitteisesti. Se nähdään jokapäiväisen elämän voimavarana ja kaikkien oikeutena,
ei pelkästään elämän päämääränä tai sairauksien ja toimintavajavuuksien puuttumisena. Terveys käsitteenä korostaa sosiaalisia ja henkilökohtaisia voimavaroja,
fyysistä toimintakykyä sekä kykyä selviytyä ja suoriutua. Tässä yhteydessä
terveyttä tarkastellaan sairastavuuden, toimintakyvyn ja elintapojen näkökulmista
elämänkaaren eri vaiheissa. Yksilöiden terveydentila heijastuu yhteisöön ja yhteiskuntaan sekä elämänlaadun että toimintakykyisyyden kautta.
5.5.1 Lapset ja nuoret
Imetys
Imetyksellä on vaikutusta lasten terveyteen ja imettämisellä on myös pitempiaikaisia naisen terveyttä edistäviä vaikutuksia. Imetys antaa mm. suojaa allergiaa
vastaan lapselle ja pienentää äidin rintasyöpään sairastumisen riskiä. Imetykseen
vaikuttavat mm. äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus, terveydentila, perhetilanne, lähiympäristö ja yhteisö. Jyväskylän myönteiset tulokset ovat osaltaan
tulosta tehdystä neuvontatyöstä4.
Terveydenhuollon antamalla imetysohjauksella ja vertaistuella on keskeinen merkitys imetyksen onnistumisessa. Ravitsemussuositusten mukaan äidinmaito riittää ainoaksi ravinnoksi ensimmäisen puoli vuotta useimmille normaalipainoisina
syntyneille lapsille. Jyväskylässä valtaosa, eli 72 prosenttia lapsista (kaavio 10)
on täysimetyksessä aina 4 kuukauden ikään saakka. Neljän kuukauden iän jälkeen täysimetettyjen lapsien osuus alenee, mutta imettäminen on edelleen yleistä, puolen vuoden ikäisistä lapsista imetyksessä on 84 prosenttia. Kansallisen
suosituksen mukaan imettämistä suositellaan jatkettavaksi lisäruokien ohella yhden vuoden ikään saakka ja Jyväskylässä noin puolet lapsista imetetään vuoden
ikäiseksi saakka.

Kaavio 9. Täysimetys vuonna 2005 Jyväskylässä ja koko maassa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan.
4

Jyväskylässä käynnistettiin ensimmäisenä Suomessa vauvamyönteisyys -ohjelma imetyksen edistämiseksi vuonna 1994. Jyväskylässä ohjelmaa toteuttavat äitiys- ja lastenneuvolat, synnytyssairaala ja vapaaehtoiset äitien imetystukiryhmät. Neuvola on erityisesti panostanut varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen.
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Kaavio 10. Imetys Jyväskylässä ja koko maassa sosiaali- ja terveysministeriön
selvityksen mukaan vuonna 2005.
Terveys kouluterveyskyselyn valossa
Lasten ja nuorten hyvinvointia on Jyväskylässä seurattu Stakesin toteuttaman
kouluterveyskyselyn avulla. Jyväskylä on osallistunut Stakesin tekemään kouluterveyskyselyyn viisi kertaa ja vastaajat ovat olleet peruskoulujen 8. ja 9. luokan
oppilaita. Kolmella viimeisellä kerralla myös lukioiden 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijat ovat vastanneet kyselyyn ja kyselyyn on vastannut joka kerta yli tuhat peruskoululaista ja lukiolaista. Viimeisin tutkimus on tehty keväällä 2005.
Kouluterveyskyselyssä kartoitetaan laajasti terveyskäyttäytymistä. Kyselyn mukaan sekä lukiolaiset että peruskoululaiset osallistuvat kouluruokailuun aikaisempaa useammin, mutta silti 7 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista ilmoitti olevansa syömättä kouluruokaa. Tupakointi on vähentynyt sekä peruskoulussa että lukiossa.
Peruskoulun oppilaista 15 prosenttia ja lukiolaisista 9 prosenttia tupakoi
päivittäin. Humalajuominen on vähentynyt Jyväskyläläisillä nuorilla viime vuosina.
Kuitenkin edelleen 8. ja 9. luokkalaisista vastaajista 17 prosenttia ilmoitti
olevansa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ja lukioikäisistä 24
prosenttia. Laittomien huumausaineiden käyttäminen on vähentynyt viimeisinä
vuosina. Vuonna 2000 peruskoululaisista 16 prosenttia ilmoitti kokeilleensa
huumeita ja lukiolaisista 20 prosenttia. Vuonna 2005 osuudet olivat laskeneet 6 ja
13 prosenttiin.
Myönteisen kehityksen lisäksi terveyskäyttäytymisessä on havaittavissa myös
negatiivisia signaaleja. Hampaiden harjaamisessa on suuria puutteita, 57 prosenttia peruskoululaisista ja 47 prosenttia lukiolaisista harjaa hampaitaan suosituksia harvemmin. Myös yöuni jää edelleen liian vähäiseksi ja noin neljännes
vastaajista menee nukkumaan kello 23:n jälkeen.
Peruskoulun yläluokkalaisten osalta usea koetun terveyden indikaattori osoitti
huonompaa tulosta kuin vuonna 2003. Niin niska- tai hartiakivut, päänsärky, päivittäinen väsymys sekä keskivaikea tai vaikea masentuneisuus olivat lisääntyneet. Vastaajista 13 prosentilla oli lääkärin diagnosoima pitkäaikaissairaus ja
terveydentilansa huonona tai keskinkertaisena koki 18 prosenttia vastaajista.
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Kaavio 11. Kouluterveyskyselyn peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden terveydentilaa kuvaavia indikaattoreita vuosina 1996-2005. (Lähde: Kouluterveyskysely, Stakes)
Lukiolaisten osalta ei ollut tapahtunut vastaavan suuntaista muutosta, sen sijaan
viikoittaiset niska- tai hartiakivut olivat vähentyneet, vuonna 2005 niitä koki kolmannes lukiolaisista. Samoin lääkärin toteamat pitkäaikaissairaudet (10 %) ja terveydentilan keskinkertaiseksi tai huonoksi kokeminen (16 %) oli vähentynyt.
Kouluterveyskyselyn mukaan toistuvien rikkeiden tekeminen väheni kahden vuoden aikana niin peruskoulun yläluokkalaisilla kuin lukion opiskelijoilla. Toistuvasti
rikkeitä oli tehnyt vuonna 2005 peruskoululaisista 16 prosenttia ja lukiolaisista 5
prosenttia. Lukiolaisten fyysisen uhkan kokeminen oli vähentynyt (12 %), peruskoululaisten kohdalla asia oli pysynyt ennallaan (18 %).
Vanhemmuuden puutetta koki neljännes peruskoululaisista ja viidennes lukiolaisista. Edelleen kuten vuonna 2003 vanhemmista 39 prosenttia ei tiennyt peruskoululaistensa lastensa viikonloppuiltojen viettopaikkaa. Lukiolaisten osalta vastaava luku oli 32 prosenttia ja se oli hieman vähentynyt vuodesta 2003. Käyttövarat olivat hieman lisääntyneet, yli 17 euroa viikossa oli käytettävissä peruskoululaisilta 22 prosentilla ja lukiolaisilla 35 prosentilla.
Peruskoululaisista 12 prosenttia ja lukiolaisista 10 prosenttia ilmoitti, ettei heillä
ole yhtään läheistä ystävää.
Liikuntakäyttäytyminen
Liikunta tukee tutkimusten mukaan lasten ja nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä sekä edistää hyvinvointia. Liikunnan avulla opitaan liikuntataitoja
sekä kasvetaan liikunnalliseen elämäntapaan. Pienet lapset liikkuvat omatoimisesti luonnostaan ja nuorimmista ikäluokista lähtien on Jyväskylässä mahdollista
osallistua ohjattuun liikuntatoimintaan. Lasten liikunnan muotoja ovat koululiikunta, harrasteliikunta ja kilpaurheilu. Toiminnan järjestämisestä vastaavat kodin
ohella päiväkoti, koulu, liikuntaseurat ja kaverit.
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Tutkimuksen mukaan suomalaisista 3-18 -vuotiaista lapsista ja nuorista yli 90
prosenttia harrastaa liikuntaa jossain muodossa. Puolet harrastaa liikuntaa vähintään neljä kertaa viikossa. Hiukan yli puolet liikkuu kavereiden kanssa omatoimisesti. Jyväskylässä on tutkittu liikunta-aktiivisuutta erityisesti 9-12 -vuotiaiden lasten keskuudessa, pojista reilu puolet ja tytöistä noin puolet liikkuu omatoimisesti,
hikoillen ja hengästyen vähintään kaksi kertaa viikossa. Poikien yleisimpiä harrastuksia ovat jalkapallo ja jääpelit. Tytöillä ei ole selvää suosikkiharrastusta;
yleisimpien harrastusten joukossa ovat tanssiminen ja ratsastus. 9-12 -vuotiaat
pojat harrastavat liikuntaa määrällisesti tyttöjä enemmän. Poikien keskuudessa
tietyn lajin harrastus leviää helpommin ja laajemmalle kuin tytöillä. On melko
yleistä, että tietyn lajin harrastajat kasautuvat luokittain tai asuinalueittain.
Kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista ja lukiolaisista
noin viidennes harrastaa liikuntaa kerran viikossa tai harvemmin.
Koulumatkaliikunta on yksi lasten ja nuorten arkiliikunnan muodoista. Kouluun
kulkeminen kävellen tai pyöräillen olisi tärkeä osa päivittäistä liikunta-annosta. Jyväskylässä autokyydillä kouluun kulkeminen on ala-asteen oppilailla keskuudessa kuitenkin valtakunnallisesti vertailtuna melko yleistä; jyväskyläläisistä 11-12
-vuotiaista keskimäärin yli kolmannes ja 9-10 -vuotiaista joka kuudes kyyditään
kouluun.
Lasten fyysinen aktiivisuus on laskenut ja vain noin kolmannes nuorista liikkuu
riittävästi. Pojat ovat tyttöjä aktiivisempia. Nuorten liikuntaharrastus on hieman lisääntynyt, mutta fyysinen lihas- ja kestävyyskunto on huonontunut ja yhtenä syynä on arkiliikunnan merkittävä vähentyminen. Lasten ja nuorten ajankäytössä tietotekniikalla on suuri osuus, mikä vaikuttaa epäsuorasti fyysisen kunnon heikentymiseen.
Suun terveys
Suun terveydellä on vahva yhteys koettuun terveydentilaan ja moniin sairauksiin.
Lasten ja nuorten suun terveys kuvastaa myös terveyskäyttäytymistä ja terveyskasvatuksen onnistumista.
Hammastarkastuksessa vuonna 2004 olleilla kuusivuotiailla lapsilla oli Jyväskylässä keskimäärin yhdessä hampaassa reikiä. Lapsista 69 prosentilla ei ollut
lainkaan reikiä hampaissa. Pelkästään pysyvissä hampaissa jyväskyläläisillä lapsilla oli keskimäärin reikiä 0,1 hampaassa. Valtaosalla, eli 95 prosentilla lapsista
pysyvät hampaat olivat reiättömiä.
12-vuotiaiden suun terveyttä kuvataan niiden hampaiden määrällä, joissa on reikä, paikka tai hammas on poistettu sairauden takia (DMF-indeksi). Jyväskyläläisistä tarkastuksiin osallistuneilla 12-vuotiailla on keskimäärin 1,2 vioittunutta
hammasta. Hieman yli puolella, eli 53 prosentilla 12-vuotiaista, kaikki hampaat
olivat täysin vioittumattomia. Maailman terveysjärjestö WHO on asettanut tavoitteeksi, että indeksin tulisi olla 12-vuotiailla enintään 1.
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Sairastavuus
Pitkäaikaissairauksien yleisyyttä ja lääkehoidon tarvetta voidaan kuvata erityiskorvattaviin lääkkeisiin5 oikeutettujen saajien määrällä. Jyväskylässä oikeutettujen määrät ovat kasvaneet lasten ja nuorten osalta viimeisien vuosien aikana.
Ennen vuosituhannen vaihdetta Jyväskylässä oli vertailukaupunkeja selvästi
enemmän nuoria erikoiskorvattavien lääkkeiden käyttäjiä, mutta nyt Jyväskylässä
käyttäjien osuus on muiden vertailukaupunkien kanssa samalla tasolla.

Kaavio 12. Lapsista ja nuorista erikoiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä
tuhatta vastaavanikäistä kohden vuosina 1990-2004.
Jyväskyläläisistä 0-17-vuotiaista lapsista ja nuorista mielenterveyden häiriöihin
sai sairaalahoitoa 4,1 tuhatta vastaavanikäistä kohden vuonna 2004. Osuus on
alhaisempi kuin vertailukaupungeissa keskimäärin (5,1). Vastaavasti jyväskyläläisistä 18-24 -vuotiaista nuorista mielenterveyden häiriöihin sai sairaalahoitoa 9
tuhatta vastaavanikäistä kohden. Osuus on alhaisempi kuin vertailukaupungeissa
keskimäärin (9,3) ja naapurikunnissa.
Tapaturmista johtuvien vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleiden lasten ja nuorten määrä on alentunut hieman viime vuosina. Kuitenkin sairaalahoidossa olleiden osuus on vertailukaupunkeja korkeampi. Vuonna 2003
0,68 prosenttia alle 7-vuotiaista, 0,95 prosenttia 7-14 -vuotiaista ja 0,95 prosenttia 15-24 -vuotiaista oli sairaalahoidossa vammojen ja myrkytysten vuoksi.

5

Erityiskorvausta maksetaan Kansaneläkelaitoksen päätöksellä lääkkeistä ja kliinisistä
ravintovalmisteista vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa. Erityiskorvauksen edellytyksenä on lääkärinlausunto, joka on sairaalatutkimuksiin perustuva tai erikoislääkärin antama. Myös potilasta pitkään hoitaneen yleislääkärin lausunto voidaan hyväksyä.
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5.5.2 Työikäiset
Terveyskäyttäytyminen
Keskeisiä tavoitteita suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ravitsemuksen keinoin ovat kulutusta vastaavan energian saanti, pehmeän kasvirasvan käytön
lisääminen ja kovan eläinrasvan käytön vähentäminen, natriumin saannin vähentäminen sekä eri ravintoaineiden tasapainoinen saanti ruokavaliossa.
Kevyet maitovalinnat vähentävät kovan rasvan saantia ja auttavat kulutusta
vastaavan energiansaannin toteutumista. Rasvatonta tai ykkösmaitoa ilmoittaa
juovansa Jyväskylän naisista noin puolet, miehistä 44 prosenttia. Sekä miehillä
että naisilla rasvattoman tai ykkösmaidon käyttö on yleisempää kuin muualla
Suomessa. Rasvan laatua ruokavaliossa parantaa kasviöljypohjaisten leipä- ja
ruoanvalmistusrasvojen käyttö. Enimmäkseen kevytlevitettä, margariinia tai
rasvalevitettä leivän päällä käyttävien osuus on Jyväskylässä 70 prosenttia
miehistä ja 64 prosenttia naisista. Kevyempien leipärasvojen käyttö on etenkin
miehillä yleisempää kuin koko maassa. Kasviöljyn käyttö ruoanlaitossa on koko
maata yleisempää. Mineraalisuolan käyttö auttaa suolan ja natriumin saannin
vähentämistä ja tukee mm. kohonneen verenpaineen ehkäisyä ja hoitoa. Mineraalisuolan käyttö on jyväskyläläisillä naisilla koko maata yleisempää. Tasapaino
eri ravintoaineiden saannissa edellyttää, että ruokavalioon kuuluu päivittäin runsaasti kasviksia, marjoja ja hedelmiä. Tuoreita vihanneksia tai kasviksia käyttää
noin viidennes miehistä ja naisista useampi, hieman yli 40 prosenttia. Hedelmien,
marjojen ja kasvisten käyttö on Jyväskylässä valtakunnan keskiarvoa vähäisempää.
Aikuisväestön terveyskäyttäytymiskyselyn (vuonna 2001) mukaan 92 prosentilla
jyväskyläläisistä naisista oli viikoittainen säännöllinen harrastus. Miehillä vastaava luku oli 88 prosenttia. Lähes 90 prosenttia jyväskyläläisistä aikuisista kokee,
että heillä on mielekästä tekemistä melko tai erittäin usein.
Jyväskyläläisistä miehistä tupakoi päivittäin neljännes ja naisista 16 prosenttia.
Koko maahan verrattuna luvut ovat hieman alhaisemmat. Kotona tupakansavulle
altistuu 15 prosenttia Jyväskylän asukkaista.
Alkoholin ja päihteiden väärin- ja ongelmakäyttö on merkittävä terveyshaitta.
Alkoholin väärinkäyttö heijastuu myös moniin muihin mittareihin, kuten sairastavuuteen, kuolleisuuteen, tapaturmiin ja väkivaltarikoksiin. Alkoholijuomien yhteenlaskettujen annosrajojen6 mukaan miehistä noin 40 prosenttia ilmoittaa juovansa
vähintään kahdeksan annosta alkoholia viikossa, naisista hieman yli neljännes
kertoo käyttävänsä vähintään viisi annosta alkoholia viikossa. Eroa Jyväskylän ja
koko maan välillä ei juuri ole. Koko aikuisväestöä tarkastellen huumausaineita
kertoo joskus kokeilleensa tai käyttäneensä Jyväskylässä 15 prosenttia miehistä
ja 10 prosenttia naisista. Jos tarkastelu rajataan 20-34 -vuotiaiden ikäryhmään,
noin neljännes miehistä on joskus käyttänyt tai kokeillut hasista tai marihuanaa,
samanikäisistä naisistakin lähes viidennes.
Jyväskylässä alkoholin kulutus (absoluuttisena) alkoholina on vertailukaupunkeja
runsaampaa ja vuonna 2004 Jyväskylässä kulutettiin alkoholia vertailukaupungeista eniten. Muiden suomalaisten kaupunkien tavoin kulutus nousi viime vuonna alkoholiverotuksen muutoksen seurauksena ja kulutus on nyt 10,4 litraa
6

Yhteenlasketut annosrajat kuvaavat ainoastaan tasoa alkoholin käytössä, eivät riskirajan ylitystä.
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jyväskyläläistä kohden. Myydyn alkoholin määrä ei kuvaa ainoastaan jyväskyläläisten juoman alkoholin määrää, vaan siinä näkyy kaikki Jyväskylässä myyty
alkoholi.

Kaavio 13. Alkoholin kulutus asukasta kohden vuosina 1990-2004 Jyväskylässä
ja vertailukaupungeissa.
Suun terveys kertoo osaltaan terveyskäyttäytymisestä. Vuonna 2004 Jyväskylän
kaupungin hammashuollossa hoidetuilla 18-64 -vuotiailla (yhteensä 3908) oli keskimäärin 13,5 hammasta, joissa on reikä, paikka tai hammas on poistettu sairauden takia (DMF-indeksi). Tarkastuksiin osallistuneista viidellä prosentilla kaikki
hampaat olivat vioittumattomia.
Raskaudenkeskeytysten määrä kuvaa terveyskäyttäytymistä ja välillisesti keskeytykset kuvaavat myös seksuaalikäyttäytymistä ja seksuaalikasvatuksen onnistumista. Vuonna 2003 Jyväskylässä tehtiin 225 raskauden keskeytystä eli 10 raskaudenkeskeytystä tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. Osuus on vertailukaupungeista kolmanneksi korkein ja naapurikunnissa ainoastaan Muuramessa
raskaudenkeskeytykset olivat Jyväskylää yleisempiä.
Liikuntakäyttäytyminen
Liikunnan merkityksiä ja motiiveja aikuisväestölle voidaan tarkastella terveyden ja
hyvinvoinnin, toiminta- ja työkyvyn sekä liikunnallisen elämäntavan ylläpitämisen
näkökulmasta. Liikunnan muotoja ovat harrasteliikunta, työpaikkaliikunta, hyötytai arkiliikunta sekä kilpaurheilu. Omatoimisen liikunnan lisäksi liikuntaa järjestää
useimmin kaveri- tai työpaikkaporukat, liikuntaseurat, työpaikat, yksityiset liikuntapaikat, kunnat ja kansalaisopisto.
Kansallisen aikuisliikuntatutkimuksen mukaan 19-65 -vuotiaista suomalaisista 68
prosenttia sanoo harrastavansa ainakin jonkinlaista liikuntaa vähintään kolme
kertaa viikossa. Lähes joka toinen (46%) liikkuu vähintäänkin neljästi viikossa.
Viikoittain liikuntaa viidesti harrastaa 34 prosenttia vastanneista. Liikuntaa harrastavien suureen määrään vaikuttaa oleellisesti kävelylenkkeilyn suuri suosio.
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Jyväskylän aikuisväestön liikunta-aktiivisuutta on tutkittu terveyskäyttäytymistutkimuksessa 2001. Jyväskyläläisistä 20-64 -vuotiaista miehistä ja naisista 30 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puolen tunnin ajan vähintään
neljä kertaa viikossa. Työmatkaliikunta on oleellinen osa liikunnallista elämäntapaa. Jyväskyläläisistä miehistä 38 prosenttia ja naisista 63 prosenttia käveli tai
pyöräili työmatkoillaan vähintään 15 minuuttia päivässä. Vastaajista noin puolet
(51 %) katsoi, että kevyt ulkoilu ja liikunta kuvaavat parhaiten liikuntaharrastusta.
Aikuisliikunnan tutkimuksen mukaan miehet harrastavat naisia useammin rasittavaa liikuntaa. Naisille tyypillistä on ripeä hengästymistä ja hikoilua aiheuttava
liikkuminen. Kun tarkastellaan liikunnan harrastamisen useutta ja intensiteettiä,
voidaan tehdä johtopäätöksiä, kuinka suuri osa liikkuu terveytensä kannalta
riittävästi. Tulosten mukaan niukka enemmistö eli 54 prosenttia liikkuu terveyden
kannalta riittävästi ja riittämättömästi liikkuvia on 1,5 miljoonaa suomalaista ja
jyväskyläläisistä vajaa 30 000 henkilöä.
Sairastavuus
Väestön sairastamista voidaan arvioida erityiskorvattavien lääkkeiden käytön
kautta. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairauksien yleisyyttä sekä lääkehoidon tarvetta. Se on myös avohoidon
tarpeen ja käytön indikaattori. Erikoiskorvattavien lääkkeisiin oikeutettujen määrä
on noussut Jyväskylässä ja vertailukaupungeissa viimeisen viidentoista vuoden
aikana, osin kehitys johtuu lääkehoidon jatkuvasta kehityksestä. Aikuisväestöstä
vajaa viidennes oli oikeutettuja erikoiskorvattaviin lääkkeisiin vuonna 2004. Oikeuden erikoiskorvaukseen myöntää kansaneläkelaitos.

Kaavio 14. Erikoiskorvattuihin lääkkeisiin oikeutettuja 25-64-vuotiaita 1000 vastaavanikäistä kohden Jyväskylässä, vertailukaupungeissa ja naapurikunnissa
vuosina 1990-2004.
Aikuisväestön tapaturmien, vammojen ja myrkytysten sairaalahoito on vähentynyt
viime vuosina. Jyväskyläläisestä aikuisväestöstä 0,9 prosenttia sai vuonna 2003
sairaalahoitoa tapaturmien vuoksi. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 1,1 prosenttia aikuisväestöstä on saanut sairaalahoitoa tapaturmien vuoksi.

40

Päihteiden ongelmakäyttöä kuvaa sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla päihteiden käytön vuoksi hoidossa olleiden määrä. Vuonna 2003 25-64-vuotiaista 0,48 prosenttia oli hoidossa päihteiden käytön vuoksi. Jyväskyläläisten
osuus on sama kuin vertailukaupungeissa keskimäärin. Vastaavasti naapurikunnissa hoidossa olleiden määrä oli Jyväskylää suurempi.
Työkyvyttömyys
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä kuvastaa aikuisväestön terveyttä ja
toimintakykyä. Jyväskylässä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus aikuisväestöstä on alentunut viime vuosien aikana. Vuonna 2004 työkyvyttömyyseläkettä
saavia oli tuhatta työikäistä kohden 58,4. Saajien osuus on vertailukaupunkien
alhaisin ja naapurikunnissa Muuramea lukuun ottamatta työkyvyttömyyseläkeläisten osuus on Jyväskylää suurempi. Työkyvyttömyyttä tarkastellaan myös vakioidulla indeksitarkastelulla, jolloin ikärakenne otetaan myös huomioon. Indeksi on
Jyväskylässä vertailukaupunkien toiseksi alhaisin.
Vaikka työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus aikuisväestöstä on pienentynyt,
niin absoluuttinen määrä on pysynyt viime vuosina samalla tasolla. Vuonna 2004
työkyvyttömyyseläkettä sai 3503 jyväskyläläistä. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämiseen johtavissa syissä on tapahtunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana
muutoksia. Mielenterveyden syistä eläkkeellä jääneiden osuus on kasvanut ja
vastaavasti sekä tuki- ja liikuntaelinten että verenkiertoelimistön sairauksien syistä sairauseläkkeellä jääneiden osuudet ovat alentuneet.

Kaavio 15. Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrän ja myöntämiseen johtaneiden syiden kehitys Jyväskylässä vuosina 1996-2004.
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Kuolleisuus
Kuolleisuus on sairastavuuden mittari, joka kuvaa myös väestön hyvinvointia ja
terveyspalveluiden tasoa. Ikävakioitu kuolleisuus ilmoittaa tarkasteltavan alueen
kuolleisuuden vertailukelpoisena muihin alueisiin, koska ikävakioinnilla on poistettu alueiden erilaisen ikärakenteen vaikutus kuolleisuuteen.
Jyväskylässä ikävakioitu kuolleisuus on kehittynyt viimeisen viidentoista vuoden
aikana myönteisesti. Kuolleisuus on kehittynyt myönteisesti myös vertailukaupunkeihin ja naapurikuntiin nähden. Vuonna 2003 Jyväskylän kuolleisuus oli vertailukaupunkien alhaisin.

Kaavio 16. Ikävakioitu kuolleisuus Jyväskylässä, vertailukaupungeissa ja
naapurikunnissa vuosina 1990-2003.
Kuolleisuutta tarkastellaan myös alle 65-vuotiaan väestön osalta, jolloin se kuvaa
erityisesti ennenaikaisia kuolemia. Jyväskylässä alle 65-vuotiaiden väestön kuolleisuusindeksi oli 97 vuonna 2003, mikä oli vertailukuntien toiseksi alhaisin arvo.
Sairastavuusindeksi
Kansaneläkelaitos laskee jokaiselle Suomen kunnalle ikävakioidun indeksin, joka
kuvaa miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (=100). Indeksi perustuu kolmeen muuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin
oikeutettujen osuuteen väestöstä. Indeksissä mukana olevat indikaattorit on
esitelty edellä.
Sairastavuusindeksi on kehittynyt Jyväskylässä myönteisesti. Aina vuoteen 1994
indeksi oli yli 100, mutta viimeisinä vuosina indeksi on ollut vertailukaupunkeja
alhaisemmalla tasolla. Vuonna 2004 sairastavuusindeksi oli vertailukaupungeista
toiseksi alhaisin.
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Taulukko 16. Sairastavuusindeksi Jyväskylässä, vertailukaupungeissa ja naapurikunnissa.
1990
102,2
Jyväskylä
Vertailukaupungit 101,7
106,3
Naapurikunnat

1995
99,2
101,4
101,2

2000
97,2
100,7
101,4

2002
97,0
100,8
99,4

2004
96,9
101,7
104,2

5.5.3 Ikääntyneet
Toimintakyky
Jyväskylässä ikääntyneiden terveyskäyttäytymistä on selvitetty osana aikuisväestön terveyskäyttäytymiskyselyä, jonka tuloksia esiteltiin edellä työikäisten terveyskäyttäytymisen yhteydessä.
Jyväskylässä on tehty paikallisesti ja valtakunnallisesti merkittävää tutkimusta
1980-luvun puolivälissä alkaneessa Ikivihreät -projektissa. Ikivihreät on Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän kaupungin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on
kuvata ikääntyvien elinoloihin ja elämäntapoihin liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat
terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn muutoksia. Projektin yhteydessä on
tutkittu 65-92 -vuotiaiden jyväskyläläisten terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia
erilaisten monitieteisten seuruututkimusten avulla.
Tässä esitetyt tulokset Ikivihreät -projektista perustuvat vuonna 2003 julkaistuun
raporttiin, jossa keskitytään erityisesti vuosina 1910 ja 1914 syntyneiden kymmenvuotisseurannan tuloksiin (Anne Hietanen, Tiina-Mari Lyyra (toim.)). Tulokset
kuvaavat iän myötä tapahtuvia muutoksia fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa
toiminnoissa.
Raportissa kuvataan iäkkäiden toimintakykyä ilman apua selviytymisellä eri toiminnoissa. Tulosten mukaan noin puolet 85-vuotiaista selvisi julkisten kulkuvälineiden käytöstä ilman apua ja vastaavasti raha-asioiden hoidosta sekä kaupassa
käynnistä noin 60 prosenttia. 90-vuotiaiden osalta julkisten kulkuvälineiden käyttö
onnistui 20 prosentilla, kaupassa käynti noin 20 prosentilla ja raha-asioiden hoito
vajaalla 40 prosentilla. Omatoimista selviytymistä heikentävät mm. liikkumisongelmat sekä kuulon ja näön heikkeneminen. Muistihäiriöiden yleisyys heikentää
etenkin yli 85-vuotiailla selviytymistä ja elämänlaatua. Ikivihreät -tutkimusten
perusteella voidaan havaita viitteitä siitä, että eliniän odotteen kasvaessa myös
aktiivinen ja terve elinikä lisääntyy.
Varsinaisia liikkumisvaikeuksia edeltäviä liikkumiskyvyn ongelmia (nk. prekliinisiä
ongelmia) esiintyi 65-75 prosentilla 85-vuotiaista jyväskyläläisistä. Suurimmalla
osalla myös fyysinen aktiivisuus on laskenut tasolle, joka ei enää ylläpidä toimintakykyä. Liikuntaneuvonta sekä sopiviin liikuntaryhmiin ohjaaminen ovat keinoja,
joilla toimintakyvyn heikkenemistä voidaan hidastaa.
1990-luvulla tehtyjen tutkimuksien perusteella 33,5 prosentilla 75-vuotiaista jyväskyläläisistä oli masentuneisuutta. Masentuneisuutta ennustivat krooniset sairaudet, huono koettu terveys ja yksinäisyys. Ikivihreät -projektin seuruututkimuksen tulosten mukaan mielialaongelmat lisääntyvät iän myötä. Ne kertovat masentuneiden ja yksinäisten määrän kasvusta ja samalla elämänlaadun heikkenemisestä tultaessa huomattavan korkeaan ikään.
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Jyväskyläläisen Ikivihreät -projektin kahdessa viisivuotisseuruussa selvitettiin
kaatumistapaturmia, jotka johtivat lääkärissä käyntiin. Näkyviin lieviin tai vakaviin
vaurioihin johtaneita kaatumisia esiintyi miehistä noin neljänneksellä ja naisista
jonkin verran useammalla. Naisilla kaatumiset lisääntyivät seurantajaksoilla. Kaatumisista lähes yhtä suuri osa tapahtui sisällä kuin ulkona, mutta iän lisääntyessä
ja tutkittujen vanhentuessa ulkona kaatumiset vähenivät.
Ikääntyneiden kognitiivinen toimintakyky heikkeni 75, 80 ja 85 vuoden iässä
tutkituilla erityisesti 80 ikävuoden jälkeen. Muistia ja älyllisiä kykyjä mittaavien
testien yksilöiden välinen vaihtelu oli suorituksissa huomattavaa. Uusien asioiden
opiskelua pidetään perustellusti tehokkaana ja tuloksellisena keinona ylläpitää ja
kehittää kognitiivista toimintakykyä. Ikivihreät-projektiin osallistuneista 73-92-vuotiaista jyväskyläläisistä 18 prosenttia ilmoitti opiskelleensa eläkkeellä oloaikanaan
kansalais- tai työväenopistoissa vähintään yhden lukukauden, ikääntyvien yliopistossa vastaavasti 8 prosenttia. Erilaiset harrastusaktiviteetit ovat toinen tapa ylläpitää kognitiivista toimintakykyä.
Myös ikääntyneiden kotona asuminen kuvastaa ikääntyneiden toimintakykyä.
Ikääntyneiden koti- ja palveluhoito mahdollistaa kotona asumisen jatkumista
myöhemmälle iälle. Vuonna 2004 jyväskyläläisistä 75-84 -vuotiaista 92,7 prosenttia asui kotona. Osuus on hieman vähemmän kuin vertailukaupungeissa (93,9 %)
ja naapurikunnissa (93,3 %) keskimäärin. Yli 85-vuotiaista kotona asui 75,6 prosenttia. Kotona asuvien osuus on hieman vähemmän kuin vertailukaupungeissa
(77,2 %) ja naapurikunnissa (77,9 %) keskimäärin.
Liikuntakäyttäytyminen
Liikunnan keskeiset merkitykset iäkkäille ovat terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, toimintakyvyn säilyttäminen, omatoimisuuden säilyttäminen ja elämänhalun lisääntyminen. Liikunta auttaa myös sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Liikunnan muotoja ovat useimmin omaehtoinen hyöty- ja arkiliikunta, harrasteliikunta ja liikunnallinen kuntoutus. Liikunnan järjestämisestä vastaavat mm. liikuntatoimi, eläkeläisjärjestöt, muut yhdistykset, kuntoutus- ja vanhustenhoitolaitokset.
Jyväskyläläisistä yli 65-vuotiaita on yli 11000. Jyväskyläläisten iäkkäiden henkilöiden liikuntaharrastusta ja muuta fyysistä aktiivisuutta on tutkittu Ikivihreät -tutkimushankkeessa. Suomalaisten iäkkäiden liikunnallinen aktiivisuus on kansainvälisestikin vertaillen hyvällä tasolla. Vaikka liikuntaa harrastamattomien määrä
lisääntyy ikääntyessä, niin samanaikaisesti kasvaa päivittäin liikuntaa harrastavien joukko.
Iäkkäiden suosituin liikuntaharrastus on kävelylenkkeily. Kävelylenkkeilyä harrasti
vuonna 1996 lähes päivittäin puolet sekä 65-69 että 75-84 -vuotiaista ja toiseksi
suosituin laji oli kotivoimistelu. Vuonna 2004 65-69 -vuotiaiden kohorttitutkimuksessa liikuntaharrastuksen useus ja intensiteetti oli lisääntynyt ja eri lajien harrastaminen oli monipuolistunut. Miehet harrastavat naisia monipuolisemmin eri liikuntamuotoja. Erityisesti uinti, pyöräily ja hiihto ovat miesten lajeja.
Ohjattujen liikuntaryhmien toimintaan osallistui 37 prosenttia 65-69 -vuotiaista jyväskyläläisistä naisista ja 15 prosenttia miehistä vuonna 2004 (Hirvensalo, M
ym., 2005). Iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisestä vastaavat kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntapalvelukeskus. Liikuntapalveluja tuottavat myös
eläkeläis- ja vammaisjärjestöt sekä Jyväskylän seudun kansalaisopisto.
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Suurimpina esteinä liikunnan harrastamiselle iäkkäät mainitsevat huonon terveydentilan, kiinnostuksen puutteen ja oman saamattomuuden. Asenneilmapiiri iäkkäiden henkilöiden liikuntaa kohtaan on myönteinen.
Sairastavuus
Ikääntyneiden sairastamista voidaan arvioida erityiskorvattavien lääkkeiden käytön kautta. Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen saajien määrä kuvaa pitkäaikaissairauksien yleisyyttä sekä lääkehoidon tarvetta. Iäkkäiden erikoiskorvattavien lääkkeisiin oikeutettujen määrä on noussut Jyväskylässä kuten vertailukaupungeissakin viimeisen viidentoista vuoden aikana. Ikääntyneistä 64,1 prosenttia oli oikeutettu erikoiskorvattaviin lääkkeisiin ja osuus on kasvanut 15 vuoden aikana liki viidellä prosentilla.

Kaavio 17. Erikoiskorvattuihin lääkkeisiin oikeutettuja yli 65-vuotiaita 1000 vastaavanikäistä kohden Jyväskylässä, vertailukaupungeissa ja naapurikunnissa
vuosina 1990-2004.
Tapaturmista johtuneiden vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleiden ikääntyneiden määrä on alentunut viime vuosina. Yli 65-vuotiaista jyväskyläisistä 3,1 prosenttia sai sairaalahoitoa tapaturmien vuoksi vuonna 2004. Osuus
on vertailukuntien kolmanneksi suurin ja suurempi kuin vertailukunnissa keskimäärin (2,9 %) sekä korkeampi kuin naapurikunnissa Muuramea lukuun ottamatta. Yksi tyypillinen ikääntyneiden tapaturma on kaatuminen. Kaatumisesta voi aiheutua lonkkamurtuma. Vuonna 2003 Jyväskylässä 1,4 prosenttia yli 65-vuotiaista sai sairaalassa hoitoa lonkan murtumaan. Osuus on ollut edellisinäkin vuosina
samalla tasolla ja osuus on suurin vertailukaupungeista.
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5.6. Osallistuminen ja harrastaminen
Osallistuminen sekä yhteiskunnan toimintaan että erilaisiin harrastuksiin kertoo
asukkaiden aktiivisuudesta, yhteistoiminnasta ja kanssakäymisestä. Monipuoliset
mahdollisuudet omaehtoiseen harrastustoimintaan ovat tärkeitä hyvinvoinnin
taustatekijöitä toiminnan luonteesta riippumatta. Harrastus on ymmärrettävä
myönteissävytteiseksi toimintavalmiudeksi tai - tottumukseksi jotain tiettyä asiaa
kohtaan. Esimerkiksi liikunta edistää terveyttä ja lisää toimintakykyisyyttä, mutta
myös kulttuurin terveyttä edistäviin vaikutuksiin on kiinnitetty yhä enemmän
huomiota.
Kansalaistoiminta ja -aktiivisuus ilmentyvät yhdistystoiminnan määrässä ja laadussa, koska yhdistystoiminta on yksi kansalaistoiminnan näkyvimmistä muodoista. Kansalaistoiminta lisää asukkaiden sosiaalista vuorovaikutusta ja kasvattaa yhteisön sosiaalista pääomaa. Tässä yhteydessä tarkastellaan erityisesti harrastus- ja kulttuuriyhdistysten toimintaan.
Harrastus- ja kulttuuritoiminta yhdistyksissä
Yhdistysrekisterin mukaan Jyväskylä on rekisteröity 2385 yhdistyksen kotipaikaksi syyskuussa 2005. Jyväskylän yhdistystoimintaa kartoitettiin kokonaisvaltaisesti
vuonna 2002 julkaistussa tutkimuksessa (Siisiäinen, 2002). Vuonna 2001 Jyväskylässä oli 1841 yhdistystä, joista 22 prosenttia oli taloudellisia ja ammatillisia yhdistyksiä ja kulttuuri- ja taidejärjestöjä oli 18 prosenttia. Urheilu- ja liikuntaseuroja,
poliittisia järjestöjä sekä muita vapaa-ajan järjestöjä oli kaikkia 13-14 prosenttia,
sosiaali- ja terveysalan järjestöjä oli 9 prosenttia, uskontoon ja maailmankatsomukseen, sodan ja/tai rauhan tai maanpuolustukseen, kansainvälisyyteen ja muihin kysymyksiin kiinnittyneitä yhdistyksiä oli yhteensä 10 prosenttia. Tutkimuksen
mukaan arviolta noin puolet yhdistyksistä on tosiasiallisesti toiminnassa.
Jyväskyläläinen yhdistystoimintaa pidettiin tutkimuksessa elinvoimaisena ja uusiutumiskykyisenä. Hallitsevana trendinä yhdistystoiminnassa on yhdistysten eriytyminen yhä pienempiin toimintoihin ja samalla keskusliittoihin ja osajärjestöihin
sitoutuminen on heikentynyt. Yhdistystoiminta nojautuu vapaaehtoistyöhön ja tutkimuksen mukaan keskimääräisessä jyväskyläläisessä yhdistyksessä toimii lähes
20 vapaaehtoista viikoittain.
Tässä yhteydessä tuodaan esille harrastus- ja kulttuuriyhdistysten toimintakenttää ja toiminnan laajuutta. Näkökulmia sosiaali- ja terveysalan järjestötoimintaan
esitetään hyvinvointikertomuksessa kohdassa 6.3. Kuntien perustehtävänä on
osaltaan lisätä yhdistysten toimintaedellytyksiä ja toiminnallisesti Jyväskylän kaupunki tekee yhteistyötä myöntämällä tiloja ja avustuksia tai muulla tavoin edistämällä 497 yhdistyksen toimintaa.

46

Taulukko 17. Kotipaikkanaan Jyväskylää pitävät kulttuuri-, nuoriso-, liikuntayhdistykset sekä kansalaisjärjestöt liikuntaseura- ja kulttuurihakemistorekisterin mukaan 2005.
Toiminta-ala
Kulttuuriyhdistykset
Liikuntaseurat
Nuorisojärjestöt
Asukasyhdistykset
Eläkeläisjärjestöt
Muita yhdistyksiä ja järjestöjä
Opinto- ja sivistysjärjestöt
Yhteensä

Määrä
70
152
52
30
21
163
9
497

Liikunnan kansalaistoiminnalla eli urheilu- ja liikuntaseuroilla on suuri merkitys
suomalaisten liikuntakäyttäytymiseen. Erilaisten tutkimusten mukaan organisoitua liikuntaa urheiluseuroissa harrastaa 57,2 prosenttia jyväskyläläisistä lapsista
ja nuorista ja 17 prosenttia aikuisväestöstä.
Jyväskylässä kaupungin avustusta saaneita liikuntaseuroja oli vuonna 2005 84 ja
niissä oli yhteensä 27 500 jäsentä, osa luonnollisesti myös muista kunnista kuin
Jyväskylästä. Seurat järjestävät säännöllisesti viikoittain toimintaa 1116 tuntia.
Harrastajamääriltään suurimpia toiminnan järjestäjiä ovat jalkapallo-, jääkiekko-,
voimistelu- ja yleisurheiluseurat. Erilaisia liikuntatapahtumia järjestetään vuosittain liikuntapaikoilla hieman yli 2000 kappaletta.
Verrattuna muihin liikuntaa järjestäviin tahoihin, urheiluseurat vastaavat yli puolesta viikoittaisesta ohjatusta liikunnasta. Liikuntatoimintaa järjestää myös muut
kolmannen sektorin toimijat, kuten esimerkiksi oppilasyhdistykset, erityisliikuntaja eläkeläisjärjestöt. Myös eräät potilasyhdistykset järjestävät liikuntatoimintaa
pitkäaikaissairaille henkilöille. Liikunnan kansalaistoimintaa liittyy myös urheilun
luonne yleisötapahtumina, joita ovat erilaiset ottelut sekä isot urheilutapahtumat
ja -kilpailut.
Kulttuuritoiminnoissa järjestöillä on ollut perinteisesti keskeinen osuus. Ne tarjoavat jäsenistölleen mahdollisuuden omistautua omalle harrastukselleen, mutta sen
lisäksi tuottavat paikkakunnalle kulttuuripalveluja, joka näkyy runsaana konserttija teatteritarjontana. Kaupunki tukee järjestöjen olemassaoloa avustuksin ja jossain määrin toimintatiloja tarjoamalla. Kulttuuriavustuksia myönnettiin vuonna
2005 yhteensä 86 kohteeseen yli 500 000 euroa.
Jyväskylässä toimii 70 kaupungin avustusta saavaa kulttuuriyhdistystä. Eniten
näistä on musiikkiyhdistyksiä (26), joiden alla toimii 47 erilaista kuoroa ja 95
orkesteria ja yhtyettä. Lisäksi kaupungissa toimii elokuvan (5), kirjallisuuden (3),
kuvataiteen (13), käsi- ja taideteollisuuden (1), tanssitaiteen (17) ja valokuvauksen yhdistyksiä (17). Näiden järjestöjen piirissä voidaan olettaa toimivan vuosittain noin 5000 henkilöä, mutta niiden toiminnan vaikutus kohdistuu huomattavasti
laajempaan joukkoon.
Eri järjestöt tavoittavat kattavasti erilaisia väestöryhmiä. Lapsille ja nuorille on
omia harrastusjärjestöjä (kuoroja, lapsiteatteriryhmiä), vanhuksilla puolestaan
omat hyvin aktiivisesti toimivat eläkeläisjärjestöt. Kansainväliseen kulttuurinvaihtoon keskittyneitä järjestöjäkin on runsaasti (47). Vanhojen perinteisten järjestöjen rinnalle syntyy jatkuvasti uusia. Maahanmuuttajat ovat perustaneet lukuisia
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omia yhdistyksiä, jotka toimivat oman kulttuurinsa ylläpitäjinä ja edistäjinä sekä
sosiaalisena verkostona uudessa asuinympäristössä.
Erilaiset suuret tapahtumat ovat monien järjestöjen toiminnan näyteikkunoita ja
samalla ne elävöittävät kaupungin ”henkeä”. Merkittävimpiä vuosittaisia kulttuuritapahtumia Jyväskylässä ovat mm. Jyväskylän Kesä, Jyväskylä Summer jazz,
Yläkaupungin yö, Teatteriaalto, Vanhan Kirjan Talvi ja Blues Live.
Osallistuminen kansalaisopistoihin ja taiteen perusopetukseen
Jyväskylässä on monipuoliset mahdollisuudet osallistua elinikäistä oppimista ja
omaehtoista kehittämistä tukevaan koulutukseen. Merkittävimmät opintoja tarjoavat tahot ovat Jyväskylän seudun kansalaisopisto, Avoin yliopisto, ikääntyneiden
yliopisto ja Jyvälän kansalaisopisto.
Vuoden 2005 alussa Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän maalaiskunta, Muurame ja
Uurainen yhdistivät kansalaisopistonsa. Neljän kunnan yhteisessä opistossa oli
vuonna 2005 8300 opiskelijaa, joista naisia on 78 prosenttia, eli 6474. Jyväskylän
yliopiston avoin yliopisto järjestää opetusta ympäri Suomea, mutta tavoittaa runsaasti myös jyväskyläläisiä. Vuonna 2005 lokakuuhun mennessä avoimessa yliopistossa opiskeli 2400 jyväskyläläistä.
Jyväskylän ikääntyvien yliopiston tehtävänä on välittää ikäihmisille ajankohtaista
tutkimustietoa ja tarjota heille mahdollisuuksia omaehtoiseen yliopistolliseen opiskeluun ilman arvosana- tai muita suoritustavoitteita. Vuoden 2005 syyslukukauden luennoille, kursseille ja seminaareihin osallistui 923 opiskelijaa.
Jyväskylässä järjestetään taiteen perusopetusta arkkitehtuurissa, kuvataiteissa,
käsityössä, musiikissa, sanataiteessa, tanssissa ja teatteri-ilmaisussa. Opetukseen osallistuu noin 20 prosenttia kouluikäisistä lapsista ja nuorista.
Taulukko 18. Taiteen perusopetuksen oppilasmäärät Jyväskylässä toimivissa
oppilaitoksissa vuosina 2000, 2003 ja 2004.
2000
Jyväskylän ammattiopisto/Konservatorio
- musiikki
- tanssi
Kuvataidekoulu (kuvataide ja
arkkitehtuuri)
Jyväskylän käsityökoulu
Jyväskylän tanssiopisto (perustettu
2004)
Jyväskylän seudun kansalaisopisto
- sanataide
- teatteri-ilmaisu

2003

2004

490
416

530
756
374

518
576
352

250
-

296
-

300
517

49
127

127
58

135
42

Kirjastolainat
Kirjastopalveluita käytetään kuntien asukkaiden yleisen osallistumisen ja aktiivisuuden kuvaajana. Vaikka kirjastopalvelut ovat varsin laadukkaat joka puolella
Suomea, kirjastojen tarjonnan erot sekä kirjastojen saavutettavuus vaikuttavat
lainamääriin. Myös asukasrakenteella on vaikutusta kirjastojen käyttämiseen.
Jyväskyläläiset ovat vertailukuntia ja naapurikuntia aktiivisempia kirjastojen

48

käyttäjiä. Kaupungin asukasta kohti laskettu keskimääräinen lainamäärä on 27
lainaa vuodessa, mikä kertoo kaupunkilaisten ahkerasta kirjaston käyttämisestä.

Kaavio 18. Kirjastolainojen määrä asukasta kohden keskimäärin vuosina 19982004 Jyväskylässä, naapurikunnissa ja vertailukaupungeissa.
Ikäluokittain tarkasteltuna nuoret aikuiset ovat aktiivisimpia lainaajia. Vuonna
2004 41,2 prosenttia Jyväskylän kirjaston lainaajista oli 16-30 -vuotiaita. Alle 15vuotiaita lainaajista oli 11,2 prosenttia, 31-63 -vuotiaita 40,3 prosenttia ja yli 64
-vuotiaita 7,3 prosenttia. Kirjastojen käytöstä kertoo lainaustietojen lisäksi niiden
kävijämäärät. Vuonna 2004 Jyväskylän kirjastoihin tehtiin yhteensä 1 080 000
käyntiä.
Museoiden, teatterin ja konserttien kävijämäärät
Jyväskylässä toimii monipuolisesti Jyväskylää ja myös laajemmin maakuntaa palvelevia kulttuurilaitoksia. Näiden kävijä- ja yleisömäärät kertovat osaltaan väestön osallistumisesta kulttuuritoimintaan. Osallistumistietoja on parhaiten saatavissa kulttuurilaitoksista. Lisäksi yhdistykset ja yksityiset tahot järjestävät konsertteja, teatteriesityksiä ja näyttelyjä. Esimerkiksi Jyväskylän elokuvateattereissa
käytiin katsomassa elokuvia yhteensä 39 000 kertaa vuonna 2004.
Taulukko 19. Tietoja Jyväskylän kulttuurilaitosten kävijämääristä sekä näytöksien
ja konserttien lukumääristä vuosina 2000, 2003 ja 2004.

Alvar Aalto -museo
Jyväskylän taidemuseo
Jyväskylän yliopiston museo
Keski-Suomen museo
Suomen käsityön museo
Jyväskylän kaupunginteatteri
- näytökset
- yleisömäärä
Jyväskylä Sinfonia
- konsertit
- yleisömäärä kotimaassa

2000
16 778
31 438
10 469
20 231
23 920

2003
16 042
25 170
23 022
20 137
41 357

2004
15 558
28 119
17 972
23 333
37 812

270
59 595

337
65 551

287
60 793

41
42 360

89
21 029

80
28 392

49

Äänestysaktiivisuus
Äänestysaktiivisuutta on pidetty yleisenä kansalaisten kiinnostusta päätöksentekoa kohtaan kuvaavana mittarina, joka kuvaa myös kansalaisten luottamusta
julkista hallintoa kohtaan. Jyväskylässä äänestysaktiivisuus on vaihdellut rajusti viimeisissä kunnallisvaaleissa. Vuoden 1992 vaaleissa jyväskyläläisistä äänioikeuteutuista uurnilla kävi kaksi kolmannesta, mutta vuonna 2000 vain hieman yli puolet. Vuoden 2004 äänestysprosentti nousi hieman ollen 54,2 prosenttia. Kiinnostus paikalliseen päätöksentekoon näyttää vähentyneen laman
jälkeisenä aikana Jyväskylässä, naapurikunnissa ja vertailukaupungeissa.
Eduskuntavaalien äänestysprosentin kehitys on ollut tasaisempaa kuin kunnallisvaaleissa. Jyväskyläläisistä äänioikeutetuista käytti vuoden 2003 vaaleissa
68,6 prosenttia äänioikeuttaan.
Taulukko 20. Äänestysaktiivisuus kunnallis- ja eduskuntavaaleissa vuodesta
1991.
Kunnallisvaalit
1992
1996
Jyväskylä
67,4
57,8
Naapurikunnat
70,2
60,1
Vertailukaupungit 68,8
56,6

50

2000
50,8
54,7
51,0

2004
54,2
58,1
54,6

Eduskuntavaalit
1991
1995
72,3
71,9
73,2
72,9
69,8
70,1

1999
67,2
67,7
65,7

2003
68,6
68,4
67,3

6 Miten kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan?
6.1. Sivistystoimi
Monialainen sivistystoimen toimiala pyrkii huolehtimaan päästrategioidensa mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvoinnista turvaamalla ydinpalvelut eri vastuualueilla. Opetus, liikunta ja kulttuuri luovat perustan kuntalaisten sivistämiselle
paikallista identiteettiä kunnioittaen, verkostoituen samalla niin alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Toimialan perustehtävänä on tarjota edellytykset
perusliikuntaan, yleissivistävään koulutukseen sekä kulttuurikokemuksiin jokaiselle kuntalaiselle asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

6.1.1 Kulttuuri- ja nuorisotoimen vastuualue
Kulttuuritoiminnan arvopohja
Kulttuuritoiminnan olemassa olon merkitys yhteiskunnassa, siihen liittyvä arvopohja sekä kulttuuritoiminnan tärkeys ihmisten hyvinvoinnille on Suomessa kirjattu vankasti lainsäädäntöön – vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.
Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen
vaalimista ja edistämistä. Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää
kulttuuritoimintaa kunnassa.
Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelut edistävät väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen,
taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminta edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.
Museot ylläpitävät ja lisäävät kansalaisten tietoutta kulttuuristaan, historiastaan ja
ympäristöstään. Museot harjoittavat ja edistävät alan tutkimusta, opetusta ja
tiedonvälitystä tallentamalla, tutkimalla, säilyttämällä ja asettamalla näytteille esineitä ja muuta aineistoa ihmisestä ja hänen ympäristöstään. Museotyö Jyväskylässä pohjautuu lainsäädäntöön ja kunkin museon toimintasäännöissä esille tuleviin vastuualueisiin ja tehtäviin.
Lainsäädäntöön perustuen edistetään nuorten aktiivista kansalaisuutta, nuorten
sosiaalista vahvistumista, tuetaan nuorten itsenäistymistä ja parannetaan nuorten
kasvu- ja elinoloja. Jyväskylän seudun nuorisotyön arvoja ja toiminnan periaatteita ovat elämänhallinnan tukeminen, osallisuus, innovatiivisuus, yhteisöllisyys ja
kansainvälisyys. Elämänhallintaa tukemalla, osallisuuteen kannustamalla ja kansainvälisyyteen rohkaisemalla nuorelle pyritään antamaan eväitä siihen, että
hänestä kasvaa aktiivinen, elämästä nauttiva ja yhteiskuntaan integroitunut. Innovatiivisuus ja yhteisöllisyys ovat edellytyksiä toimivalle nuorisotyölle.
Jyväskylän kulttuuri- ja nuorisotoimen perustehtävä ja visio
Kulttuuritoimen tehtävänä on tuottaa henkistä hyvinvointia tarjoamalla sisällöltään
moniarvoisia ja ajanmukaisia kulttuuripalveluja, jotka edistävät ihmisen henkistä
kasvua ja ovat helposti asukkaiden saavutettavissa.
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Jyväskylällä maakunnan keskuksena on kattavat kulttuuri- ja taidelaitospalvelut,
joita kaupunki ylläpitää.
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto tarjoaa sisällöltään moniarvoista, ajanmukaista aineistoa ja palveluja tasapuolisesti kaikille kansalaisille. Kirjasto edistää tiedon saatavuutta, ihmisen henkistä kasvua, hyvinvointia sekä jatkuvaa oppimista. Kirjastot tarjoavat välineitä oman elämän hallintaan ja yhteiskunnassa toimimiseen, mahdollistavat pääsyn maailman tietovarantoihin ja edistävät sosiaalista tasa-arvoa. Kirjastolaitoksella on merkittävä tehtävä
tukea kulttuuriperintöä ja sen saatavuutta. Mahdollistamalla tietoverkkojen ja -palvelujen käytön ja antamalla koulutusta niiden käyttöön, kirjasto osaltaan vastaa
kansalaisen tietohuollosta sekä julkisen tiedon saatavuudesta tietoyhteiskunnassa. Kirjasto toimii siis sekä fyysisenä tilana että virtuaaliverkkona, välittäen sekä
tietoa että kulttuuria. Kirjaston merkitys perinteisen lukutaidon edistämisessä ja
lukemisen innoittamisessa on merkittävä. Kyky ja taito hakea relevanttia tietoa,
kyky arvioida ja verrata eri tietolähteitä ja taito soveltaa tieto omaan käyttöön
vaatii hyvän perinteisen lukutaidon.
Jyväskyläläismuseot toimivat tiedon välittäjinä, identiteetin vahvistajina ja hyvinvoinnin rakentajina. Museo 2000 -museopoliittisen ohjelman mukaan ”museotyön
päämääränä on auttaa ihmisiä näkemään kulttuurisia kerrostumia elinympäristössään, saada heidät tiedostamaan menneisyyden merkitys nykypäivälle ja
arvostamaan yhteistä perintöämme. Kulttuuri- ja luonnonperintö on väline yhteisön identiteetin muodostumisessa”. Jyväskyläläismuseot välittävät kokoelmiensa
ja tutkimuksen avulla monin eri tavoin tasapuolisesti tietoa, taitoa ja elämyksiä.
Museoiden tavoitteena on ylläpitää ja herättää mielenkiintoa, arvostusta ja
aktiivista harrastusta alueen kulttuuriperintöä ja taidetta kohtaan sekä tukea
luovuutta ja lisätä hyvinvointia.
Jyväskylän kaupungin kuvataidekoulu järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin ja
kuvataiteen taiteen perusopetusta sekä muuta taiteiden edistämiseen liittyvää toimintaa. Kuvataidekoulun opetus kehittää visuaalista havainto- ja ajattelukykyä.
Se rohkaisee oppilasta luovaan työskentelyyn ja ilmaisemaan itseään visuaalisin
keinoin. Samalla opetus luo edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen
sekä tekijänä että kokijana. Lähiympäristön kulttuurielämään tutustuminen ja
siihen omalta osalta vaikuttaminen rikastuttaa elämänsisältöä ja kasvattaa
sosiaaliseen ja kulttuuriseen kanssakäymiseen. Monipuolinen oppiminen luo
pohjaa ja edellytyksiä hakeutua arkkitehtuurin ja kuvataiteenalan ammatilliseen ja
korkea-asteen koulutukseen. Koulu järjestää opetusaloiltaan myös kursseja
lapsille, nuorille ja aikuisille.
Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Teatteri tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo yhtenä kaupungin keskeisenä kulttuurilaitoksena
osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina.
Jyväskylän kaupunginorkesteri (Jyväskylä Sinfonia) on maakunnan ainoa ammattiorkesteri ja osana suomalaista orkesterilaitosta tuottaa korkealaatuisia konsertteja. Musiikkikasvatus on olennainen osa orkesterin työskentelyä.
Jyväskylän kaupunki avustaa lisäksi Lastenmusiikkiorkesteri Loiskista, joka saa
toimintaansa valtionosuutta. Kaupunki on useiden kulttuuritapahtumien (Jyväskylän Kesä, Jyväskylä Summer Jazz, Yläkaupungin Yö, Nordic Glory) ja paikallis-

52

ten kulttuuriyhdistysten (kuorot, yhtyeet, harrastajateatterit, kuvataiteilijat, kirjailijat
jne.) tärkein rahoittaja ja toiminnan tukija.
Nuorisoasiainkeskuksen visiona on terve nuori hyvinvoivassa yhteisössä. Perustehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omaan kansalliseen, kansainväliseen ja
monikulttuuriseen toimintaan. Työllä vahvistetaan ja tuetaan nuorten kasvua,
sosiaalista ja kulttuurista oppimista ja osallisuutta sekä kansalaisvalmiuksia.
Toiminta tapahtuu verkostoidusti ja moniammatillisesti toimintaryhmissä huomioiden nuorten yksilöllisen kehityksen. Jyväskylän kaupungin nuorisoasiainkeskus
järjestää toimintaa Sepänkeskuksen nuoriso- ja kansalaistoiminnan tiloissa,
neljällä nuoriso- ja asukastilalla sekä kahdella bänditilalla. Näiden lisäksi käytössä on Mattilan leirikeskus, jota vuokrataan lapsi- ja nuorisotoimintaa järjestäville
toimijoille. Nuorisotilatoiminnassa korostuu psykososiaalinen ennaltaehkäisevä
työ, alue- ja kouluyhteistyö sekä oppilaitosyhteistyö. Nuorisoasiankeskus vastaa
lisäksi Nuorten Ääni -toiminnasta, Nuorisotiedotus ja -neuvontapalvelu Laturista,
osallisuustoiminnasta, monikulttuurisesta nuorisotyöstä, bänditoiminnasta sekä
nuoriso- ja kansalaistoiminnan avustuksista. Tämän lisäksi nuorisoasiainkeskuksella on ostopalvelusopimukset retkivälivuokraamon, nuorisotalo Café Centerin ja
Kulttuuriklubi Siperian kanssa.
Jyväskylän seudun kansalaistoiminnan ja nuorisotyön kehittämishanke KANNUSTE on laajentunut verkostokaupunkeihin kehittämään uudenlaisia nuorisotyön
organisointi- ja kehittämismalleja tavoitteenaan seudulliset nuorisotyönpalvelut.
Kulttuuri jyväskyläläisten elämänkaarella
Jyväskylän kulttuuripalvelut kohdentuvat kaikille ikäluokille vauvasta vanhuksiin.
Vuonna 2004 tehdyn Jyväskylän seudun kulttuuripalvelututkimuksen mukaan 1569 -vuotiaista oli käyttänyt kulttuuripalveluja seuraavasti:
- Kirjastopalveluja
82 %
- Elokuvia
75 %
- Kulttuuritapahtumat
64 %
- Teatteri
60 %
- Konsertit
60 %
- Museot
45 %
- Taidenäyttelyt
41 %
Saman tutkimuksen mukaan 98 prosenttia haastatelluista oli melko tai erittäin
tyytyväisiä kulttuuripalveluihin, 70 % lasten, 56 % nuorten, 91 % aikuisten ja 45
% vanhusten harrastusmahdollisuuksiin.
Jyväskyläläisten kirjastopalvelujen saatavuus lisääntyi huomattavasti, kun Jyväskylän seutukunnan kirjastot perustivat yhteisen aineistorekisterin. Aaltokirjastoihin kuuluu tällä hetkellä kahdeksan Jyväskylän seutukunnan kirjastoa.
Museoiden saavutettavuudesta on kaupungin ylläpitämissä museoissa huolehdittu mm. sillä, että museoihin on perjantaisin ilmainen sisäänpääsy. Lisäksi sisäänpääsy on ilmainen kaikille alle 18-vuotialle sekä opintokäynneille tuleville koululais- ja opiskelijaryhmille.
Jyväskylässä taiteen perusopetusta annetaan seitsemällä eri taiteen osa-alueella: kuvataide, arkkitehtuuri, käsityö, musiikki, tanssi, teatteri- ja sanataide.
Kulttuuriaitta -lastenkulttuurikeskuksen toiminta tähtää lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen kulttuurin ja taiteen tarjoamin keinoin. Jyväsky-
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län kaupungin ylläpitämät kulttuurilaitokset tuottavat kulttuuriin, kulttuuriperintöön
ja taiteeseen liittyviä palveluja sekä Kulttuuriaitan kautta että suoraan päiväkodeille sekä eriasteen oppilaitoksille, eri kohderyhmille sekä yksittäisille kaupunkilaisille. Kulttuuriaitan kautta Jyväskylän, Jyväskylän maalaiskunnan ja Muuramen peruskoulun 9-luokkalaiset saavat kulttuuripassin, jolla pääsee yli kuntarajojen ilmaiseksi tai alennettuun lipunhintaan seudun eri tapahtumiin, teattereihin,
konsertteihin ja museoihin.
Jyväskylän kaupungin kulttuuri ja nuorisotoimi sekä sosiaali- ja terveystoimi ovat
käynnistämässä maakunnallista Kulttuurista terveyttä ja hyvinvointia -hanketta
vuonna 2006. Hankkeen päämääränä on kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen kulttuurialan toimijoiden sekä sosiaali- ja terveyssektorin yhteistyöllä
Keski-Suomessa. Kulttuuripalvelujen saavutettavuutta pyritään museoiden osalta
lisäämään myös tietoverkossa mm. tarjoamalla kulttuuriperintöön ja kuvataiteeseen liittyvää tietoa kuuden keskisuomalaisen museon yhteisen avoinmuseo.fi
sivuston kautta sekä museoiden omien internetsivujen kautta.

6.1.2 Liikuntatoimen vastuualue
Liikuntatoiminnan arvopohja
Liikuntatoimen tarkoituksena on edistää liikuntaa ja kilpa- ja huippu-urheilua sekä
niihin liittyvää kansalaistoimintaa, edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä
tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan avulla. Lisäksi liikunnan
avulla edistetään tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tuetaan kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä.
Liikuntatoimen tehtävänä on edellytysten luominen liikunnalle; liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestöt. Kunnan tulee luoda edellytyksiä
kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Liikunnan yhteiskuntatuotoksiin lasketaan esimerkiksi kasvun ja kehityksen tukeminen, kansanterveys, terveiden elämäntapojen edistäminen, toiminta- ja työkykyisyys, hyvinvointi ja viihtyvyys, kansalaisaktiivisuus, kansallinen identiteetti,
kansainvälinen toiminta ja tasa-arvo. Tärkeimpiä tavoitteita liikuntatoiminnalle
hyvinvoinnin lisäämiseksi ovat terveiden elintapojen ja terveysliikunnan lisääminen sekä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen.
Liikuntapalvelut ovat merkittävä osa kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä. Terveyttä edistävän liikunnan kehittämistoimikunnan keskeinen ohje kuntatasolle on
resurssien lisääminen erityisesti terveysliikuntaan, perusteluina liikunnan positiiviset terveysvaikutukset ja sitä kautta saatavat säästöt.
Liikuntatoimen perustehtävä ja visio
Liikuntatoimen perustehtävänä on edistää kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia luomalla liikuntaedellytyksiä. Visiona on lasten, nuorten, työikäisten ja ikääntyvien liikunnallinen arki ja elämäntapa, jossa ollaan fyysisesti aktiivisia koko elämänkaaren ajan.
Liikunnan yhteiskunnallinen merkitys ja sen vaikutus kuntalaisten hyvinvointiin
syntyy siitä resurssista, minkä kunnat asettavat liikuntatoimintaan. Liikunnan
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yhteiskuntapanoksiin määritellään kuuluviksi taloudelliset resurssit, rakennettu ja
rakentamaton liikuntaympäristö sekä liikuntatyö ja tietotaito.
Jyväskylän rakennettu liikuntaympäristö koostuu erilaisista ulkokentistä (67),
sisäliikuntatiloista (87), vesiliikuntapaikoista (26), maastoliikuntapaikoista (58)
sekä erityis- ja eläinurheilupaikoista (5). Yhteensä liikuntapaikkoja on Jyväskylässä 243. Liikunnan ja ulkoilun vuosittaiset palveluntuotantokustannukset olivat 87
euroa asukasta kohden vuonna 2003. Käyntikertoja kaupungin ylläpitämille liikuntapaikoille on vuosittain yli 2 miljoonaa. Suurimmille liikuntapaikoille AaltoAlvariin,
Monitoimitaloon, Hipposhalliin, jäähalleihin ja Kuokkalan Graniittiin kertyy jokaiseen useita satoja tuhansia käyntejä joka vuosi.
Jyväskylän liikuntatoimi järjestää ohjattua liikuntaa noin 370 tuntia viikossa.
Käyntikertoja tähän toimintaan tulee vuosittain noin 80 000, josta erityisryhmien
liikunnan osuus on kolmannes, uinninopetuksen 40 prosenttia ja kuntoliikunnan
runsas neljännes. Liikuntatoimen lisäksi liikuntaa järjestävät liikuntaseurat,
opetustoimi, sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, nuoriso-, eläkeläis- ja
vammaisjärjestöt, työpaikat, kansalaisopisto, yliopisto, seurakunnat, perheet ja
asukasyhdistykset.
Paikallinen liikuntakulttuuri muodostuu mm. koululiikunnasta, nuorisourheilusta,
opiskelijaliikunnasta, kunto- ja harrasteliikunnasta, työpaikkaliikunnasta, erityisryhmien liikunnasta, terveysliikunnasta, ilmaisuliikunnasta, hyötyliikunnasta, kilpaja huippu-urheilusta sekä penkkiurheilusta. Jyväskylä on ollut edelläkävijänä suomalaisessa liikuntakulttuurissa – eikä vähiten liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan ansiosta. Paitsi hyvillä liikuntapaikoilla, on myös liikuntamyönteisellä
ilmapiirillä ollut osansa monipuolisen liikuntakulttuurin kehittymiselle.
Liikunta jyväskyläläisten elämänkaarella
Liikuntatoimen tavoitteena on tarjota kaupunkilaisille liikuntapalveluja ja hyvinvointia kattavasti ja tasa-arvoisesti kaikki väestöryhmät ja ikäluokat huomioon
ottaen. Liikuntatoiminnan perustehtävät voidaan jakaa liikuntapaikkojen ylläpitotehtäviin ja liikuntapalvelujen tuottamiseen.
Jyväskylässä kunnallisen liikuntatoimen toimintaympäristö rakentuu pitkälti luotujen liikuntaedellytysten pohjalta, jotka on rakennettu aikoinaan kaupungin liikuntamyönteisten päätösten perusteella.
Palvelukokonaisuuksista tärkeimmät huolehdittavat ovat lasten ja nuorten liikuntaedellytysten turvaaminen, terveysliikuntamahdollisuuksien luominen työikäisille
ja liikuntaviestintä sekä erityisliikunnan ja ikääntyneiden liikuntapalvelujen tuottaminen ja koordinointi.
Liikuntakulttuuri on monimuotoistunut ja liikuntapalveluja tarjoavat niin kunta, yritykset kuin liikuntaseuratkin. Liikuntapalvelujen tuottamisessa kaupunki vastaa
suurimmalta osalta itse palvelujen tuottamisesta, vaikka ostopalvelujen osuus onkin lisääntynyt. Tulevaisuuden kannalta menestystekijöinä korostuvat yhteistyö ja
verkostoituminen, laatu, lähiliikuntapaikat ja yleensä liikuntamahdollisuuksien
luominen. Liikuntatoimen rooli painottuu myös niiden kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien turvaamiseen, jotka liikkuvat yhdistystoiminnan ulkopuolella. Terveysliikuntapalvelujen tuottaminen korostuu. Jyväskyläläisten hyvinvoinnin kannalta
tärkeintä on, että tarjonta ja osallistumismahdollisuudet ovat riittävät ja tieto
liikuntapalveluista saavuttaa jokaisen. Erityisiä toimenpiteitä tarvitaan iäkkäiden,
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erityisryhmiin kuuluvien sekä vaikeasti tavoitettavien kuntalaisten liikuntaaktiivisuuden lisäämiseksi.

6.1.3 Opetustoimen vastuualue
Opetuksen arvopohja
Opetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon
monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen. Opetuksen tulee edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista. Jyväskylän
kaupungin opetustoimi painottaa em. arvojen pohjalta oppijalähtöistä, yhteistyökykyistä, muutosherkkää ja vastuullista toimintakulttuuria. Toimintaa ohjaavat lisäksi eettisyyden, professionaalisuuden ja sivistyksen siirtämisen periaatteet.
Jyväskylän opetustoimen perustehtävä ja visio
Jyväskylän opetustoimen strategiassa (Leisimo toim. 2004) opetustoimen perustehtävä on määritelty seuraavasti: ”Jyväskylän kaupungin opetustoimi antaa
oppijalle valmiudet kasvaa kriittiseksi ja itseään kehittäväksi yhteiskunnan jäseneksi, jolla on hyvät perustiedot ja – taidot sekä sosiaalinen pääoma.” Perustehtävän toteuttamisen keskeisin työväline on opetussuunnitelma.
Jyväskylän kaupungin opetustoimen visio 2010 ”Yhteinen koulu kaikille”, sisältää
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä koululaisten
aamu- ja iltapäivätoiminnan. Kasvatus ja opetus perustuvat hyvinvointia edistävään, osallisuutta vahvistavaan ja välittävään toimintakulttuuriin. Tavoitteena on
tarjota oppilaalle turvallinen ja eheä opinpolku varhaiskasvatuksesta perusopetuksen loppuun saakka. Edellytykset jatko-opintoihin turvataan jokaiselle. Jyväskylän yhteistä lukiota toteutetaan antamalla opiskelijoille laajat mahdollisuudet
valita opintoja lukioista ja muista oppilaitoksista.
Kasvatus ja opetus jyväskyläläisten lasten ja nuorten elämänkaarella
Koululla on merkittävä rooli eri-ikäisten lasten elämässä, sillä koulu tavoittaa kaikki ikäluokat. Jyväskylän peruskouluissa opiskelee 6645 oppilasta ja lukioissa
2637 opiskelijaa lukuvuonna 2005–06.
Esiopetus aloitetaan 6-vuotiaana. Jyväskylässä esiopetusta järjestetään sekä
päiväkotien että koulujen yhteydessä. Esiopetuksen tavoitteet määräytyvät toisaalta kunkin lapsen yksilöllisistä kehittymisen mahdollisuuksista ja oppimisedellytyksistä ja toisaalta yhteiskunnan tarpeista. Esiopetuksen tavoitteena on vahvistaa lapsen myönteistä minäkuvaa ja kehittää hänen oppimaan oppimisen taitojaan. Esiopetuksen aikana oppilas omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia
oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuksen keskeinen tavoite on kouluvalmiuksien kehittäminen ja oppimisen innostuksen herättäminen.
Alakouluikäiset (7-12v.) opiskelevat Jyväskylän 18 koulussa tavoitteenaan saavuttaa hyvät perustiedot ja -taidot ja sosiaalinen pääoma myöhempää elämää
varten. Vuosiluokkien 1í2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen, antamat valmiudet. Esi- ja perusopetuksesta on rakennettava ehyt ja johdonmukainen kokonaisuus. Alimpien vuosiluokkien opetuk-
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sen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja
oppimista varten.
Aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan Jyväskylässä 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille
sekä erityisopetukseen otetuille tai siirretyille 3.-5. vuosiluokan oppilaille 22 toimintapisteessä koulujen yhteydessä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.
Yläkouluikäiset (12-16v.) syventävät perustietojaan ja -taitojaan yhteensä kuudessa eri yläkoulussa. Vuosiluokat 8í9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää
valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä.
Jyväskylässä erityistä tukea tarvitseville oppilaille tarjotaan erityisopetuspalveluja.
Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat, jotka ovat vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan tai joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytykset ovat heikentyneet
vamman, sairauden tai toimintavajavuuden seurauksena. Erityistä tukea järjestetään myös oppilaille, joiden terve psyko-sosiaalinen tai emotionaalinen kasvu ja
kehitys ovat vaarassa tai joilla on opetuksen ja oppilashuollon asiantuntijoiden
sekä huoltajan mukaan kehityksessään oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä tai
niitä vaarantavia riskitekijöitä.
Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Perusopetuksen ja erilaisten tukimuotojen
tarkoituksena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisuus itsensä kehittämiseen,
kasvuun ja oppimiseen omista edellytyksistään ja elämäntilanteestaan lähtien.
Keskeistä on varhainen oppimisvaikeuksien tunnistaminen ja tukitoimien aloittaminen, jotta oppimisvaikeuksien kielteisiä vaikutuksia oppilaan kehitykselle
voidaan ehkäistä. Tällöin on tärkeää olla yhteistyössä huoltajien kanssa.
Jyväskylässä keskeistä on oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvien vaikeuksien
varhainen tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisten tukitoimien järjestäminen
yhteistyössä oppilaan, opettajien, huoltajien ja oppilashuollon sekä muiden asiantuntijoiden kanssa. Jyväskylässä jonkinasteista erityisopetusta peruskoulussa
saa 2059 oppilasta (koko ikäluokka on 6645 oppilasta) vuonna 2005-2006.
Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Jyväskylässä lisäopetusta annetaan lukuvuonna 2005–2006 Kilpisen koulussa. Ryhmässä opiskelee
18 oppilasta. Lisäopetusta järjestää myös Jyväskylän Kristillinen opisto.
Monikulttuurisen taustan omaavien lasten opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityistavoitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista
sekä suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.
Jyväskylässä on n. 400 vieraskielistä oppilasta, joista pakolaisia on 188, paluumuuttajia 58 ja muista syistä (vanhempien opiskelu tai työ, avioliitto jne.) maahan
tulleita on 145. Heille järjestetään valmistavaa opetusta, erityistä maahanmuuttajien tukiopetusta ja oman äidinkielen opetusta.
Lukio-koulutusta 16-19 -vuotiaille tarjotaan kolmessa päivälukiossa ja aikuislukiossa. Yhteisessä Jyväskylän lukiossa opiskelija saa elämässä ja jatko-opinnoissa
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tarvittavia yleissivistäviä tietoja ja taitoja. Lukio vastaa opiskelijan ja yhteiskunnan
esittämiin kehittymistavoitteisiin huolehtimalla tietojen ja taitojen opetuksen lisäksi
opiskelijan elämänhallinnan ja -tapojen positiivisesta kehityksestä. Lukion
tehtävänä on auttaa opiskelijaa siirtymisessä korkea-asteen opintoihin sekä
tukea
hänen
aikuistumisprosessiaan
tarjoamalla
haasteellisen
oppimisympäristön.
Lukion erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea opiskelijaa siten, että
hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Erityistä tukea
tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen
opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman,
sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat
opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla
erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen
tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.

6.1.4 Palautetta palveluista
Kulttuuri- ja nuorisotoimi
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2005 -tutkimuksessa (Efeko 2005) Jyväskylän kulttuuripalveluihin, esimerkiksi teatteriin, musiikki- ja taidepalveluihin suhtauduttiin
myönteisesti. Vastaajista 75 prosenttia piti niitä hyvin hoidettuina, 20 prosenttia ei
osannut sanoa ja 5 prosentin mielestä ne olivat huonosti hoidetut.
Taulukko 21. Jyväskyläläisten tyytyväisyys kulttuuripalveluihin Efeko:n kaupunkija kuntapalvelututkimuksen mukaan.

Asuinkunnan kirjastopalveluihin
Asuinkunnan nuorten
harrastustoimintaan
Asuinkunnan museoihin
Asuinkunnan
kulttuuripalveluihin
Tarjonnan riittävyys
Kirjastot
Teatterit
Konsertit
Taidenäyttelyt
Museot
Elokuvat
Nuorisotilat

Tyytyväinen, %
Ei kumpaakaan, %
Tyytymätön (%)
88
10
2
35
62

55
35

10
3

75

20

5

Liian vähän, %
6
4
11
8
11
11
52

Sopivasti, %

Liikaa, %
94
88
84
89
86
86
46

1
8
5
3
3
3
2

Tutkimuksen mukaan Jyväskylän kirjastopalvelut on hoidettu hiukan maan keskiarvoa huonommin. Vastaajat kokivat, että Jyväskylässä ei ole riittävästi kirjastoja.
Koko maan tuloksiin verrattuna Jyväskylän saama tulos on huonoimpia yhdessä
Espoon ja Turun kanssa.
Kaupunki- ja kuntapalvelut 2005 -tutkimuksessa vastaajat olivat tyytyväisiä jyväskyläläismuseoihin. Vastanneista 62 prosenttia piti Jyväskylän museoita hyvin hoidettuina, 35 prosenttia ei osannut sanoa ja ainoastaan 3 prosenttia piti niitä huonosti hoidettuina.
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Nuorisotoimintaan osallistuneiden alle 29-vuotiaiden määristä vuosina 2000
(66 226), 2003 (57 176) ja 2004 (52 500) voidaan nähdä nuorisotilojen ja toiminnan väheneminen ja yleinen resurssien pieneneminen. Kaupunki- ja kuntapalvelut -tutkimukseen vastanneista Jyväskylässä on nuorisotiloja 52 prosentin mielestä liian vähän, 46 prosentin mielestä sopivasti ja 2 prosentin mielestä liikaa.
Liikuntapalvelut
Laadukkailla liikuntapalveluilla tavoitellaan kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointia
siten, että jokainen löytää itselleen sopivia tapoja liikunnalliseen arkeen. Nykyyhteiskunnassa arkielämä ja työnteko eivät pelkästään riitä tyydyttämään liikunnan tarvetta, vaan on syntynyt liikuntavaje. Syntynyttä liikuntavajetta voidaan täydentää arki- ja harrasteliikunnalla, kunto- ja kilpaliikunnalla sekä terveysliikunnalla. Terveysliikunnan edistäminen on tärkein tavoite kaupunkilaisten terveyden ja
toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa kartoitettiin jyväskyläläisten tyytyväisyyttä liikuntapalveluihin liittyen. Kuntoratojen ja ulkoreittien hoitoon oltiin kaikkein
tyytyväisimpiä ja liikuntapaikkoja koettiin pääosin olevan sopivasti. Tiedottamista
kaivattiin lisää.
Taulukko 22. Yhteenveto liikuntapalveluja koskevista tuloksista kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa.
Tyytyväinen, %
Urheilu- ja pelikenttien hoito
Uimahallien hoito
Uimarantojen ja maauimaloiden
hoito
Kuntoratojen ja ulkoilureittien hoito
Tiedottaminen liikuntapalveluista

61
71
64
80
51
Liian vähän, %

Urheilu- ja pelikenttiä
Uimahalleja
Kuntosaleja
Muita sisäliikuntatiloja
Ulkoilualueita ja -reittejä

Ei kumpaakaan, % Tyytymätön, %
31
8
19
10
25
15
34
Sopivasti, %

9
10
4
19
16

11
5
16
Liikaa, %

91
90
81
74
75

Opetustoimi
Kaupunki ja kuntapalvelututkimuksessa kartoitettiin jyväskyläläisten tyytyväisyyttä
opetukseen. Opetukseen vanhemmat ovat suhteellisen tyytyväisiä, koulujen
tiloissa ja varusteissa sekä kouluterveydenhoidossa nähdään parantamisen varaa. Efekon tutkimuksen tulokset ovat samansuuntaisia jyväskyläläisille vanhemmille lokakuussa 2004 tehdyn kyselyn tulosten kanssa. Kysely osoitti, että koulu
nähdään keskeisenä ja tärkeänä vaikuttajana lasten ja perheiden arjessa. Kodeissa toivotaan, että lasten kouluasioissa tehtäisiin nykyistä enemmän
yhteistyötä kotien ja koulun välillä. Kysely osoitti, että vanhemmat olivat pääosin
tyytyväisiä opetuksen tasoon ja opettajien ammattitaitoa pidetään erittäin hyvänä.
Koulutilat ja varusteet sen sijaan kaipaisivat parantamista. Lisäksi kouluterveydenhuollon määrään ja terveydenhoitajien saatavuuteen toivottaisiin lisäystä.
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0
0
15
7
9

Taulukko 23. Yhteenveto koulupalveluja koskevista tuloksista kaupunki- ja
kuntapalvelututkimuksessa.
Tyytyväinen,
%
Asuinkunnan peruskouluun
Asuinkunnan lukioon
Asuinkunnan kansalaisopistoon
Alakouluun yleensä
Alakoulun kodin ja koulun yhteistyöhön
Alakoulun kouluterveydenhuoltoon
Alakoulun opetukseen
Alakoulun henkilökuntaan
Alakoulun ilmapiiriin ja turvallisuuteen
Alakoulun tilojen kuntoon ja varusteisiin
Alakoulun luokkakokoon

Ei kumpaakaan, %
55
51
71
83
82
65
89
87
79
38
60

Tyytymätön,%
40
45
28
14
14
23
7
11
16
21
12

5
5
1
3
4
12
4
2
5
41
28

Valtakunnallisen kouluterveyskyselyn (2005) mukaan jyväskyläläiset peruskoulun
yläluokkalaiset pitivät koulunkäynnistä aiempaa enemmän, vain 6 prosenttia oli
sitä mieltä, ettei pidä lainkaan koulunkäynnistä. Lukiolaisista näin vastasi 2 prosenttia. Peruskoululaiset kokivat kuitenkin aiempaa enemmän, että koulun
työilmapiirissä oli ongelmia (33 %) ja etteivät he tule kuuluiksi koulussa (35 %).
Lukiolaisten osalta vastaavissa asioissa (11 % ja 16 %) ei ollut tapahtunut muutosta edelliseen mittauskertaan verrattuna. Lukiolaisten osalta positiivista kehitystä oli siinä, että lähes kymmenes vähemmän oli niitä vastaajia (v. 2005 45 %),
jotka kokivat koulutyöhönsä liittyvän työmäärän olevan liian suuren. Opiskeluvaikeuksia lukiolaisilla oli lähes puolella ja peruskoulun yläluokkalaisista 42 prosentilla. Peruskoululaisten osalta myönteinen kehitys koulun fyysisissä työoloissa ja
sisäilmassa oli kääntynyt laskuun, 56 prosenttia koki, että koulun fyysisissä työoloissa oli puutteita ja 52 prosenttia koki koulun huonon sisäilman haittaavan.
Vastaavat luvut lukiolaisilla olivat 53 ja 59 prosenttia. Koulukiusattuna vähintään
kerran viikossa peruskoulun yläluokkalaisista oli 8 prosenttia ja lukiolaisista prosentti.

6.1.5 Hyvinvoinnin haasteet
Haasteet kulttuuri- ja nuorisotoimelle tulevaisuudessa:
- Ammattitaiteen ja keskeisten kulttuuri- ja taidelaitosten toiminnan vahvistaminen
- Moni-ilmeisen järjestö- ja ryhmätoiminnan tukeminen
- Taide- ja kulttuurikasvatuksen sekä nuorisokulttuurin aseman vahvistaminen
- Kuntalaisten osallisuuden vahvistaminen
- Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen saavutettavuuden parantaminen
- Monikulttuuriselle toiminnalle luodaan edellytyksiä
- Kulttuurisen hyvinvoinnin vahvistaminen
Haasteet liikuntatoimelle tulevaisuudessa:
- Lasten ja nuorten arkiliikunnan lisääminen ja tätä kautta kunnon parantaminen
- Liikuntaseurassa harrastamisen mahdollisuuksien lisääminen niille
kahdelle kolmannekselle lapsista ja nuorista, jotka eivät vielä näin tee
- Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien työikäisten (noin 50 %) aktivoiminen ja heidän liikkumismahdollisuuksien lisääminen
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Kuntoutuksen tarpeessa olevien työikäisten (neljännes) ja ylipainoisten
(miehistä 52 % ja naisista 30 %) määrän vähentäminen.
Ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitävän päivittäisen liikunnan, liikuntataitojen ja kestävyysharjoittelun lisääminen
Kuljetuspalveluiden järjestäminen niitä tarvitseville ikääntyneille
Liikunnan harrastamisen esteiden, kuten sisäliikuntatilojen ja tiedon puutteen, vähentäminen sekä tiedotuksen lisääminen
Liikunnallisesti aktiivisten ja passiivisten polarisaation vähentäminen

Haasteet opetukselle tulevaisuudessa:
- Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen peruskoulun palveluverkko ja resursointi
koko kaupungin alueella
- Aamu- ja iltapäivätoiminnan saavutettavuuden turvaaminen (koulun yhteydessä/läheisyydessä) ja tilojen tarkoituksenmukaisuus. Toimintamaksun
suuruuden tulisi mahdollistaa osallistumisen kaikille.
- Erityislasten huomioiminen
- Lukioiden valinnaisuuden turvaaminen, riittävä ohjausresurssi ja toisen
asteen yhteistyö (mm. kaksoistutkinnot)
- Opetussuunnitelman tavoitteiden mukainen toiminta
- Erilaisten oppijoiden huomioiminen (osallisuuden lisääminen)
- Peruskoulun päättäneiden jatko-opintokelpoisuudesta huolehtiminen

6.2 Yhdyskuntatoimi luo hyvinvoinnin edellytyksiä
Yhdyskuntatoimi on sitoutunut kehittämään parempaa kaupunkia ihmisille elää ja
yrityksille toimia. Yhdyskuntatoimen vastuualueen palvelut järjestetään mahdollisimman korkealaatuisina tasapainottaen talouden mahdollisuudet, kestävän kaupunkikehityksen vaatimukset ja kuntalaisten tarpeet.
Yhdyskuntatoimen suunnittelussa ja toiminnassa korostetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi järjestetään
tiedotus- ja asukastilaisuuksia, suunnitelmia pidetään nähtävillä sekä tiedotetaan
käynnistyvistä hankkeista. Myös ympäristön ylläpidossa on tehty yhteistyötä mm.
asukasyhdistysten kanssa.
Yhdyskuntarakenne tiivistyy ja asumisen olosuhteet paranevat
Yleis- ja asemakaavoituksella suunnitellaan ja säädellään ihmisten asuin-, toiminta- ja vapaa-ajan ympäristöjä sekä liikkumista. Kaavoituksen tavoitteena tulee
olla turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja sosiaalisesti toimiva elinympäristö. Kaavoituksen ratkaisut pohjautuvat erilaisiin selvityksiin, vaihtoehtoihin ja osallistumiseen. Elinympäristön parantaminen on ollut myös paikallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteena, jossa toimenpiteiksi on ehdotettu mm. arkkitehtuurikilpailuja ja rakennussuojelua.
Jyväskylän pinta-alasta on asemakaavoitettu yhteensä 5500 hehtaaria, eli 40
prosenttia koko kaupungin pinta-alasta ja noin puolet maa-alueesta. Käyttötarkoituksittain jaoteltuna eniten alueita on varattu virkistykseen ja asumiseen sekä
pien- että kerrostalotontteina (ks. 4.4).
Jyväskylän kasvaminen on tapahtunut viime vuosien aikana täydennysrakentamisella, eli uusi rakentaminen on suuntautunut yhdyskuntarakenteen sisälle tai
viereen. Täydennysrakentamisen tiivistää kaupunkirakennetta. Tiivis kaupunkirakenne vähentää liikkumista, energian tarvetta ja päästöjä sekä parantaa kevyen
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liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Tiivis kaupunkirakenne on yksi
Jyväskylän ominaispiirre ja asuinalueet sijaitsevat lyhyiden etäisyyksien päässä
kaupungin keskustasta. Täydennysrakentamisella voidaan vaikuttaa asuinympäristöjen tasapainoiseen asukasrakenteeseen sekä parantaa alueiden kaupallisten lähipalveluiden toimintaedellytyksiä.
Jyväskylän kaupunki huolehtii asuinrakentamisen edellytyksistä maapolitiikan,
kaavoituksen ja kunnallistekniikan rakentamisen keinoin. Kaupungin kannalta on
tärkeää, että asuntotuotanto on asetettujen tavoitteiden mukaista, tarjolla on
riittävästi erilaisia asumisvaihtoehtoja ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on toimivaa. Jyväskylän asuntotuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut noin
800 asuntoa vuodessa, mikä suhteellisesti on ollut maan kärkitasoa.
Asuntotilanne ja asumisolosuhteet (ks. 4.3) ovat kehittyneet myönteisesti viime
vuosien aikana. Vuokra-asuntojonot ovat lyhentyneet (nykyisin noin 3000 hakijaa), kysyjien määrä on pysynyt entisenä ja kiireellisessä asuntotarpeessa olevien hakijoiden osuus on vähentynyt (nykyisin noin 7%). Vaihtuvuus vuokra-asunnoissa on lisääntynyt, koska matalat asuntolainojen korot ovat helpottaneet siirtymistä vuokra-asumisesta omistusasumiseen. Vuokra-asunnoissa on pienasuntoja lukuun ottamatta kysyntä ja tarjonta tasapainossa. Asunnottomien määrä on
myös laskenut vuosittain ollen nykyisin noin sata. Asunnottomuuden vähentyminen on parantanut syrjäytyneiden ja huono-osaisimpien elämäntilannetta.
Kaupungin yhdyskuntarakentamisen hallintaan on kehitetty yhdyskuntatoimessa
kymppi-ohjelmointia. Ensimmäisen kerran toukokuussa 2006 hyväksyttävässä
rakentamisen kymppi-ohjelmassa määritellään seuraavan kymmenen vuoden
asuinrakentamisalueet. Sen tavoitteena on varmistaa tonttitarjonnan määrä ja
monipuolisuus koko yhdyskuntatoimen toiminnassa aina kaavoituksesta ja
maanhankinnasta kunnallistekniikan suunnitteluun ja tontinluovutukseen. Ohjelman tuloksena varmistuu näin monipuolisen asuntotuotannon tarvitsema tonttivaranto ja eri alueiden kasvua ja kehitystä voidaan ohjata aikaisempaa suunnitelmallisemmin mm. väestöennusteiden perusteella. Kaupunkisuunnittelussa on
pyritty ottamaan paremmin huomioon myös alueiden tasapainoinen kehitys ja
kaavoituksen sosiaaliset ulottuvuudet. Sosiaalisten vaikutusten arviointia on kehitetty kahdessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ja kaupunkisuunnittelun
yhteisessä kehittämishankkeessa vuosina 2001-2004.
Liikenneolosuhteet kehittyvät kevyttä liikennettä suosien
Liikenne on yhdyskunnan välttämätön perustoiminto. Yhdyskuntatoimi vastaa
katujen, aukioiden ja yleisen pysäköinnin rakentamisesta ja hoidosta sekä joukkoliikenteen suunnittelusta. Tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä liikkumis- ja oleskeluympäristö ja hyvin palveleva joukkoliikenne. Ikääntyneiden ja
liikuntarajoitteisten joukkoliikennepalvelua on tehostettu Kyytiveikko -palveluliikenteen avulla.
Tiivis kaupunkirakenne ja palvelujen väliset lyhyet etäisyydet kaupungin alueella
suosivat omin voimin liikkumista. Kävelylle ja pyöräilylle on rakennettu kattava
verkosto pitkäjänteisellä työllä ja väyliä on Jyväskylässä yhteensä yli 300
kilometriä. Kevyt liikenne luo edellytyksiä lihasvoimin tapahtuvalle arkiliikunnalle
ja edistää siten terveyttä. Viime vuosien aikana kevyen ja kestävän liikkumisen
mahdollisuuksia on edelleen voimakkaasti tuettu. Hyvänä esimerkkinä on Jyväsjärven rantaraitti, josta on tullut hyvin suosittu. Rantaraitin toteutus palkittiin vuonna 2005 parhaana kohteena ”Tie paikallaan – katu kohdallaan” -kilpailussa.
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Jyväskylä on ollut mukana kestävän liikenteen mallikunta -toiminnassa vuosina
2002-2004. Mallikuntatoiminnan tavoitteena oli henkilöautoriippuvuuden vähentäminen kevyttä liikennettä edistämällä. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. panostamista kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseen ja liikkumisympäristön
esteettömyyteen sekä kampanjointia ekologisesti kestävän liikkumisen puolesta.
Mallikuntatoiminnan yhteydessä käynnistettyjä ja edelleen jatkuvia hankkeita ovat
kevyen liikenteen laatukäytäväverkoston kehittäminen, keskustan pyöräpysäköinnin parantaminen sekä valtakunnallisen pyöräilyviikon, liikkujan viikon ja autottoman päivän järjestäminen.
Viher- ja virkistysalueet turvataan jatkossakin
Yhdyskuntatoimi vastaa kaupungin viher- ja virkistysalueiden suunnittelusta.
Asukkaan näkökulmasta virkistyskäyttömahdollisuuksia sisältyy kaikkeen viherympäristöön kaupungin talousmetsistä rakennettuihin puistoihin. Kaavoituksessa
osoitetaan varauksia viher- ja virkistysalueille. Suunnittelun yhteydessä tutkitaan,
mitkä alueet ovat sopivia virkistysalueiksi. Tärkeä näkökohta on virkistyspalveluiden riittävyyden ja saavutettavuuden turvaaminen sekä viher- ja virkistysyhteydet
alueelta toiselle. Arvokkaimmat luontokohteet ovat rauhoitettuja suojelualueiksi.
Virkistys- ja suojelualueilla ylläpidetään luontopolkuja ja lintutorneja.
Vuonna 2005 on käynnistynyt viherosayleiskaavan laadinta. Sen tavoitteena
pidemmällä tähtäimellä on turvata ja kehittää kaupungin viherverkostoa, viheryhteyksiä ja virkistysalueita ja reittejä. Viheralueiden palveluita, laajuutta ja tasoa
arvioidaan kokonaisvaltaisesti myös tekeillä olevassa viherpalveluohjelmassa.
Viheralueita hoidetaan hoitoluokassa määritellyn tavoitteen mukaisesti. Viheralueet jaetaan viheralueiden valtakunnallisen ylläpito- ja hoitoluokituksen mukaan
kolmeen pääluokkaan; puistoihin, maisemapeltoihin ja niittyihin sekä taajamametsiin. Rakennettuja puistoja on noin 160 hehtaaria eli hieman yli 19 neliömetriä
asukasta kohti. Rakennettuja puistoja on erityyppisiä edustuspuistoista asuntoalueiden oleskelupuistoihin.
Jyväskylän kaupunki on viljellyt maisemapeltoja jo yli kymmenen vuotta, viime
vuosina maisemapeltoja on ollut viidessä eri kohteessa. Maisemapeltojen viljelyllä säilytetään avointa maisemaa, lisätään sen vaihtelevuutta ja elinympäristön
viihtyvyyttä. Maisemapelloilla kasvatetut lajit ovat vaihdelleet yrteistä ja juureksista viljoihin ja erilaisiin kukkiin. Asukkaat saavat kerätä kasveja omiin tarpeisiinsa. Maisemapeltojen lisäksi kaupungilla on yli 500 viljelypalstaa eri puolilla
kaupunkia. Suurin osa palstoista on kesäpalstoja, mutta pitkäaikaispalstoilla on
mahdollisuus myös monivuotisten kasvien viljelyyn.
Jyväskylän kaupunki omistaa maa-alueillaan metsää n. 4500 hehtaaria. Metsäalueille laaditaan parhaillaan metsäsuunnitelmaa, joka on pitkän tähtäimen suunnitelma kaupungin omistamille metsäalueille ja niiden käytölle ja hoidolle. Metsiä
hoidetaan ja käytetään kestävän käytön periaatteiden mukaisesti siten, ettei
puupääoma ja luonnon monimuotoisuus vähene.
Rakentamisen laatu varmistetaan
Rakennusvalvonta tukee ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luomista
ja säilyttämistä. Rakennuslupien myöntämisen yhteydessä varmistetaan, että rakennettu ympäristö on turvallista, terveellistä ja viihtyisää sen käyttäjille ja sitä
kunnossapitäville. Vilkas rakentaminen Jyväskylässä välittyy myönnettyjen rakennuslupien määrään ja vuonna 2005 lupia myönnettiin 674.
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Asukkaiden hyvinvointia turvataan rakentamisluvan myöntämisen yhteydessä eri
tavoin ohjaamalla ja neuvomalla rakentamista määräysten mukaiseksi. Rakentamisen paloturvallisuus varmistetaan yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa
siten, että rakenteiden paloturvallisuus ja toimintamahdollisuudet onnettomuustilanteessa, kuten pelastustiet, ovat asianmukaisia. Melulle altistuvilla alueille, kuten valtateiden lähelle, rakennettaessa varmistetaan, että rakentaminen täyttää
sisätiloille ja piha-alueille asetetut melurajat. Jyväskylän radonalueilla kiinnitetään
huomiota myös tarvittavien radonputkistojen rakentamiseen, jotta säteilyn haitoilta vältyttäisiin.
Rakennetun elinympäristön tulee soveltua kaikille väestöryhmille. Rakentamisen
valvonnan yhteydessä esteettömyyttä valvotaan ja julkisten tilojen rakentamisen
yhteydessä esteettömyyden arvioimisessa tehdään yhteistyötä myös vammaisneuvoston kanssa.
Jätteet lajitellen talteen
Jyväskylän kaupungissa on kaupungin järjestämä jätteenkuljetus ja yleinen jätteiden lajitteluvelvollisuus. Kaikilla kiinteistöillä lajitellaan niillä syntyvät tavanomaiset yhdyskuntajätteet eli bio- ja kuivajäte, keräyslasi ja -metalli sekä keräyspaperi
ja -pahvi. Lisäksi kaupunki vastaanottaa kotitalouksien ongelmajätteitä seitsemässä ja hyötyjätteitä yli sadassa keräyspisteessä eri puolilla kaupunkia. Puutarhajätteen vastaanotto toteutetaan yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa.
Kokonaisvaltaisella jätehuollon järjestämisellä turvataan kaupunkiympäristön siisteys, viihtyisyys ja terveydellinen turvallisuus.
Jätehuollon valvontaa toteutetaan tarkastuksin, jotka kohdistuvat kaikenlaisille
kiinteistöille, joilla jätettä syntyy. Tarkastusten avulla varmistetaan, että jätehuolto
toteutuu lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti eikä siitä aiheudu
merkittävää haittaa ympäristöön.
Talousvesi pääosin pohja- tai tekopohjavettä
Jyväskylän Vesi huolehtii kaupunkilaisten vedensaannista sekä jäte- ja sadevesien poisjohtamisesta. Lisäksi Jyväskylän Vesi tarjoaa vesihuoltoon liittyviä teknisiä palveluja. Jäteveden puhdistamisen Jyväskylässä hoitaa Jyväskylän
seudun puhdistamo Oy.
Jyväskylässä suurimman osan vuodesta kaikki talousvesi on pohja- tai tekopohjavettä. Suurin vesilähde on Vuonteenharjun tekopohjavesilaitos, josta vettä
toimitetaan 70 prosentille kaupunkilaisista. Loput toimitetaan maalaiskunnasta
Kaivovedeltä ja Säynätsaloon Muuramen Muuratharjulta. Talvikuukausina käytetään myös Viitaniemen pintavesilaitoksessa puhdistettavaa Tuomiojärven vettä.
Jyväskylän talousvesi täyttää talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset ja
suositukset. Jyväskylän Veden laboratorio ottaa säännöllisesti näytteitä verkostovedestä 16 eri puolilla kaupunkia sijaitsevasta kohteesta. Kaupunkilaiset ovat
tyytyväisiä Jyväskylän juomaveteen. Valtakunnallisessa tutkimuksessa kaupunkilaisten antama arvio juomavedestä oli 4,6 asteikolla 1-5, mikä on parempi kuin
suomalaisissa kunnissa keskimäärin.
Ympäristön haittatekijöitä valvotaan
Ympäristönsuojelun toimenpitein vaikutetaan asukkaiden elinympäristössä tapahtuviin toimintoihin siten, että hyvinvoinnin ulkoiset edellytykset ovat olemassa.
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Ympäristönsuojelun työkalut ovat alueella tapahtuvan toiminnan ympäristövaikutusten valvonta ja tietyissä tapauksissa toiminnan edellyttämien lupa-asioiden
käsittely. Ympäristöosaston ympäristöterveyden ja ympäristönsuojeluun kuuluvia
tehtäviä ja tuloksia on esitelty kohdassa 4.5.
Omien toimintojensa ympäristövaikutusten rajoittamiseksi kaupungin toimialat ja
liikelaitokset ovat rakentaneet ympäristöjärjestelmää, jossa on paneuduttu omien
toimintojen ympäristövaikutusten arvioimiseen ja haitallisten vaikutusten vähentämiseen. Ympäristöjärjestelmän koordinointi on määrätty ympäristöosaston tehtäväksi.
Palautetta palveluista
Yhdyskuntatoimen onnistumista hyvinvoinnin edellytysten luojana voi arvioida
asukaspalautteen ja asuinympäristöön kohdistuvan tyytyväisyyden valossa.
Yhdyskuntatoimen katu- ja puisto-osasto on selvittänyt vuodesta 1999 kyselytutkimuksilla asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopalveluista sekä asukasyhteistyöstä. Kyselyjen mukaan asukkaat ovat
tyytyväisimpiä kiinteistöjen jätehuollon järjestämiseen ja tyytymättömimpiä katujen hoitoon ja kunnossapitoon. Vastaajien mielestä katujen kunnossapidon osalta
tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten kevytväylien auraukseen ja hiekoitukseen,
risteysten turvallisuuteen sekä ajoratojen ja kevytväylien puhtaanapitoon. Puistojen osalta asukkaat toivoivat lisäpanostuksia erityisesti puistojen penkkeihin ja
istuimiin, puistojen kasvillisuuteen, lasten leikkipaikkoihin sekä puistojen valaistukseen.
Tyytyväisyyttä yhdyskuntateknisiin palveluihin on selvitetty Efektian toteuttamassa kyselytutkimuksessa, joka on toteutettu säännöllisesti jo 1990-luvulta
alkaen. Vuonna 2004 (n=227) toteutettiin viimeinen kysely. Kysely toteutetaan
kuudessa muussakin suomalaisessa suuressa kunnassa. Jyväskylässä ollaan
vertailukaupunkeihin nähden hieman tyytymättömämpiä liikennealueiden ylläpitoon ja puistojen hoitoon. Jätteenkuljetukseen ollaan taas hieman vertailukaupunkeja tyytyväisempiä.
Erittäin
tyytyväinen

Erittäin
tyytymätön

Kaavio 19. Jyväskyläläisten vastaajien tyytyväisyys eräisiin yhdyskuntateknisiin
palveluihin vuosina 1996-2004.
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Kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa (Efeko 2005) kartoitettiin kattavasti jyväskyläläisten tyytyväisyyttä asumiseen liittyen. Vastausten (n=505) perusteella
tyytyväisimpiä oltiin asuntojen tasoon, liikenneyhteyksiin sekä rauhallisuuteen ja
yleiseen järjestykseen. Vastaavasti tyytymättömimpiä oltiin asuinalueiden katujen
hoitoon.
Taulukko 24. Yhteenveto asumista koskevista tuloksista kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa, miten vastaajat olivat tyytyväisiä asumiseensa liittyviin tekijöihin.
Tyytyväinen
Asunnon koko ja varusteet
Asumisen kustannukset
Työmatkakustannukset
Liikenneyhteydet
Liikenneturvallisuus
Puistojen ja viheralueiden laatu
Rauhallisuus ja yleinen järjestys
Melutaso
Asuinalueen katujen hoito
Kaupallisten palveluiden sijainti
Kunnan palvelujen sijainti
Asuinalueen arvostus
Asuinalueen palvelutason
kokonaisuus
Rakennetun ympäristön
kauneus ja viihtyvyys

84
69
67
81
73
72
81
73
52
78
73
74
64

Ei
kumpaakaan
8
14
20
10
14
10
10
15
15
13
12
15
24

Tyytymätön
8
17
13
9
13
18
9
12
33
9
15
12
12
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20

14

Hyvinvoinnin haasteet
Erityisinä haasteina hyvinvoinnin pitkäjänteiselle kehittämiselle yhdyskuntatoimi
näkee toimialaansa liittyen seuraavat kokonaisuudet:
- Vanhenevan väestön asumistarpeiden ratkaisu ja uudenlaisten palveluasumismuotojen kehittäminen
- Asumismuotojen ja asumisen vaihtoehtojen lisääminen
- Asuin- ja julkisten rakennusten peruskorjaustarpeen kasvaminen. Peruskorjausten laiminlyönti vaarantaa viihtyvyyden lisäksi asumisen terveellisyyttä ja turvallisuutta
- Rakennusten ja rakennetun ympäristön soveltuminen esteettömänä kaikille väestöryhmille
- Lähiö- ja asuinalueiden keskustojen elinvoimaisuudesta ja asuinalueiden
tasapainoisesta kehityksestä huolehtiminen
- Palveluiden tasa-arvoisen saavutettavuuden ja joukkoliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen asuntoalueilla
- Kasvavista liikennemääristä aiheutuvien terveyshaittojen ehkäiseminen
elinympäristössä
- Katujen ja puistojen viihtyisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen
- Luonnonsuojelu- ja virkistysalueiden määrän säilyttäminen riittävällä tasolla
- Riskit juomaveden saastumiselle ja siitä johtuvien bakteeri- tai virusperäisten epidemioiden mahdollisuudet
- Vaarallisten aineiden kuljetuksista maan- ja rautateillä aiheutuvat terveysriskit
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6.3 Sosiaali- ja terveystoimi
6.3.1 Hyvinvointivastuu
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää kaupungin asukkaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä sairauksia ja sosiaalisten ongelmien syntymistä sekä turvata tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Palvelut järjestää sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, joka huolehtii yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista
edistävillä ja ehkäisevillä toimilla sekä hoitamalla ja poistamalla asiakkaiden ongelmia. Palveluja myydään myös muille kunnille.
Hyvinvointivastuun toteuttamisessa perusarvoja ja arvostuksia ovat ihmisarvo ja
tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja yksilöllisyys, avoimuus ja luottamus, turvallisuus ja muutosvalmius, yhteisvastuullisuus ja sisäinen yrittäjyys.
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminta-ajatuksessa keskeistä on kuntalaisten perusturvasta huolehtiminen. Strategisissa linjauksissa ovat painottuneet
ehkäisevä yksilö- ja yhteisötasoinen toiminta, heikommassa asemassa olevista
huolehtiminen, kuntalaisten osallistuminen ja muiden toimijoiden hyvinvointia
edistävän osuuden merkitys. Tarkistettuina ja eteenpäin katsoen strategiset tavoitteet ovat:
1. Vaikutetaan kaupungin tasapainoiseen kehittymiseen, elinympäristöön sekä yhteisön - yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
2. Ehkäistään syrjäytymiskehitystä ja huolehditaan heikoimmassa asemassa
olevista.
3. Vastataan kiireelliseen avuntarpeeseen.
4. Tuetaan kuntalaisten osallistumista, omatoimisuutta ja yhteistoimintaa.
5. Otetaan huomioon yhteistoiminnallisuus ja seudullisuus palveluja ja
toimintoja järjestettäessä.
6. Varmistetaan osaavan henkilöstön rekrytointi ja työssä menestyminen.
7. Onnistutaan palvelujen ja talouden yhteensovittamisessa talousarvion
rajoissa.
Strategiaa käytäntöön lähentäviä kriittisiä menestystekijöitä hyvinvoinnin kannalta
ovat mm. aktiivinen osallistuminen kaupungin palvelu- ja yhdyskuntarakenteen
kehittämiseen, terveyden edistämisen näkökulman huomioon ottaminen toiminnassa ja päätöksenteossa sekä palvelujen suuntaaminen ongelmien ehkäisyyn ja
varhaiseen apuun. Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden vähentyminen ja toimeentulotukiriippuvuuteen vaikuttaminen kannustamalla asiakkaita omaehtoisiin aktiivisiin ratkaisuihin ovat myös keskeisiä tavoitteita. Viimekädessä heikoimmassa
asemassa oleville on voitava turvata välttämätön arkielämän tuki. Hyvinvoinnin
luomisen edellytyksiä ovat myös kiireellisessä avun tarpeessa toimivat palvelut ja
hyvä vuorovaikutus kuntalaisten ja kolmannen sektorin kanssa.
Seudullisuus, verkostoituminen ja palvelujen hankkiminen sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen ulkopuolta asettavat uudenlaisia haasteita asukkaiden saamien palvelujen käytön, kohdentumisen, vaikuttavuuden ja taloudellisuuden seurannalle ja arvioinnille.
Yksinomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonnan ja käytön hyvinvointivaikutuksia voidaan vain harvoin osoittaa, koska hyvinvointi on laajasti yhteydessä
muiden toimijoiden ja yhteiskunnan toimintaan. Yhteyttä väestön hyvinvointiin
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saattaa olla myös edelleen niukkenevilla resursseilla. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus seuraa oman toimintansa tuloksellisuutta vaikuttavuuden, asiakkaiden,
prosessien ja henkilöstön näkökulmista. Vaikuttavuutta – hyvinvointi- ja terveystuloksia – arvioidaan väestötasolla erilaisten indikaattoreiden ja tilastojen avulla
(ks. kohta 5). Terveyden ja hyvinvoinnin välituloksia – lyhyen tähtäimen vaikuttavuutta – seurataan etenkin palvelujen käytön, saatavuuden, peittävyyden ja
kohdentuvuuden osalta oman tietotuotannon ja asiakas- ja asukaskyselyjen
avulla.
Hyvinvointivastuun toteuttamisen kohteina, osapuolina tai tarkastelun tasoina ilman selviä rajoja ovat yksilö, yhteisö ja ympäristö. Sosiaali- ja terveystoimen
painopiste on yksilö- ja yhteisötasolla. Strategian mukaisesti pyritään asiantuntijuuden avulla vaikuttamaan myös elinympäristöön terveyden ja hyvinvoinnin
osatekijöinä. Seuraavissa osissa on nostettu esiin asukkaiden hyvinvoinnin
näkökulmasta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen strategiassa keskeisiä
asioita. Palveluja järjestettäessä vuosien 2003–2004 organisaatiouudistuksessa
tavoiteltiin palvelujen toimivuutta ja saumattomuutta nimenomaan asiakkaiden ja
asukkaitten näkökulmasta. Tämän mukaiseen tarkasteluun on pyritty myös tässä
hyvinvointikertomuksen osuudessa.

6.3.2 Hyvinvointia edistävien palvelujen kohdentuminen ja käyttö
Terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus vastaa perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoidon palveluista sekä niiden yhteydessä aikuisväestön erikoissairaanhoidon
tasoisesta avohoidon aikuispsykiatriasta. Muu erikoissairaanhoito ostetaan. Palvelut kohdistuvat pääosin jyväskyläläisiin, mutta opiskelijaterveydenhuollossa,
Jyväskylän seudun työterveyshuollossa ja ensiavussa on myös ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita. Kaikista avoterveydenhuollon käynneistä noin 5 % on muiden
kuin jyväskyläläisten tekemiä.
Perusterveydenhuollon avohoidon palveluihin kuuluvat Jyväskylässä avosairaanhoidon vastaanotto- ja ensiaputoiminta, hammashuolto, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolat sekä opiskeluterveydenhuolto. Lisäksi on mahdollista saada
fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapiaa sekä psykiatrisia ja psykologin
palveluja.
Jyväskylässä vuonna 2004 perusterveydenhuollon avohoitokäyntien määrä 4,92
asukasta kohti ylitti jonkin verran maan ja useiden suurten kaupunkien keskiarvon. Käyntimäärät sisältävät mm. vieraspaikkakuntalaisten opiskelijoiden ja Jyväskylän työterveydessä tehdyt käynnit, mikä vaikuttaa suhdelukuun. Jyväskyläläisillä oli lääkärikäyntejä 1,77/asukas. Jyväskylän omien asukkaiden palvelujen käyttö/asukas vuodesta 2001 vuoteen 2004 on pysynyt vakiona (kaavio 20).
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6,0

käyntejä/asukas

5,0

4,64

4,68

4,0
2,87

2,90

3,0
2,0
1,0

1,77

1,77

0,0
2001

2002

2003

2004

Lääkärikäynnit/asukas
Muu henkilökunta, käyntiä/asukas
Kaikki käynnit/asukas

Kaavio 20. Jyväskyläläisten perusterveydenhuollon avohoitokäynnit vuosina
2001-2004.
Jyväskyläläiset ovat turvautuneet julkisiin avoterveydenhuollon palveluihin useita
suuria kaupunkeja ja koko maata useammin. Jyväskylässä yksityislääkärikäyntien osuus vuonna 2004 oli 15 prosenttia. Osuus oli koko maassa 18 prosenttia ja
esimerkiksi Turussa ja Tampereella 26 prosenttia.
Jyväskylässä perusterveydenhuollon osuus oli 82 prosenttia ja erikoissairaanhoidon osuus 18 prosenttia julkisen sektorin avoterveydenhuollon käynneistä.
Asukkaiden terveyttä koskevia asioista hoidettiin Jyväskylässä perusterveydenhuollossa useammin kuin useissa suurissa vertailukaupungeissa, kuten esimerkiksi Turussa (71 %) ja Kuopiossa (72 %).
Jyväskylän aikuisväestön tarvitsemista psykiatrisen avohoidon ja -kuntoutuksen
erikoissairaanhoidon tasoisista peruspalveluista sekä mielenterveyskuntoutujien
tarvitsemista erityisasumispalveluista vastaa sosiaali- ja terveystoimen alainen
aikuispsykiatria. Mahdollisuudet vastata nuorten aikuisten palveluihin eivät
vastaa tarvetta. Sen sijaan asiakkaiden asumiseen liittyvä ongelmat ovat
vähentyneet. Tehdyn selvityksen perusteella vain 5-6 prosenttia palveluasumista
tarvitsevista on vailla palvelua. Yhä useampi asiakas on myös päässyt
edunvalvonnan piiriin, mikä on myös helpottanut vuokra-asuntojen saamista.
Taulukko 25. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit 1000 asukasta kohden
vuosina 2001 ja 2003.

Erikoissairaanhoidon käynnit yhteensä
Psykiatrian käynnit
Somaattisen erikoissairaanhoidon käynnit

2001
2003
918,2
1061,4
118,1
108,00
800,1
953,4

Somaattisen erikoissairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet ja vastaavasti laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet (ks. sivu 72).
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Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien määrä on kasvanut viidessä vuodessa
5 prosenttia. Vaikka äitiysneuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelujen käyttö on
lisääntynyt, Jyväskylässä on maan tasoon ja useisiin suuriin kaupunkeihin verrattuna vähemmän kohderyhmäkohtaisia käyntejä. Näin on myös opiskelijaterveydenhuollossa. Sen sijaan vuonna 2004 Jyväskylän lastenneuvolakäyntejä, joiden
määrä on lisääntynyt, oli vertailujen perusteella runsaammin kuin maassa keskiäärin ja useissa suurissa kaupungeissa (Lahtinen & Mikkola 2005; Nakari 2005).
Taulukko 26. Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien kohderyhmiä kohden laskettujen käyntimäärien muutos vuodesta 2001 vuoteen 2004 (vuosi 2001=100).
Indeksi
93
107
111
85
108
106
99
103
70
106

kotisairaanhoitokäynnit/75 v täyttänyt
lastenneuvolakäynnit/0-6 v
äitiysneuvolakäynnit/15-49 v nainen
perhesuunnitteluneuvolan käynnit/15-49 v nainen
työterveyshuoltokäynnit/15-64 v
kouluterveydenhuollon käynnit/7-19 v
opiskelijaterveydenhuollon käynnit/15-24 v
mielenterveyskäynnit(aikuispsykiatria)/15-64 v
fysioterapiakäynnit/asukas
muut avohoitokäynnit/asukas

Jyväskyläläisistä 72 prosenttia oli käyttänyt vuoden 2004 aikana ainakin kerran
joitakin avoterveydenhuollon palveluja. Käyttö ja peittävyys vaihtelivat ikäryhmittäin (kaavio 21). Kattavin peittävyys on lasten ja vanhimpien ikäryhmien kohdalla.
Eniten käyntejä asukasta kohti oli 85 vuotta täyttäneillä.
20

100
95

93

89

peittävyys-%

80
60

95
17

12

13

63

8

40
20

16

8

7

käyntiä/asukas

100

4
4

3

7-14 v

15-64 v

0

0
0-6 v

peittävyys-%

65-74 v

75-84 v

85- v

käyntiä/ikäryhmän asukas

Kaavio 21. Jyväskyläläisten avoterveydenhuollon palveluiden peittävyysprosentti
ja käyntimäärä asukasta kohden ikäryhmittäin vuonna 2004.
Eri ikäryhmien lääkäripalvelujen kohdentumista ja käyttöä vuosina 2001-2004 on
selvitetty kaaviossa 21. Kouluikäisten, 7-14 -vuotiaiden, palvelun peittävyydessä
on tapahtunut 4 prosentin vähentyminen. Vastaavan suuntainen muutos on tapahtunut myös koko maassa. Kokonaisuudessaan lääkäripalvelujen käyttäjiä
vuosien 2001–2004 aikana on ollut 59 prosenttia jyväskyläläisistä.
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Kaikki

Kaavio 22. Jyväskyläläisten perusterveydenhuollon lääkärikäyntien peittävyysprosentti ikäryhmittäin vuosina 2001–2004
TUUMA-hankkeessa on kehitetty avosairaanhoidon vastaanottojen hoitohenkilöstön ja lääkäreiden keskinäistä työnjakoa ja yhteistyötä. Tavoitteena on, että asiakas pääsee sujuvasti palvelun tarpeen edellyttämän ammattilaisen hoitoon ja että
sairaanhoitajilla olisi nykyistä laaja-alaisempi rooli väestön terveystarpeeseen
vastaamisessa ja erityisesti terveysneuvonnan toteutuksessa. Työnjakomalli
edistää myös osaltaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon porrastuksen toteutumista.
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus osallistuu diabeteksen ehkäisyn ja hoidon
kehittämishankkeeseen (DEHKO) ja osteoporoosin ja perheväkivallan ehkäisyhankkeisiin. Helposti palvelujen ulkopuolelle jäävien työttömien terveystarkastustoiminnan käytäntöjä on kehitetty ns. Wire-hankkeen kokemusten mukaan osaksi
avosairaanhoitoa.
Sairaalahoidon tarpeessa oleva jyväskyläläinen hoidetaan joko terveyskeskuksen
sairaalassa tai erikoissairaanhoidossa, tavallisimmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä. Terveyskeskuksen sairaalassa on 288 sairaansijaa, joista laskennallisesti noin 123 sairaansijaa on lyhytaikaispotilaiden käytössä.
Terveyskeskussairaala tuottaa hyvinvointia kaupunkilaisille omassa perustehtävässään eli perusterveydenhuollon sairaalana. Vastaanottotoimintaa täydentää
sairaalan yhteydessä toimiva päiväsairaala. Sairaala kehittää jatkuvasti toimintatapoja muuttuvissa oloissa ja toimii läheisessä yhteistyössä avoterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja vanhuspalveluja tuottavien yhteistyötahojen sekä alan oppilaitosten kanssa.
Sairaalassa hoidettiin vuoden 2004 aikana 3 126 potilasta, missä oli lisäystä vuoteen 2000 verrattuna 7 prosenttia. Vuonna 2004 oli hoitopäiviä 105 664. Hoitopäivistä vuosittain lähes 70 prosenttia on ollut 75 vuotta täyttäneillä. Sairaala pyrkii keskittymään enenevästi lyhytaikaishoitoon terveydenhuollossa muuttuvan
työnjaon perusteella. Sairaalan jatkuva yli 100 %:n kuormitus on ollut ongelmallista.
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Taulukko 27. Erikoissairaanhoidossa hoitopäivät 1 000 asukasta kohden vuosina
2001 ja 2004.

Somaattinen erikoissairaanhoito
Psykiatria
0-16-v psykiatriset hoitopäivät/1000 vastaavanikäistä

2001
2004
833,6
715,2
421,6
412,1
102,6
204,9

Somaattisen erikoissairaanhoidon laitoshoidon hoitopäivät ovat tavoitteiden
mukaisesti vähentyneet samalla kun avohoitokäynnit ovat lisääntyneet (ks. sivu
69). Lasten ja nuorten kohdalla psykiatrian hoitopäivien kasvu on ollut 100 prosenttia ja vuonna 2004 hoitopäiviä oli 2 921.
Hammashuolto on antanut 1.12.2002 alkaen palveluja koko väestölle. Ennaltaehkäisevä näkökulma ja terveyden edistäminen ovat alusta lähtien kaikissa
vaiheissa ja kaikenikäisten kohdalla kantava työskentelyn periaate. Jo odottavat
vanhemmat saavat neuvoja tulevan lapsensa suunhoidosta. Pikkulapset käyvät
säännöllisin välein hammashoitolan tarkastuksissa ja tarpeen mukaan käyntejä
on useammin. Koululaiset tarkastetaan 7-, 9-, 12-, 15-, ja 17-vuotiaina.
Aikuiset saavat kiireetöntä hoitoa tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Kiireellistä
hoitoa tarvitsevat saavat ensiavun samana päivänä iästä riippumatta. Laitoksissa
asuvien ja vuodeosastopotilaiden suunhoitoa edistetään järjestämällä koulutusta
henkilökunnalle suunhoidosta, mikä on osa hoitosuunnitelmaa.
Hammashuollon käyntimäärät eivät ole lisääntyneet viime vuosien aikana.
Yhtenä syynä on asiakaskunnan muuttuminen ja asiakaskohtaisten hoitoaikojen
kasvaminen aikuis- ja vanhusväestön palvelujen käytön myötä.
Taulukko 28. Hammashuollon käynnit ja peittävyys vuosina 2001-2004

Kaikki käynnit
Jyväskyläläiset potilaat lkm
Jyväskyläläisten peittävyys-%
Vieraspaikkakuntalaisten
osuus käynneistä %

2001
2002
2003
2004
68 986
72 535
73 919
73 132
22 157
23 756
25 012
25 285
27,6
29,3
30,4
30,3
2,3
1,7
1,6
1,6

Jyväskylä osallistuu kahdeksan muun kunnan kanssa yhteiseen arkipyhä- ja viikonloppupäivystykseen. Yhteistä alueellista kehittämistä on ollut myös muun
hammashuollon osalta.
Lasten päivähoito
Lasten päivähoito tukee osaltaan lapsiperheitä heidän arjessaan. Lasten päivähoidossa annetaan lapsiperheille monipuolisia, heidän tarpeitaan vastaavia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluja sekä tuetaan perheitä kasvatustehtävässä ja
vanhemmuudessa.
Päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoitokodeissa sekä kunnallisena että yksityisenä toimintana. Palveluihin kuuluu myös erityispäivähoidon
järjestäminen. Yksityistä päiväkoti- ja perhepäivähoitoa sekä lapsen kotona
tapahtuvaa hoitoa tuetaan yksityisen hoidon tuella ja siihen liittyvällä kuntalisällä.
Päivähoitoa täydentävät leikki- ja perhetoiminnan palvelut perhepuistoissa,
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päiväkotien kerhoissa ja avoimessa päiväkotitoiminnassa. Lasten kotihoidon tuki
on kunnallisen tai tuetun yksityisen päivähoitopaikan vaihtoehto. Jyväskylässä
maksetaan kotihoidon tukeen kuntalisää. Maksutonta esiopetusta annetaan pääsääntöisesti päiväkodeissa ja lisäksi muutamalla koululla opetustoimen puolella.
Valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuva Jyväskylän päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma valmistui kesällä 2005 ja päiväkotikohtaiset suunnitelmat työstetään toimintakauden 2005-2006 kuluessa. Maahanmuuttajalasten päivähoidon
S2-petussuunnitelman laatiminen on aloitettu syksyllä 2005. Esiopetussuunnitelmaa uudistetaan ja päivitetään vuosittain.
Jokaisen lapsen kehitystä seurataan ja huomioidaan toiminnassa yksilöllisesti.
Vanhempien kanssa laaditaan mm. yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.
Mahdolliset vaikeudet ja riskit pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain ja
niihin annetaan erilaisia tukevia ja kuntoutuksellisia palveluja. Lapselle pyritään
järjestämään hoito- tai esiopetuspaikka lähellä hänen luontaista elinympäristöään. Lapsen ja perheen kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä ja toimitaan luontevassa, moniammatillisessa yhteistyössä sekä verkostoyhteistyössä päivähoitotyötä tukevien palvelutahojen kanssa.
Kunnan kustantama päivähoito kattoi 53,1 prosenttia 1-5-vuotiaista vuonna 2001
ja vastaava prosenttiluku oli 47,8 vuonna 2004. Jyväskylällä oli kymmenestä
suurimmasta kaupungista toiseksi pienin päivähoidon peittävyys Porin (44,4 %)
jälkeen. Koko maan luku vuonna 2004 oli 51,1.
Vuoden 2005 alussa
- 1-2-vuotiaita lapsia oli kunnan kustantaman kokopäivähoidon päivähoidon
piirissä 31,2 % ikäluokasta ja osapäivähoidon piirissä 1 %
- esikoulun piirissä oli 606 lasta, eli 84 % ikäluokasta.
- erityistä hoitoa ja kasvatusta diagnoosiin pohjautuen sai 170 lasta ja seurannassa olevia 153
- ns. moniammatillisen yhteistyön piirissä olevia perheitä päivähoidossa on
noin 60
- maahanmuuttajalapsia oli 190
- yksityisessä päivähoidossa lapsia oli 1 618, eli 28 % ikäluokasta 0-6 v
- yksityisen kotihoidon tuen piirissä oli 1 618 lasta, eli 28 % (ka/kk) ikäluokasta 0-6 v
- kuntalisän saajia 915
- 2050:stä perheestä korkeimmassa maksuluokassa oli 567 perhettä ja 0luokassa (ei maksua) oli 542 perhettä.
Syyskuussa 2004 tehdyn selvityksen mukaan sellaisia lapsia, joiden toinen tai
molemmat vanhemmat olivat kotona, oli kokopäivähoidossa 150 ja osapäivähoidossa 149. Suurimpana ryhmänä olivat maahanmuuttajalapset, joiden kielen
kehitys ja uusiin oloihin sopeutuminen edellyttivät hoidossa oloa. Muita syitä olivat lastensuojelulliset syyt sekä erityishoidon ja -kasvatuksen tarve. Vanhempien
kotona olon syitä puolestaan olivat työttömyys, erilaiset hoito- ja muut vapaat tai
eläkkeellä olo.
Sosiaali- ja perhepalvelut
Jyväskyläläisten arjessa selviytymistä, omatoimisuutta ja toimintakykyä tuetaan
terveydenhuollon ja lasten päivähoidon ohella useilla muilla sosiaali- ja perhepalveluilla. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapsiperheet, vammaiset, työttömät,
maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat ja päihdeongelmaiset. Palvelumuo-
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toja ovat lastensuojelun palvelut, kuntouttava sosiaalityö ja perusturva, psykososiaaliset-, perheneuvola-, päihde-, vammais- sekä työllisyyspalvelut. Näillä palveluilla tuetaan myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden
ihmisarvoista elämää.
Lapsiperheiden palveluissa on nostettu keskeisesti esille vanhemmuuden tukeminen ja erityisesti lapsen oma asiakkuus. Perheiden lasten asemaan kiinnitetään huomiota myös aikuisten päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakastyössä. Lapsiperheiden tueksi voidaan tarjota yhteistyössä sosiaalityön kanssa
myös kuntouttavia työllisyyspalveluita.
Vuosina 2003-2004 toteutetun Vaikuttavuutta ja näkyvyyttä lastensuojelun
avohuoltoon -hankkeen keskeisenä tavoitteena oli asiakkaan aseman ja lapsilähtöisen työtavan turvaaminen lastensuojelutyössä. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä lapsen kanssa työskentelyyn. Hankkeen yhtenä tuloksena lasten oikeutta
omaan asiakkuuteen ymmärretään paremmin. Myös vuonna 2005 käynnistyneen
Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen yhtenä tehtävänä on
parantaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon laatua lapsen tarpeista lähtien.
Mattilan perhetukikodille myönnettiin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen
vuoden 2005 laatupalkinto tunnustuksena lapsen kanssa tehtävästä työstä.
Pakolaislasten ja -nuorten koulunkäyntiä ja kotoutumista on onnistuttu tuloksellisesti tukemaan maahanmuuttajapalveluiden Helmi-projektilla. Projektissa on
järjestetty eri kaupunginosissa toimivia läksykerhoja (oppilaita n. 60), vanhempainryhmiä sekä harrastustoimintaa. Jo päättyneelle Helmi-projektille haetaan
jatkorahoitusta.
Lastensuojelussa varhainen puuttuminen yhteistyössä neuvolan ja päivähoidon kanssa, vanhemmuuden arviointi, ehkäisevä perhetyö ja sosiaalityö ovat
vaikuttaneet erityisesti huostaan otettujen pienten lasten määrän vähenemiseen
vuoden 2005 aikana. Myös läheisverkostot on otettu tiiviimmin mukaan perheiden
tukemisessa. Lastensuojelun perhetyön piirissä on ollut vuonna 2005 lapsia noin
250.
Kaaviossa 23 on kuvattu lastensuojelulain mukaisesti huostassa olevien osuuksia 0-17 -vuotiaista. Vertailukaupungeista huostassa olevien osuus on Jyväskylässä korkein yhdessä Turun ja Lahden kanssa. Huostassa olevien määrä on
kasvanut erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Huostaanottojen määrän
pienentyessä viimeisinä vuosina on huostassa olevien osuuden kasvu pysähtynyt.
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Kaavio 23. Huostassa olevien osuus 0-17 -vuotiaista viimeisimmän sijoitustiedon
mukaan Jyväskylässä, vertailukaupungiessa ja naapurikunnissa vuosina 19912004.
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Kaavio 24. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat (lkm) Jyväskylässä 1996-2005
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä on ollut vuoden 2004 aikana
Jyväskylässä 10,1 prosenttia 0-17 -vuotiaista. Keski-Suomessa vastaava luku on
6,6 prosenttia ja koko maassa 5,0 prosenttia. Elatustukea saaneita lapsia oli 0-17
-vuotiaista Jyväskylässä 11,5 prosenttia, Keski-Suomessa 8,7 ja koko maassa
9,4 prosenttia.
Nuorten ongelmatilanteissa nuorisokotien kriisityö on tuloksellista: kahdeksan
kymmenestä nuoresta palaa takaisin kotiin. Nuorten erityispalveluiden avopainotteinen päihde- ja huumetyö yhteistyössä Hovilan nuorisokodin kanssa on vähentänyt suljetun katkaisuosastohoidon tarvetta. Nuorten kriisipaikkojen kysyntä on
kasvanut, eikä siihen ole kaikilta osin pystytty vastaamaan.
Jyväskylän peruskouluissa koulukuraattori- ja koulupsykologityön painopiste on
oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä lisäämällä
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ennaltaehkäisevää työtä. Kiireisin tarve on vahvistaa lukion oppilaiden oppilashuoltoa ja järjestää psykologi- tai kuraattoripalveluja myös heille.
Kasvatus- ja perheneuvonnan tarve on nykyään suurempi kuin koskaan. Koulupsykologi- ja koulukuraattoriresurssin lisääminen on parantanut tilannetta Jyväskylässä, vaikka perheneuvolaan on edelleen keskimäärin kuuden viikon odotusaika. Lapsiperheiden jakautuminen ”huono-osaisiin” ja ”hyväosaisiin” näkyy
perheneuvolan asiakaskunnassa; osaa lapsiperheistä kuormittaa taloudellisen
toimeentulon epävarmuus ja osaa työelämän lisääntyvät vaateet, mikä tuottaa
hankaluuksia perheen ihmissuhteissa ja vanhemmuudessa. Lasten ja nuorten
ongelmakäyttäytyminen sekä erilaiset mielenterveyden häiriöt ovat lisääntyneet.
Tämä asettaa suuren haasteen myös yhteistyölle erikoissairaanhoidon kanssa.
Ohjauskäytäntöjen ja työnjaon kehittäminen siten, että se nykyistä paremmin
palvelee lapsia ja perheitä on tarpeen.
Aluepsykologityössä ensisijaista on varhainen apu, kriisien vaikeutumisen
ehkäisy ja lyhytkestoiset terapiat. Aikuispotilaiden mielenterveyden tukemisen
tarve on koko ajan lisääntynyt ja haasteena on se, miten aluepsykologityötä kohdennetaan ja miten yhteistyötä kehitetään avoterveydenhuollon vastaanottojen ja
mielenterveystoimistojen kanssa. Aluepsykologityössä tavoitteena on kuitenkin,
että alle 7-vuotiaiden kanssa tehtävän työn osuus pysyisi noin 40 prosentissa.
Pikkulapsiperheiden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen yhteistyössä neuvolan terveydenhoitajien ja muiden toimijoiden kanssa on hyödyllistä ja tärkeää.
Kuntouttavan sosiaalityön ja perusturvan palveluissa asiakkaita aktivoidaan kohti
oman elämän hallintaa. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kääntynyt laskuun edellisistä vuosista (ks. 5.2.). Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on vähentynyt vuodesta 2003 vuoteen 2005 noin 800 kotitaloudella.
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntouttavaa sosiaalityötä kohdennetaan pitkäkestoisesti työttöminä olevien asiakkaiden aktivointiin. Erityisesti nuorten alle, 25vuotiaiden asiakkaiden toimeentulotukiriippuvuutta ehkäistään yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja työvoimahallinnon palveluiden kanssa. Vuoden 2004 aikana
laadittiin 226 aktivointisuunnitelmaa. Romaniväestön työllistymistä, koulutukseen
hakeutumista ja yrittäjyyttä tuetaan Romanit työelämään -hankkeessa.
Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunta painottui vuoden 2005 aikana entistä
voimakkaammin lama-ajan velkaantuneiden sijasta ns. kulutusluottovelkaisiin.
Etenkin nuorten 20-28 -vuotiaiden ylivelkaantuneiden osuus kasvoi merkittävästi.
Palvelun tarjoamisesta haasteellista teki valtion määrärahojen pieneneminen 20
prosentilla, joka pidensi jonotusaikaa talous- ja velkaneuvojalle alkuvuoden noin
kahdesta kuukaudesta loppuvuoden noin seitsemään kuukauteen.
Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluilla tuetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä ja kuntoutumista työllistämällä heitä kaupungin toimialoille eri
alan ammattitehtäviin, kolmannen sektorin matalamman kynnyksen työpaikkoihin
ja yritystuella avoimille työmarkkinoille. Työllistämisen lisäksi työttömien henkilöiden työllistymisen valmiuksia parannetaan ja ylläpidetään työllisyysmäärärahoin
hankituilla työvalmennus- ja työkuntoutustoimilla. Palveluohjauksella ohjataan ja
tuetaan yksilön ja toimijoiden valintoja muutostilanteissa. Toimenpiteillä katkaistaan ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä.
Vuonna 2005 työllisyysmäärärahoin työllistettiin kaupungin eri toimialoille 90
henkilöä, yhdistelmätuen kuntalisien avulla yhteisöihin ja järjestöihin 160 eri
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henkilöä, ostopalvelu- ja yhteistoimintasopimuksilla (Tekevä, Katulähetys, Jyvässeudun Työttömät ry ja Jyvälä isoimpina työllistäjinä) yhteensä 300 henkilöä.
Kaupunkiorganisaatioon työllistettiin työllisyysmäärärahoilla kesätöihin 350
henkilöä ja yrityksiin ja yhteisöihin 185 jyväskyläläistä nuorta. Nuorten taidetyöpajan 5 kuukauden työpajajaksoja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Työpajajaksolle otetaan työharjoitteluun 12 nuorta. Vuoden 2005 aikana kuntouttavassa
työtoiminnassa oli 81 eri henkilöä, joista alle 25-vuotiaiden nuorten osuus oli 20
prosenttia.
Vuoden 2004 alussa aloitti toimintansa Jyväskylän työvoiman palvelukeskus. Palvelukeskukseen ohjataan vaikeasti työllistyvät asiakkaat, jotka tarvitsevat
moniammatillista palvelua työnhakutilanteensa selvittämiseksi. Vuoden 2005 aikana työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärä on noussut lähes kahdeksaan
sataan, joista jyväskyläläisiä oli 590 henkilöä.
Esimerkkinä työllisyyspalveluiden yhteistyöprojekteista on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Wire-projekti. Tavoitteena on, että projektissa kehitetyt
työttömien terveystarkastukset, liikuntaryhmät, työllisyyden palveluohjaaminen ja
seudullinen yritysyhteistyö vakiinnutetaan pysyviksi toiminnoiksi.
Hyvinvointikertomuksen kappaleessa 5.3. on kuvattu laajemmin Jyväskylän työllisyystilannetta ja työttömyyttä sekä esitetty tilastotietoa myös työllistettyjen määrän kehityksestä.
Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiöltä ostettavissa palveluissa asiakasmäärän ja palvelujen kysynnän kasvu on jatkunut vuoden 2005 aikana erityisesti huumausainehoitojen osalta. Huumausaineidenkäyttäjien hoitopalvelut vastaavat laadullisesti ja määrällisesti tarvetta. Sen sijaan alkoholin käyttäjien palvelutarpeisiin
vastaaminen on vaikeutunut. Alkuvuodesta 2004 toteutunut alkoholiveron alennus on johtanut alkoholihaittojen ja siten myös hoidon tarpeen lisääntymiseen.
Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastataan porrastamalla palveluita peruspalveluiden ja erityispalveluiden välillä. Kasvanut palvelutarve näkyy ajoittaisesti
jonojen kasvamisena päihdesäätiön palveluihin. Vuonna 2004 asiakkaita huumepoliklinikalla oli 233 ja A-poliklinikalla 613.
Vammaispalvelun kaupunkilaisille tuottamat palvelut ja tukitoimet pohjautuvat
kehitysvamma- ja vammaispalvelulakiin. Kehitysvammalain palveluista keskeisimpiä ovat erilaiset asumispalvelut, päivätoiminnat sekä omaishoidontuki.
Vammaispalvelulain palveluista ns. subjektiivisia oikeuksia ovat kuljetuspalvelut,
palveluasuminen, asunnon muutostyöt sekä tulkkipalvelut. Tavoitteena on
edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja
ja esteitä. Tukitoimet järjestetään siten, että ne edesauttavat vammaisten henkilöiden omatoimista suoriutumista, palvelusuunnitelmien mukaisesti. Palveluiden
järjestäminen edellyttää yhteistyötä ja yhteisvastuuta vammaispalveluiden,
perusterveydenhuollon, kotihoidon ja kuntouttavan sosiaalityön välillä. Mukana
yhteistyössä on myös kolmas sektori.
Vuonna 2004 sosiaali- ja mielenterveyspalveluissa pysyttiin vastaamaan asiakkaan kriisitilanteisiin välittömästi, esimerkkinä lapsen kiireellinen huostaanotto ja
perheväkivaltatilanne. Virka-ajan ulkopuolista kriisiapua jyväskyläläisille on
tarjonnut Kriisikeskus Mobile.
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Vanhusten kotihoito ja palveluasuminen
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua itsenäisesti omassa kodissaan tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössä. Ikääntyneillä on muuhun väestöön verrattuna runsas terveyspalvelujen tarve (ks. esim. kaavio 21).
Kotona asumista ja omatoimisuutta tuetaan kotisairaanhoidon ohella kotipalveluilla ja muulla hoidolla ja huolenpidolla yhteistyössä omaisten ja muiden tahojen
kanssa.
Avun ja hoivan porrastuksen mukaan kodin asemasta vanhus voi elää tavallisessa palveluasumisessa, tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa.
Pitkäaikaista sairaalahoitoa antaa terveyskeskussairaala.
Kotiin ja erilaisiin palveluasumisyksikköihin on mahdollista saada palveluja ympärivuorokautisesti. Ennaltaehkäisevät kotikäyntejä tarjotaan kaikille 70 täyttäville
jyväskyläläisille. Kotikäynnit ja alueellinen palveluohjaus edistä ikääntyvien palvelutietoisuuden lisääntymistä ja varhaista palvelujen piiriin hakeutumista. Senioriinfo on verkkopalvelu, johon on koottu tietoa julkisen, kolmannen sektorin sekä
yksityisten palveluntuottajien palveluista. Kotihoito sai vuoden 2005 valtakunnallisen Terve-Sos palkinnon yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa tästä työstä.
Vuonna 2004:
-

75 vuotta täyttäneistä 23–25 % oli kotihoidon piirissä
75 vuotta täyttäneistä 7 % oli palveluasumisessa
75 vuotta täyttäneistä oli 5 % laitoshoidossa
65 vuotta täyttäneistä 30 % oli tukipalvelujen piirissä
kotihoidossa asiakkaita oli 1601
tukipalveluasiakkaita oli 4319
omaishoidontukea saaneita oli 412
palveluasumispaikkoja oli 140
lyhytaikaisen hoidon paikkoja oli 21

Toimintaluvut ovat kehittyneet vanhuspoliittisen strategian tavoitteiden mukaisesti. Elämää omassa kodissa voidaan tukea mahdollisimman pitkään ja hoitoa
ja hoivaa tarvitseva saa sitä oikeassa paikassa.
Vanhainkodin yhteydessä palveluasumista tarjotaan kahdessa ryhmäkodissa 16
asukaspaikalla. Kotona asuvien dementoituneiden omatoimisuutta, kotona
selviytymistä ja omaisten jaksamista tuetaan mm. viitenä päivänä viikossa
dementoituneiden päiväkeskuksessa.
Terveyskeskussairaalan yhteydessä toimiva päiväsairaala myös tukee kotihoitoa.
Päiväsairaalapaikkoja on 10-12 ja käyntikertojen määrä vuosittain on runsas
2 000. Keskimäärin yksi asiakas käy päiväsairaalassa 12 kertaa hoitojakson aikana. Päiväsairaala tarjoaa laaja-alaista, moniammatillista tutkimusta, hoitoa ja
kuntoutusta varsinkin iäkkäille jyväskyläläisille silloin, kun ympärivuorokautinen
hoito ei ole välttämätöntä eivätkä tutkimus ja hoito ole mahdollisia tavallisella
vastaanotolla. Päiväsairaala laajentaa palvelurakennetta tarjoamalla avo- ja
sairaalapalveluja täydentävän hoito- ja tutkimusmuodon. Yhtenä tavoitteena yksilötasolla on myöhentää tai estää pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista sekä vähentää muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä.
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Vanhusten laitoshoito
Mikäli ikääntynyt jyväskyläläinen ei selviä kotona tai palveluasumisessa, hänen
on mahdollista hakea hoitopaikkaa vanhainkodista. Sairaiden vaatiessa potilaat
hoidetaan keskussairaalassa tai terveyskeskussairaalassa. Vanhainkoti tarjoaa
asukkailleen toimintakykyä ylläpitäviä ja kuntouttavia palveluja sekä ympärivuorokautista huolenpitoa ja turvallisuutta.
Vanhainkotipaikkoja on yhteensä 213, joista dementoituneiden pitkäaikaishoitopaikkoja on 58 ja lyhytaikaishoitoa tarjotaan neljällä hoitopaikalla. Vanhainkodissa paneudutaan erityisesti pitkäaikaishoitoon ja dementiahoitoon.
Vanhainkodin toiminnalliset muutokset ovat edistäneet palveluketjun toimivuutta.
Toimintatapoja on kehitetty muuttuvissa oloissa toimien läheisessä yhteistyössä
terveyskeskussairaalan ja kotihoidon ja palveluasumisen kanssa. Yhteistyötä
ylläpidetään ja kehitetään myös vapaaehtoistyöntekijöiden, seurakuntien, toisten
hengellisten ja muiden yhteisöjen sekä kulttuuritoimen kanssa. Vanhainkodissa
oli vuonna 2004 hoitopäiviä 76 238 ja noussut käyttöaste oli 97,8 prosenttiin.
Mikäli jyväskyläläinen ikääntynyt tarvitsee sairaalatasoista hoitoa, hän saa sen
joko erikoissairaanhoidossa tai terveyskeskussairaalassa, jossa on noin 165 sairaansijaa pitkäaikaispotilaiden käytössä. Viimeksi mainitut ovat useimmiten 65 vuotta täyttäneitä. Sairaala täydentää siten vanhusten palvelujen hoitoketjua.
Vanhusten hoidon ja hoivan porrastus
Vanhusten palvelujen toimivuutta hoivan ja hoidon porrastuksen osalta osoittaa
kaavio 24, jossa on kuvattu vanhusten palvelujen pitkäaikaisasiakkaat toimintakykyä osoittavan Rava-indeksin mukaan. Suurempi indeksin arvo osoittaa huonompaa toimintakykyä. Vanhainkodin ja terveyskeskussairaalan asiakkaista ja
potilaista suurimmalla osalla on huono toimintakyky, mikä lisää hoitoisuutta.
Kaikilla vanhuspalvelujen piirissä olevilla on olennainen hoivan ja hoidon tarve.
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Kaavio 25. Jyväskylän vanhusten palvelujen pitkäaikaisasiakkaat toimintakyvyn
mukaan
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6.3.3

Omatoimisuuden ja yhteisöllisyyden tukeminen

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen keskeisiä strategisia tavoitteita ovat syrjäytymiskehityksen ehkäiseminen ja heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen. Entistä tärkeämmiksi on noussut myös kuntalaisten omatoimisuuden,
osallistumisen ja yhteistoiminnan tukeminen kaikessa sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen toiminnassa. Näihin vaikutetaan palvelujen avulla ja niiden yhteydessä. Omatoimisuudella ja yhteisöllisyydellä on itseisarvoa hyvinvoinnin edistäjinä, mutta niillä on myös yhteyttä palvelujen tarpeeseen ja käyttöön. Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kunnan ja muiden toimijoiden hyvää yhteistyötä.
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen omassa toiminnassa omatoimisuuden tukeminen näkyy tietoisena toimintatapana, jossa potilaan ja asiakkaan omia voimavaroja otetaan käyttöön ja vahvistetaan. Terveydenhuollossa annetaan elintapaohjausta yksilöllisesti ja ryhmissä ja käytössä on myös itsehoitopisteitä ja riskien
itsearviointia. Äitiys- ja lastenneuvolat tukevat yhteisöllisyyttä synnytys- ja perhevalmennusryhmien kautta tutustuttamalla perheitä tosiinsa. Myös muissa sosiaalija terveyspalveluissa ryhmämuotoiset terapia-, kuntoutus- ja vertaisryhmämenetelmät ovat osoittaneet toimivuutensa.
Kun asiakasta tuetaan löytämään omia voimavarojaan, kaikissa sosiaali- ja perhepalveluissa huomioidaan asiakkaan perhe ja lähiverkosto osana yksilön elämää. Asiakkaan voimaantuminen edesauttaa myös lähiverkoston hyvinvointia.
Asiakkaiden aktivointi on erityisen merkityksellistä syrjäytymisen ehkäisemiseksi
pitkäkestoisesti työttömien henkilöiden kohdalla. Nuorten, alle 25-vuotiaiden toimeentulotukiriippuvuutta ehkäistään yhteistyössä työllisyyspalvelujen ja työvoimahallinnon kanssa.
Lasten päivähoidossa yhteisöllisyyttä on kuvattu termillä ”kasvatuskumppanuus”,
millä tarkoitetaan vanhempien ja henkilökunnan sitoutumista tukemaan lasten
kasvua, kehitystä ja oppimisen prosesseja. Kasvatuskumppanuus on myös
vanhempien keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Varhaiskasvatus auttaa
lasta kehittymään omatoimiseksi ja tekemään itsenäisiä päätöksiä.
Vanhustenhuollossa yhteisenä periaatteena on kuntouttava työote ja asiakkaan
fyysisten ja psyykkisten voimavarojen hyödyntäminen mahdollisimman pitkään.
Toimintamuodot vaihtelevat vanhuksen elämäntilanteen mukaan. Kotihoidossa ja
palveluasumisessa tuetaan omatoimisuutta mm. ennalta ehkäisevillä kotikäynneillä, joiden yhteydessä ohjataan erilaisten toimintojen piiriin. Vanhainkodissa ja
sairaalassa asukkaille ja potilaille järjestetään yksilö- ja ryhmätoimintaa ja erilaisia tapahtumia, joilla pidetään yhteyttä ympäröivään yhteiskuntaan. Omien voimavarojen ja yhteisöllisyyden tukemisessa vapaaehtoisilla ja omaisilla on merkittävä rooli.
Keski-Suomen HYVE eli Hyvinvoinnin alueelliset tukiverkostot kansalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi käynnistyi projektina vuonna 1998, pysyvää kehittämistoimintaa siitä tuli vuonna 2001. Yhteistyökumppaneina toiminnassa ovat Jyväskylän kaupungin lisäksi Jyväskylän maalaiskunta, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry sekä Keski-Suomen sosiaaliturvayhdistys Ry. Hyveen toimintamallina on
julkisen ja kolmannen sektorin yhteinen kehittämistyö. Toiminnan pääideana on
alueellisen sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittäminen sekä ihmisten hyvinvoinnin
turvaaminen:
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hyvinvointia tuottavien tahojen keskinäisen vuorovaikutuksen
parantamisella (mm. julkisen ja kolmannen sektorin välisen
yhteistyön tehostaminen)
monitoimijaisten palvelu- ja tukimuotojen kehittämisellä ja kokeilutoiminnalla
sosiaalialan osaamisen vahvistamisella
yhteisöllisten toiminta-areenoiden luomisella ja tukemisella
kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten ja eri roolien vahvistamisella
kansalaislähtöisyyden, kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämisellä.

Kansalaisten kohtaamispaikkana sekä järjestöjen toimipaikkana toimii Kumppanuustalo. Taloa käyttää 50 järjestöä ja siellä käy päivittäin 300–500 asiakasta.
Jyväskylän kaupunki koordinoi vapaaehtoistoimintaa toimintakeskus Vaparin
avulla. Toiminta on vapaaehtoisille osallistumista vuorovaikutukseen perustuvaan
organisoituun auttamis- ja tukitoimintaan. Tavoitteena on henkisen ahdingon
lievittäminen tai elinoloihin liittyvän puutteen korjaaminen. Auttamisen ja tuen
kohteiden yhteisöllisyys ja omatoimisuus edistyvät, mutta samalla vapaaehtoisen
oma sosiaalinen pääoma karttuu. Toiminta on ennaltaehkäisevää palvelua, jossa
tuetaan apua tarvitsevia ja edistetään yhteisvastuuta ihmisten ja yhteisöjen kesken. Vapari toimii yhteistyössä järjestöjen, yhteisöjen ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa.
Suurin vapaaehtoistoiminnan kohderyhmä on ikäihmiset, joita tavoitetaan vuosittain noin 300. Tarve olisi suurempi. Eniten kaivataan seurustelua vapaaehtoisten kanssa sekä ulkoilu- ja asiointiapua. Myös maahanmuuttajat ja pakolaiset
ovat keskeinen ryhmä vapaaehtoistoiminnassa. Mielenterveysasiakkaiden, erityisesti nuorten aikuisten, tarpeisiin ei ole kaikilta osin pystytty vastaamaan. Aktiivisia vapaaehtoisia on mukana toiminnassa tällä hetkellä Vaparin kautta n. 250.
Jyväskylän seudun Perhe -hanke on käynnistynyt kesällä 2005. Se on kaikkien
perheiden palveluiden saralla toimivien yhteisöllisyyden ja omatoimisuuden
lisääntymiseen tähtäävä hanke. Luotavissa verkostoissa keskeistä on vanhempien ja lasten äänen kuuluminen, vanhemmuuden vahvistaminen sekä toimialojen, julkisen, seurakunnan ja kolmannen sektorin, vapaaehtoisten ja ammattilaisten välinen kumppanuus. Kumppanuuden kautta kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja ja lisätään ryhmätoimintoja. Isien osuutta perheessä tuetaan ja isiä aktivoidaan mm. tietoteknologian hyödyntämisen avulla. Hankkeessa ovat Jyväskylän lisäksi Jyväskylän maalaiskunta, Muurame, Laukaa sekä järjestöistä keskeisenä toimijana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Suomen piiri.

6.3.4

Neuvonta ja viestintä

Oikein toimivalla, oikea-aikaisella ja ymmärrettävällä neuvonnalla ja viestinnällä
edistetään hyvinvointia ja vaikutetaan palvelujen tarpeeseen, käyttöön ja terveyskäyttäytymiseen. Kaikissa palveluissa tuetaan asiakkaiden ja heidän läheistensä
hyvinvointia antamalla tietoa palveluista, neuvomalla ja ohjaamalla. Sosiaali- ja
terveydenhuollon työmenetelmiin kuuluu olennaisena osana yksilöön tai ryhmään
kohdistuva suullinen viestintä usein kirjallisilla ohjeilla täydennettynä. Tämän
lisäksi viestinnän välineinä käytetään oppaita ja esitteitä, internetiä ja kaupungin
tiedotuslehteä sekä järjestetään asiakas- ja yleisötilaisuuksia. Viestintä tavoittaa
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kuntalaiset parhaiten, kun käytetään useita eri välineitä. Viestinnän kohteina ovat
kaupunkilaisten, erityisryhmien ja henkilöstön ohella sidosryhmät.
Lapsuudessa luodaan perusta koko loppuelämään vaikuttaville tavoille ja tottumuksille. Lastenneuvolan, päivähoidon ja kouluterveydenhuollon toiminnassa korostuu elämäntapaohjaus, jonka painoalueina ovat riittävä lepo, päivittäinen ulkoilu ja liikkuminen sekä terveellinen ravitsemus. Viimeksi mainitun osalta esimerkiksi päivähoidossa toteutettiin vuosina 2004-2005 Sapere –ravitsemuskasvatushanke. Sen päämääränä oli lasten ruokatottumusten ja ruokakulttuurin monipuolistaminen sekä pohjan luominen terveellisille elämäntavoille.
Vanhusten luokse tehdyillä ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä jaetaan tietoa
palveluista ja annetaan yksilöllistä palveluohjausta. Tietoa saa myös päiväkeskuksissa ja tavaratalojen yhteydessä. Vanhusten palveluopas ja sähköinen
Seniori-info kokoavat yhteen laaja-alaiset kunnalliset, yksityiset ja kolmannen
sektorin palvelut. Vanhusten palveluissa neuvonta ja ohjaus nivoutuvat hoiva- ja
hoitoprosesseihin, missä osana on omaisten osallistuminen. Viestinnän merkitys
korostuu asukkaiden hoidossa ja jatkuvuuden turvaamisessa.
Kumppanuustalolla on vuoden 2004 lopulla aloittanut järjestövetoinen yhteispalvelupiste -kokeilu. Kokeilussa on mukana niin julkisia toimijoita (sosiaali- ja
terveyspalvelukeskus, KELA, työvoimatoimisto) kuten myös järjestötoimijoita.
Palvelusihteeri antaa toimipisteessä henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa.
Yhteispalvelupisteeseen oli elokuun 2005 loppuun mennessä ottanut yhteyttä
259 asiakasta sekä käymällä paikan päällä että puhelimitse. Asiointi on liittynyt
mm. kuuntelemiseen ja keskustelemiseen, erilaisten hakulomakkeiden (myös
sähköisten) täyttämiseen sekä kurssi- ja koulutusohjelmien opastamiseen.
Myös Kuokkalassa toimii eri toimijoiden yhteistyössä rahoittama yhteispalvelupiste alueen asukkaille. Säynätsalossa toteutettiin 2-vuotinen palveluohjausprojekti, jossa kehitettiin eri toimijoiden yhteistyönä alueellisen palveluohjauksen
ja asiakaspalvelun malli. Malli hyödyntää säynätsalolaista paikalliskulttuuria voimavarana. Palveluohjaustoiminta vakinaistettiin projektin päättyessä kesällä
2005. Palveluohjaajalta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluista, vuokra-asumisesta sekä Kelan ja työvoimatoimiston tukimuodoista.
Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus on mukana rahoittamassa asumisneuvojatoimintaa. Sen tavoitteena on vähentää vuokrarästeistä aiheutuvia vaikeuksia sekä
ehkäistä niiden uusiutumista ja niistä aiheutuvia häätöjä.
Hyvinvointia ja terveyttä edistävää viestintää ja neuvontaa tehostaa osaltaan
terveyden edistämisen foorumi. Se kokoaa terveyden edistämisen toimintoja ja
toimijoita julkiselta sektorilta, järjestöistä sekä tutkimus- ja koulutuslaitoksista.
Mukana on 20 terveyden edistämisen keskeistä toimijatahoa. Päätehtävänä on
edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä toimia sairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Päämäärään edetään rakentamalla terveyttä edistävää toimintapolitiikkaa ja palveluja sekä lisäämällä terveyden edistämisen osaamista ja
arviointia. Yhteistyöllä tavoitellaan terveyden edistämisen vaikuttavuuden lisääntymistä, toimintojen päällekkäisyyksien ja katvealueiden poistamista, uusien
toimintakäytäntöjen vakiinnuttamista sekä tehokkuutta ja näkyvyyttä alueelliseen
terveyden edistämisen toimintaan.
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6.3.5

Palautetta palveluista

Jyväskylän on eri yhteyksissä todettu tuottavan useita sosiaali- ja terveyspalveluja vertailukaupunkeja korkeimmilla kustannuksilla. Tämä yhdessä lisääntyneiden palveluvaatimusten sekä taloustilanteen kanssa on aiheuttanut paineita
myös palveluille. Jyväskylä on kuitenkin selvinnyt asukkaiden ja asiakkaiden mielestä hyvin sekä oman asiakaspalautteen että kuntavertailujen valossa (ks. kaavio 26).

Kaavio 26. Yhteenveto sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista tuloksista kaupunki- ja kuntapalvelututkimuksessa Jyväskylän ja 30 kyselyyn osallistuneen kunnan
osalta (asteikko 1=erittäin huonosti, 5=erittäin hyvin). Lisäksi *-merkinnällä on
merkitty ne palvelut, joihin Jyväskyläläiset ovat tyytyväisempiä kuin kyselyyn
osallistuneissa muissa suurissa kunnissa keskimäärin (Helsinki, Espoo, Oulu,
Tampere, Turku ja Lappeenranta)
Kaupunki ja kuntapalvelututkimuksen mukaan jyväskyläläisistä 45 prosenttia oli
sitä mieltä, että terveyskeskuksen palvelut olivat paremmat tai samanlaiset kuin
yksityiset palvelut, mikä oli suurempi osuus kuin vertailuissa kaupungeissa
(Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Lappeenranta). Jyväskylässä 24.5
prosenttia vastanneista ilmoitti, että heillä tai perheenjäsenellä oli jokin arkielämää haittaava sairaus. Tilanteeseen apua oli saanut riittävästi Jyväskylässä 63
prosenttia. Jyväskylässä apua saaneiden osuus oli vertailtujen kaupunkien toiseksi suurin.
Efekon kyselyssä selvitettiin myös terveyskeskuksen palveluja käyttäneiden tyytyväisyyttä palvelujen toimivuuteen, saavutettavuuteen ja palvelun ja hoidon laa-
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tuun. Jyväskyläläiset antoivat 30 kunnan joukossa keskimääräistä parempia arviointeja lukuun ottamatta henkilökunnan palvelualttiutta, puhelinpalvelua ja toimitiloja. Kuuden suuren kaupungin kesken Jyväskylällä oli arvioiduista 11 asiasta
(mm. hoidon hyödyllisyys ja laatu, ajan saanti ja jonotusajat) kahdeksan parasta
tai toiseksi parasta sijaa.
Myös sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen omilla asiakaskyselyillä on hankittu
palautetta palveluista. Terveysasemilla toiminnasta riippuen vastanneista 84-97
prosenttia oli saanut hyvää palvelua, viimeistään kolmen päivän sisällä oli saanut
ajan 56-68 prosenttia, kolme viikkoa tai kauemmin oli joutunut odottamaan prosenttia. Vastaanotolle pääsyä piti sopivana 82-96 prosenttia vastanneista ja vastaanottopaikalla sovitussa ajassa tai kohtuullisella viiveellä oli päässyt 92-96
prosenttia. Vastaanottoon käytettyä aikaa piti liian lyhyenä 2 prosenttia vastanneista ja riittävänä 92 prosenttia. (Koski 2005.) Opiskelijaterveydenhuollossa
vuonna 2005 asiakkaat antoivat saamilleen palveluille asteikolla arvosanan 4,56
(asteikko 1-5 (hyvä) ja vammaispalveluissa vaikeavammaisten kuljetuspalvelulle
arvosanan 8,75 (asteikko 4-10).
Syksyllä 2005 päivähoidon asiakasperheistä 89 prosenttia piti päivähoitopalveluja
erinomaisina tai hyvinä ja vajaa 2 prosenttia huonoina. Vastanneista 73 prosenttia oli sitä mieltä, että päivähoitopalvelut reagoivat kuntalaisten tarpeisiin vähintäänkin hyvin. Huonona tilanteen näki 6 prosenttia vastanneista. Tiedottaminen
päivähoitopalveluista oli useimpien vastanneiden mielestä sujunut hyvin (75 %)
kuin huonosti (8 %). Päivähoidon palveluja piti monipuolisina 86 prosenttia ja turvallisina 91 prosenttia. Yksityistä päivähoidon tarjontaa piti tärkeänä 84 prosenttia
vastanneista.
Kotihoidon ja palveluasumisen asiakaspalvelujen laatua ja onnistumista arvioidaan vuosittain asiakas- ja omaishaastatteluilla. Vuoden 2004 asiakastyytyväisyyden keskiarvo oli 4,13 asteikolla 1-5 (hyvä).

6.3.6 Hyvinvoinnin haasteet
Keskeisiä hyvinvoinnin haasteita sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen kannalta
ovat:
 ennalta ehkäisevä toiminnan turvaaminen ja edistäminen
 medikalisaation välttäminen
 asiakaskunnan ja palvelutarpeiden muutosten tunnistaminen
 vanhusten palvelu- ja asumistarpeisiin vastaaminen
 lasten, nuorten ja perheiden tukeminen
 eriarvoisuuden, hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen
 syrjäytymisen ehkäisy ja työttömyyden seurausten lieventäminen
 vuorovaikutuksen edistäminen kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa
 palvelujärjestelmän selkiyttäminen
 sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden hallinta muuttuvassa
toimintaympäristössä
 joustavien ratkaisujen mahdollistaminen omatoimisuuden ja
yhteisöllisyyden edistämiseksi
 riittävän, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön turvaaminen.
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7 Yhteenveto
7.1 Hyvinvoinnin kuva ja suunta
Jyväskylän ensimmäinen hyvinvointikertomus valmistui vuonna 2002. Sen yhteydessä kuvattiin sekä hyvinvoinnin myönteisiä ulottuvuuksia että hyvinvoinnin
kehittämisen tarpeita. Nyt toisen hyvinvointikertomuksen yhteydessä esitellään
samoja sisältöjä kuuteen eri teemaan jaoteltuna.
Hyvinvoinnin edellytykset ovat olemassa
Jyväskylä on muiden suomalaisten kasvukeskusten tavoin kehittynyt nopeasti viimeisten vuosien aikana. Jyväskylällä on monia ominaispiirteitä ja vahvuuksia, jotka mahdollistavat asukkaiden hyvinvointia ja synnyttävät edellytykset kaupungin
menestymiselle:
x
x
x

x
x
x

Nuori ja palvelurakenteen kannalta taloudellinen väestön ikärakenne
Asumisolosuhteet ovat kehittyneet myönteisesti, asuntorakentaminen on
ollut vilkasta ja asunnottomuus on vähentynyt
Tiivis kaupunkirakenne, lyhyet etäisyydet ja eri liikennemuotojen toimivuus helpottavat sekä arkipäiväistä liikkumista että palveluiden saavutettavuutta
Jyväskylässä on maakunnallisena keskuksena monipuoliset ja hyvät edellytykset harrastus- ja kulttuuritoiminnalle
Jyväskyläläiset ovat korkeasti koulutettuja
Jyväskylään on syntynyt laman jälkeisenä aikana runsaasti uusia työpaikkoja ja kasvu on jatkunut 2000-luvulla

Hyvinvoinnin edellytysten säilyminen ei ole itsestään selvää. Elinkeinojen ja talouden myönteinen kehitys on jatkossakin edellytys Jyväskylän ja seudun hyvinvoinnille. Myös kaupungin huono taloudellinen tilanne ja velkaantuminen ovat
riski hyvinvoinnin pitkäjänteiselle kehittymiselle Jyväskylässä.
Työttömyys on säilynyt korkealla tasolla
1990-luvun alun lama oli suuri murros suomalaisessa yhteiskunnassa. Lama vaikutti rajusti myös Jyväskylään ja laman jäljet ovat edelleen havaittavissa. Nopeasta työpaikkojen kasvusta huolimatta työttömien määrä on säilynyt korkealla
tasolla. Työttömyys vaikuttaa monin eri tavoin hyvinvointiin ja työttömyys näkyy
Jyväskylässä muun muassa:
x
x
x
x
x
x

Työttömyys on vertailukaupunkeihin nähden korkealla tasolla, vaikka työpaikat ovat lisääntyneet
Pitkäaikaistyöttömien osuus on edelleen korkea (25 prosenttia työttömistä)
Pitkäaikaistyöttömyys kohdistuu erityisesti yli 50-vuotiaisiin työttömiin
Nuorisotyöttömyys on laskenut alle 20 prosentin, mutta edelleen se on
vertailukaupunkien kolmanneksi korkein
Toimeentulotukea saaneiden osuus on vertailukaupunkeihin nähden korkealla tasolla
Korkea työttömyys heijastuu veronalaisten tulojen kehitykseen Jyväskylässä
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Hyvinvointierot ovat kasvaneet
Laman jälkeen suomalaisten hyvinvointierot ovat kasvaneet monien tutkimuksien
mukaan. Hyvinvointieroja on käsitelty julkisuudessa erityisesti tuloerojen muodossa, mutta samalla on havaittu väestön sosioekonomisten terveyserojen kasvaneen. Tällä tarkoitetaan, että mitä paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa
ihmiset ovat, sitä parempi heidän terveytensä keskimäärin on. Huono terveys on
myös riski syrjäytymiselle ja vaikuttaa odotettavissa olevaan elinikään.
Hyvinvointierojen kasvaminen näkyy myös Jyväskylässä, vaikka koko väestöä
kuvaavilla indikaattoreille sitä on vaikea havaita. Erot heijastuvat kuitenkin muun
muassa:
x

Erot terveyskäyttäytymisessä (mm. liikunta ja ravinto) ovat merkittäviä niin
lapsilla kuin työikäisilläkin kyselyjen mukaan
Väestön hyvinvointierojen kasvaminen välittyy myös asuinalueiden välisiin
eroihin. Jyväskylän suuralueiden väliset tulo- ja työllisyyserot ovat kasvaneet
laman jälkeisenä aikana.

x

Huono-osaisuuden ongelmat ovat tiivistyneet
Hyvinvoinnin myönteisen kehityksen taustalle usein unohtuvat monet hyvinvoinnin ongelmat. Huonoimmassa asemassa olevat eivät usein pysty osallistumaan
julkiseen keskusteluun ja ongelmat painuvat näkymättömiin. Monet ongelmat kietoutuvat vaikeiksi kimpuiksi ja heijastuvat yksilöiden lisäksi perheisiin ja lähiyhteisöihin.
Jyväskylän pahoinvointi nousi uutisotsikoihin, kun Kuntalehden vertailussa syyskuussa 2004 Jyväskylä sijoittui Suomen pahoinvoivimmaksi kaupungiksi. Uusimpien tilastojen valossa Jyväskylä ei ole samalla vertailulla enää kärkitilalla, vaan
sijoittuu 20 suurimman kaupungin joukossa neljänneksi. Tämä osoittaa, että Jyväskylä kuuluu niiden suomalaisten suurien kaupunkien joukkoon, missä sosiaaliset ongelmat ja pahoinvointi ovat keskimääräistä yleisempää.
Jyväskylässä huono-osaisuudesta ja hyvinvoinnin ongelmien kasaantumisesta
kertovat muun muassa:
x
x
x
x
x
x
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Lastensuojelun tarve on kasvanut 2000-luvulla
Edelleen osa nuorista käyttää alkoholia runsaasti. Kouluterveyskyselyssä
17 prosenttia 8. ja 9. luokkalaisista ilmoitti olevansa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa.
Alkoholin kulutus on vertailukaupunkeja korkeampaa ja alkoholiveron
alentaminen on edelleen lisännyt alkoholin kulutusta
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on vertailukaupunkeihin nähden
korkea
Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden osuus aikuisväestöstä on vertailukaupunkeihin nähden korkea
Ruokapankkien ruoka-apua sai vuonna 2004 edelleen yli 1800 kotitaloutta

Väestön terveydessä hyviä ja huonoja ulottuvuuksia
Monien terveyttä kuvaavien indikaattoreiden perusteella jyväskyläläisten terveydentila on parantunut viimeisten vuosien aikana. Jyväskyläläisten terveydentila
on kehittynyt myönteisesti myös vertailukaupunkeihin nähden. Myönteisestä terveyden kehittymisestä kertovat muun muassa:
x
x
x
x
x
x

Koululaisten päihteidenkäyttö on vähentynyt
Lasten imetys ensimmäisen elinvuoden aikana on Jyväskylässä selvästi
koko maata yleisempää
Erikoiskorvattavien lääkkeisiin oikeutettujen työikäisten määrä on kehittynyt vertailukaupunkeihin nähden myönteisesti
Työkyvyttömyyseläkettä saavien osuus työikäisistä on vähentynyt
Ikävakioitua kuolleisuutta kuvaava indeksi on Jyväskylässä laskenut ja indeksi on vertailukaupungeista alhaisin
Ikävakioitu sairastavuusindeksi on vertailukaupunkien toiseksi alhaisin ja
parempi kuin Suomessa keskimäärin

Myönteisten kehityssuuntien lisäksi Jyväskylässä on havaittavissa myös
negatiivisia signaaleja väestön terveydessä. Tästä kertovat muun muassa:
x
x
x
x
x
x
x

Koululaisten koettu terveys on heikentynyt, sekä niska- ja hartiakivut että
masentuneisuus ovat lisääntyneet
Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on alentunut ja vain kolmannes
nuorista liikkuu riittävästi
Alkoholin kulutus on kasvanut alkoholiverotuksen muutoksen seurauksena
Jyväskylässä tehdään runsaasti raskauden keskeytyksiä
Mielenterveyden syistä työeläkkeelle jääneiden määrä on kasvanut ja
mielenterveyden sairauksien hoitotarve on kasvanut
Erikoiskorvattavien lääkkeisiin oikeutettujen ikääntyneiden osuus on kasvanut
Jyväskylässä tapahtuu runsaasti ikääntyneille sairaalahoitoa vaativia tapaturmia

Piirun verran parempaan
Jyväskylän ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuonna 2002. Kertomuksessa Jyväskylän hyvinvoinnissa havaittiin runsaasti kehittämisen tarpeita. Vuonna 2005 hyvinvoinnin kuva on vuoden 2002 suuntainen. Hyvinvoinnin kokonaiskuvan voi katsoa kääntyneen piirun verran parempaan, vaikka edelleen monia
vaikeita ongelmia ja haasteita on havaittavissa. Jyväskylän hyvinvoinnin paremmasta kehityksestä viimeisten vuosien aikana kertoo muun muassa:
x
x
x
x

Asumisolosuhteet ovat kehittyneet myönteisesti ja asunnottomien määrä
on alentunut
Väestön koulutustaso on jatkanut nousuaan ja liki kaikki peruskoulun
päättäneet löytävät jatkokoulutuspaikan
Väestön valtionveronalaiset tulot ovat jatkaneet kasvuaan
Toimeentulotuen tarve ja pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden
osuus ovat alentuneet viime vuosina
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x
x
x
x

Työttömien määrä on alentunut hieman ja työllisten määrän kasvu on
jatkunut
Omaisuus-, väkivalta- ja huumerikosten määrä on kääntynyt laskuun
Lasten ja nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt
Laajasti väestön terveydentilaa kuvaavat indikaattorit (mm. ikävakioitu
kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeen saajien osuus työikäisistä) ovat kehittyneet myönteisesti

7.2 Hyvinvointipolitiikan strategiset linjaukset
Jyväskylän kaupungin hyvinvointipolitiikkaa on linjattu yleisellä tasolla osana
koko kaupungin strategiaa. Jyväskylän kaupunkistrategian päämääränä on tasapainoinen kaupunkipolitiikka, jonka kulmakiviksi on määritelty seudun kilpailukyky, kestävä kehitys ja sosiaalinen eheys. Hyvinvointipolitiikan ydinaluetta on sosiaalisesta eheydestä huolehtiminen siten, että samalla ymmärretään hyvinvoinnin yhteys kilpailukykyisen kaupunkiseudun ja kestävän kehityksen tavoitteisiin.
Hyvinvointipolitiikka on nähtävä laajemmin kuin vain hyvinvointipalvelujen tuottamisena ja samanaikaisesti asukkaita tulee kannustaa vastuuseen omasta terveydestään, lähiympäristöstään ja läheisistään.
Kaupungin strategiassa määritellään suunta kaupungin talouden tasapainottamiseen, mikä edellyttää tehokasta hyvinvointipalvelujen tuottamista, uusien toimintatapojen käyttöönottoa ja palvelurakenteen uudistamista. Samalla palvelujen
on kohdistuttava oikealla tavalla palvelujen tarvitsijoihin. Hyvinvointikertomus
sisältää sellaista tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja palvelutarpeista, jonka
avulla palvelujen kohdentumista pystytään parantamaan.
Lisäksi kaupunki on tehnyt kohdennettuja strategioita ja ohjelmia, jotka tarkentavat hyvinvointipolitiikkaa. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhuspoliittinen strategia,
huumausainestrategia sekä parhaillaan laadittavat ennaltaehkäisevän päihdetyön
strategia ja lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma.
Paikallista hyvinvointipolitiikkaa tarkasteltaessa on myös muistettava, että asukkaiden hyvinvointiin vaikuttaa kuntatason päätöksenteon lisäksi valtion poliittiset
päätökset mm. sosiaali- ja terveyspolitiikassa.
Hyvinvointikertomus osoittaa, että Jyväskylän kaupungin tulee edelleen pyrkiä terävöittämään hyvinvointipolitiikkaansa. Hyvinvointipolitiikkaa terävöittävien toimien tulee painottua vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden perusteella sekä
laaja-alaisesti ennaltaehkäiseviin että tarkasti kohdennettuihin toimiin.
Hyvinvointikertomuksen yhteydessä nostetaan esille viisi yleistä strategista linjausta. Linjaukset esitetään hyvinvointipoliittisen keskustelun lähtökohdiksi. Ne
sisältävät tilaa poliittiselle keskustelulle ja konkretisoituvat osaksi kaupunkipolitiikkaa kaupungin jatkuvan strategiaprosessin, kehittämis- ja tutkimustoiminnan
sekä talous- ja toimintasuunnittelun kautta. Strategisia linjauksia ei kohdenneta
tiettyihin väestöryhmiin, kuten esimerkiksi ikääntyneisiin tai maahanmuuttajiin,
vaan ne toimivat yleisinä lähtökohtina väestöryhmittäisille hyvinvoinnin haasteille.
Hyvinvointipolitiikasta tarvitaan keskustelua.
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1. Järjestö- ja kansalaistoiminta näkyväksi voimavaraksi hyvinvoinnille
Jyväskylä on tunnettu aktiivisena järjestökaupunkina. Monialainen ja kattava yhdistystoiminta on hyvinvoinnin tärkeä voimavara. Jyväskyläläinen yhdistyskenttä
on monikerroksista ja laaja-alaista ulottuen poliittisista yhdistyksistä harrastus- ja
kulttuuriyhdistyksiin sekä sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiin. Järjestöt ovat myös
merkittäviä hyvinvointipalvelujen tuottajia.
Vilkasta järjestötoimintaa pidetään yleensä toimivan paikallisdemokratian ominaisuutena. Järjestöjen kautta kansalaiset voivat osallistua paikallisyhteisön toimintaan ja olla vuorovaikutuksessa julkisten toimijoiden kanssa. Tiivistämällä vuorovaikutusta kolmannen sektorin kanssa kaupunki lisää paikallista sosiaalista pääomaa ja turvaa kuntalaisten hyvinvointia.
Yhteistyö yhdistysten kanssa perustuu verkostomaiseen toimintamalliin ja monitoimijuuteen. Kaupungin tulee olla kehittämässä toimintatapoja, joiden avulla kolmannen sektorin merkitys hyvinvoinnin edistäjänä kasvaa ja edellytykset hyvinvointipoliittisiin haasteisiin vastaamiseen lisääntyvät. Myös kolmannen sektorin
toimintaa ja erityisosaamista tulee pystyä tekemään näkyvämmäksi ja siten luoda
mahdollisuuksia yhteistoiminnan kehittymiselle. Samalla tuetaan asukkaiden
osallistumista ja omatoimisuutta. Yhteistyötä järjestöjen kanssa tullaan linjaamaan tarkemmin erillisessä kaupungin ja kolmannen sektorin yhteystyöstrategiassa.
2. Hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota yhdyskuntasuunnittelussa
Elinympäristö tukee ja luo edellytyksiä asukkaiden hyvinvoinnille ja sen edistämiselle. Elinympäristössä voi olla myös sellaisia esteitä tai haittoja, jotka heikentävät asukkaiden hyvinvointia ja sen kokemista. Voimakkaasti kasvavassa Jyväskylässä tulee elinympäristön suunnittelun ja rakentamisen avulla sekä ehkäistä
haittojen syntymistä että pyrkiä minimoimaan haittojen vaikutukset asukkaiden
hyvinvoinnille.
Elinympäristöjen suunnittelussa on luotava myös edellytyksiä riittävälle virkistymiselle ja elpymiselle. Lihasvoimin tapahtuvan liikenteen ja liikunnan edellytyksiä
tulee turvata ja kehittää myös tulevaisuudessa.
Eri asuinalueita ja asumisen muotoja tulee kehittää tasa-arvoisesti eri toimijoiden
yhteistyössä. Asuntorakentamisen tulee vastata sekä asukkaiden erilaistuviin
asumistoiveisiin että ajankohtaisiin asumisen haasteisiin. Samanaikaisesti on kuitenkin sitouduttava kehittämään kaupunkia alueellisesti tasa-arvoisesti ja
sosiaalisesti eheästi. Pahoinvoinnin kasautumista asuinalueille on ehkäistävä
sekä yhdyskuntarakentamisen että asuntopolitiikan keinoin ja heikoimmassa
asemassa olevien alueiden houkuttelevuutta lisäämällä.
3. Ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja kehitettävä jatkuvasti
Asukkaiden hyvinvointi ja ongelmien ehkäisy eivät ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, vaan ehkäisevä hyvinvointipoliittinen toiminta ja terveyden
edistäminen on nähtävä kaikkien toimijoiden yhteiseksi tehtäväksi. Ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja ja niiden merkitystä hyvinvointipolitiikalle tulee kuitenkin
kirkastaa kaikilla toimialoilla, myös sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja tulee kehittää, tehostaa ja hyödyntää erityisesti asukkaiden terveyden parantamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden myöntei-
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seen kehitykseen on Suomessa vaikuttanut keskeisesti juuri ennaltaehkäisevä
terveydenhuolto ja terveyskasvatus. Monet elämäntavoista johtuvat sairaudet
ovat vähentyneet, mutta vastaavasti uusia haasteita on syntynyt. Haasteet näkyvät terveyserojen lisääntymisenä myös paikallisella tasolla. Esimerkiksi lisääntynyt alkoholin kulutus, diabeteksen yleistyminen ja arkiliikunnan väheneminen
korostavat yhä enemmän terveyskasvatuksen ja kohdennettujen ennaltaehkäisevien ja varhaiseen puuttumiseen tähtäävien toimien tarpeellisuutta.
Ennaltaehkäisevien toimintamuotojen tavoitteena on vahvistaa ja saada käyttöön
yksilön omia voimavaroja, jolloin itsenäinen kyky selviytyä kasvaa. Kun ongelmiin
pystytään puuttumaan varhaisessa vaiheessa, ongelmien kasautuminen ja pitkäaikainen tuen tarve vähenee. Ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja ja keinoja varhaiseen puuttumiseen tulee kehittää edelleen paikallisessa hyvinvointipolitiikassa. Toimintamuotojen kohdennettavuutta tulee kehittää vaikuttavuuden kehittämiseksi. Kohdennettavuus tulee toteuttaa kuitenkin siten, ettei kynnys osallistumiseen nouse liian korkeaksi.
4. Heikoimmassa asemassa olevien selviytymistä on tuettava
Pahoinvointi ja huono-osaisuus tiivistyvät moniulotteisiksi ja vaikeiksi ongelmiksi.
Huonoimmassa asemassa olevien uhkana on marginalisoituminen ja pysyvä syrjäytyminen. Hyvinvointipolitiikan näkökulmasta on tärkeä kehittää ja pystyä luomaan keinoja, joiden avulla pystytään sekä ehkäisemään syrjäytymistä että lisäämään heikoimmassa asemassa olevien voimavaroja. Oikea-aikaisilla ja täsmällisesti kohdennetuilla tukimuodoilla on pyrittävä katkaisemaan syrjäytymiskierre.
Heikoimmassa asemassa olevien selviytymistä on tuettava palveluiden ja muiden
tukimuotojen avulla yhteistoiminnallisesti. Tuloksellisten tukimuotojen toimintaedellytykset tulee turvata ja samalla tulee luoda edellytyksiä välittämistä ja osallisuutta tukevien kanavien syntymiselle.
Työttömyys on edelleen suuri riskitekijä syrjäytymiselle Jyväskylässä. Työllisyyden parantaminen on keskeinen keino huono-osaisuuden ehkäisemisessä. Erityisesti tulee etsiä innovatiivisia ja räätälöityjä toimintamalleja heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työllistymiseksi. Olemassa olevien ja uusien toimintamallien
kehittämiseksi on tehtävä laaja-alaista ja monitasoista yhteistyötä.
Huono-osaisuuden paikantamiseksi ja siitä kokonaiskuvan saamiseksi tarvitaan
paikallisen tason selvityksiä ja tutkimuksia, jotka osaltaan luovat edellytyksiä uudenlaisten toimintamuotojen kehittämiselle. Kuitenkin samalla on avattava yhä
enemmän mahdollisuuksia asiakas- ja kansalaislähtöiselle kehittämiselle.
5. Palvelut on tuotettava tehokkaasti ja kohdennettava oikein
Kaupungin oma palvelutuotanto on sovitettava taloudellisiin voimavaroihin ja sen
perustuttava kuntalaisten palvelutarpeisiin. Lähtökohtana on, että tasapainoisen
talouden tilanteessa pystytään parhaiten turvaamaan kuntalaisten hyvinvoinnin
perusta. Palvelutuotannon tehostamisessa tarvitaan uusia organisointi- ja toimintatapoja, palveluprosessien parempaa suunnittelua ja johtamista sekä teknologian hyväksikäyttöä. Palvelutuotantoa voidaan tehostaa myös yhteistyöllä muiden toimijoiden kuten seudun kuntien, järjestöjen ja kuntien kanssa. Palvelutuotannon tehostamisen ja uudistamisen suuntia on määritelty kaupungin uudessa
kaupunkistrategiassa.
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Palvelujen kohdentumisessa on tärkeää tietää kansalaisten palvelutarpeet ja niiden kehittyminen. Väestörakenteen ja tarpeiden muutos edellyttää, että palvelurakennetta ja palvelujen sisältöä on pystyttävä muuttamaan tarpeiden mukaan.
Palvelutuotantoa on pystyttävä joustavasti uudistamaan.
Hyvinvointikertomuksen tarkoituksena on parantaa palvelutuotannon uudistamisen tietoperustaa ja auttaa palvelujen kohdentamisessa. Hyvinvointipolitiikan
linjaukset tukevat palvelujen uudistamista ja vaikuttavuuden parantamista. Edellä
todettujen linjausten tulee ohjata palvelutuotannon kehittämistä. Palvelujen uudistamisessa tulee ottaa huomioon kansalaisten vaikuttamismahdollisuudet ja
hyödyntää järjestöjen voimavaroja. Yhdyskuntarakenteen ja palvelurakenteen
kehittämisen tulee liittyä kiinteästi toisiinsa. Palvelujen on tuettava ennaltaehkäisevää toimintaa ja heikommassa asemassa olevien selviytymismahdollisuuksia.
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Liite 1. Hyvinvointikertomuksen laadintaan osallistuneet toimialaryhmät ja yhteistyökokouksiin osallistuneet
Sivistystoimen ryhmä:
Leisimo Eino
Marja-Leena Oinonen
Elli Ojaluoto
Sami Kalaja
Heli-Maija Voutilainen
Tiina Laine
Elina Hasanen
Risto Kähkonen
Raila Junnila
Sosiaali- ja terveystoimen ryhmä
Nakari Maija
Aroheinä Arja
Käyhkö Paula
Brita Liljeblad
Ulla Kuittu
Paula Pyhälä-Liljeström
Yhdyskuntatoimen ryhmä
Niemi Hannu
Karvala Tapani
Frilander Niilo
Häkkinen Jorma
Smolander Tuula
Hyvinvointikertomuksen koordinaattori
Mäkäräinen Jouni

kehittämispäällikkö
liikuntamarkkinointisihteeri
kulttuuri- ja nuorisotoimenjohtaja
rehtori
vs. indententti
suunnittelija
projektityöntekijä
nuorisosihteeri
apulaisjohtaja
suunnittelupäällikkö
kehittämispäällikkö
terveyssuunnittelija
päiväkodin johtaja
palveluyksikön johtaja
ylihoitaja
kehittämisinsinööri
asuntotoimen päällikkö
ympäristöjohtaja
kaavoitusarkkitehti
katupäällikkö
projektipäällikkö

Yhteistyökokouksiin on lisäksi kutsuttu ja osallistunut ryhmien jäsenien lisäksi eri toimialoilta:
Keskushallinto
Möttönen Sakari
Juutilainen Jouni
Hirvensalo Ari
Tuosa Matti
Sivistystoimen toimiala
Kontkanen Laila
Mäkinen Seppo
Hakala Hannu
Sihvonen Pekka
Suortamo Markku
Saralahti Reino
Koistinen Aila
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Utriainen Pekka
Heinonen-Kuusela Kristiina
Kaarijoki Margit
Koski Jarmo J
Tuosa Pirjo
Yhdyskuntatoimi
Rosti Osmo
Leinonkoski Heli
Ström Kari
Saarivaara Eija
Hantunen Markku
Mäkinen Risto
Ridell Jouko
Sahi Timo
Halinen Ilkka
Ström Raimo

kehitysjohtaja
aluekehittämisjohtaja
talousjohtaja
suunnittelija
sivistystoimenjohtaja
talous- ja hallintojohtaja
hallinto- ja talousjohtaja
liikuntajohtaja
opetustoimenjohtaja
hallintosuunnittelija
projektipäällikkö
sosiaali- ja terveysjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja
tulosaluejohtaja
tulosaluejohtaja
tulosaluejohtaja
yhdyskuntatoimenjohtaja
hallinto- ja talousjohtaja
yksikön johtaja
kaupungingeodeetti
Jyväskylän veden johtaja
palvelu- ja tuotepäällikkö
johtava hygieenikko
valvontakemisti
kaupunginarkkitehti
rakennustarkastaja
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Liite 2. Terveys 2015-ohjelman tavoitteet
IKÄRYHMITTÄISET TAVOITTEET
1. Lasten hyvinvointi lisääntyy, terveydentila paranee ja turvattomuuteen liittyvät
oireet ja sairaudet vähenevät merkittävästi.
2. Nuorten tupakointi vähenee siten, että 16–18-vuotiaista alle 15 % tupakoi;
nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön liittyvät terveysongelmat kyetään
hoitamaan asiantuntevasti eivätkä ne ole yleisempiä kuin 1990-luvun alussa.
3. Nuorten aikuisten miesten tapaturmainen ja väkivaltainen kuolleisuus alenee
kolmanneksella 1990-luvun lopun tasosta.
4. Työikäisten työ- ja toimintakyky ja työelämän olosuhteet kehittyvät siten, että
ne osaltaan mahdollistavat työelämässä jaksamisen pidempään ja työstä
luopumisen noin kolme vuotta vuoden 2000 tasoa myöhemmin.
5. Yli 75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu
samansuuntaisena kuin viimeisten 20 vuoden ajan.
KAIKILLE YHTEISET TAVOITTEET
6. Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta
kauemmin kuin vuonna 2000.
7. Suomalaisten tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen
sekä koettu oma terveydentila ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan
terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla.
8. Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa
asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat.
Tällöin tavoitteena on sukupuolten, eri koulutusryhmien ja ammattiryhmien
välisten kuolleisuuserojen pienentyminen viidenneksellä.
Terveys 2015-ohjelman tavoitteiden seuraamiseksi on kehitetty seurantaindikaattoreita. Osittain samoja indikaattoreita on hyödynnetty myös hyvinvointikertomuksessa. Indikaattoreihin voi tutustua internetissä osoitteessa www.sotkanet.fi.
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Liite 3. Hyvinvointikertomuksen indikaattoreiden tietolähteet.
AIHE

INDIKAATTORI TAI INDIKAATTORIYHMÄ

4. Hyvinvoinnin
rakenteelliset tekijät
4.1 Talous ja
elinkeinorakenne

Kunnan taloutta kuvaavat tiedot

Jyväskylän kaupunki

Työllinen työvoima toimialan mukaan

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

4.2 Väestörakenne

4.3 Asuminen

4.4 Yhdyskunta- ja
palvelurakenne
4.5 Luonto ja ympäristö

TIETOLÄHDE

Ikärakenne, syntyneet ja kuolleet, väestönmuutos

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Väestö kansalaisuuden mukaan

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Lapsiperheiden osuus perheistä

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Yhden vanhemman lapsiperheet

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Asuntojen määrä, hallintamuoto ja asumisväljyys

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Ahtaasti asuvat asuntokunnat ja lapsiasuntokunnat

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Erittäin puutteelliset asunnot

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Asuntokuntien koko

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Asuntojen hintataso ja asumiskustannukset

Kiinteistöliitto

Asuntojen talotyyppijakauma

Tilastokeskus, Altika tilastopalvelu

Asunnottomuus

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Väestöntiheys

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Palveluja koskevat tiedot

Jyväskylän kaupunki

Kaikki osuuden indikaattorit

Jyväskylän kaupunki

Väestö koulutusasteen mukaan

Tilastokeskus, Kaupunki- ja seutuindikaattorit

Peruskoulun päättäneiden sijoittuminen koulutukseen

Jyväskylän kaupunki
Tilastokeskus, Altika tilastopalvelu ja
väestötilastopalvelu

5. Asukkaiden hyvinvointi
5.1 Koulutus

5.2 Toimeentulo

Yli 15 -vuotiaiden valtionveronalainen keskitulo

Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu
Tulonsaajat tuloluokittain

Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu

Toimeentulotukea koskevat tiedot

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Jätetyt velkajärjestelyhakemukset

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Jaetun ruoka-avun määrä

Jyväskylän kaupunki

5.3 Työllisyys

Työllisyyttä kuvaavat tiedot

Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit

5.4 Turvallisuus

Poliisin tietoon tulleet rikokset

Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit

Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu

5.5 Terveys

5.6 Osallistuminen ja
harrastaminen

Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Liikenteen vammautumisriski

Liikennevahinkotilastot

Imetystiedot

STM/Jyväskylän kaupunki

Suun terveyttä kuvaavat tiedot

Jyväskylän kaupunki

Erityiskorvattavien lääkkeiden käyttö

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Vammojen ja tapaturmien vuoksi sairaalassa hoidetut

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Sairaaloissa hoidetut psykiatrian potilaat

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Mielenterveyden häiriöiden vuoksi sairaalahoitoa saaneet

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Työkyvyttömyyseläkettä saavat, indeksi ja perusteet

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Ikä- ja sukupuolivakioitu kuolleisuus

Stakes, Tilastotietokanta Sotka

Raskauden keskeytykset

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Sairastavuusindeksi
Lonkan murtuman vuoksi sairaalahoitoa saaneet
ikääntyneet

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Alkoholin kulutus
Päihteiden vuoksi sairaaloiden vuodeosastoilla hoidetut
potilaat

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Kirjastolainojen määrä

Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit

Äänestysprosentti kunnallis- ja eduskuntavaaleissa

Tilastokeskus, kaupunki- ja seutuindikaattorit

Muut tiedot

Jyväskylän kaupunki

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet

Stakes, Indikaattoripankki SOTKAnet
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Liite 4. Jyväskylän kaupunginvaltuuston pöytäkirja 21.08.2006
Dnro 996/06
113

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS

Aikaisemmat
käsittelyt
Kaupunginhallitus 14.8.2006/312
(Asian valmistelijat Sakari Möttönen, puh. 624 282 ja Jouni
Mäkäräinen, puh. 625 508)
Hyvinvointikertomus on luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita
palveleva katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja siihen vaikuttaviin
tekijöihin. Kertomuksen tarkoituksena on kuvata viimeaikaista
hyvinvoinnin kehitystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia.
Jyväskylän ensimmäinen hyvinvointikertomus valmistui vuonna
2002.
Hyvinvointikertomuksessa hyvinvointia tarkastellaan
moniulotteisesti asukkaiden hyvinvointiin, hyvinvoinnin
rakennetekijöihin ja kunnan hyvinvointipolitiikkaan jaoteltuna.
Kertomuksessa on hyödynnetty erilaisia hyvinvoinnista kertovia
tilastoaineistoja ja kyselyjä.
Valtakunnallisten hyvinvointitutkimusten pääsanoma on luettavissa
myös Jyväskylän kaupungin laatimasta hyvinvointikertomuksesta.
Jyväskyläläiset voivat paremmin kuin ennen, mutta hyvinvointi
jakaantuu aikaisempaa epätasaisemmin. Myönteisestä hyvinvoinnin
kehityksestä kertovat lisääntyneet työpaikat, tulojen kasvaminen,
asumisolosuhteiden parantuminen ja väestön terveyttä kuvaavien
mittareiden kehitys. Samanaikaisesti huono-osaisuuden ongelmat
ovat tiivistyneet, työttömyys on säilynyt korkeana, toimeentulotuen
piirissä elää edelleen usea jyväskyläläinen ja erot
terveyskäyttäytymisessä ovat lisääntyneet. Perheiden ongelmista
kertoo lastensuojelun runsas tarve.
Hyvinvointikertomuksen yhteydessä esitellään hyvinvointipoliittisia
strategisia linjauksia. Hyvinvointikertomuksessa esitetyt linjaukset
toimivat yleisinä lähtökohtina kaupungin hyvinvointipolitiikalle ja
toimialojen talous- ja toimintasuunnittelulle. Kaupunkistrategiaan
perustuviksi linjauksiksi on hyvinvointikertomuksessa esitetty:
1.
2.
3.
4.
5.

Järjestö- ja kansalaistoiminta näkyväksi voimavaraksi
hyvinvoinnille
Hyvinvointiin kiinnitettävä huomiota yhdyskuntasuunnittelussa
Ennaltaehkäiseviä toimintamuotoja kehitettävä jatkuvasti
Heikoimmassa asemassa olevien selviytymistä on tuettava
Palvelut on tuotettava tehokkaasti ja kohdennettava oikein

Hyvinvointikertomuksen luonnos valmistui helmikuussa 2006.
Luonnoksesta pyydettiin tämän jälkeen lautakunnilta lausuntoja.
Lisäksi kertomuksesta pyydettiin palautetta eri yhdistyksiltä ja
yhteistyökumppaneilta ja asukaspalautetta oli mahdollista antaa
kirjallisesti että toukokuussa järjestetyssä hyvinvointifoorumissa.
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Luonnoksesta saadun palautteen perusteella kertomuksen sisältöön
ja strategisiin linjauksiin ei ollut tarpeellista tehdä merkittäviä
muutoksia. Saatu palaute otetaan huomioon seuraavan
hyvinvointikertomuksen valmistelussa, joka käynnistetään
seuraavan valtuustokauden ensimmäisenä vuotena.
Hyvinvointikertomusta esiteltiin kaupunginhallitukselle iltakoulussa
7.8.
Hyvinvointikertomus, sen tiivistelmä ja yhteenveto
hyvinvointikertomuksesta saaduista lausunnoista ja palautteesta
jaetaan jäsenille esityslistan ohella.
Kaupunginjohtaja Anderssonin ehdotus
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että
hyvinvointikertomus ja hyvinvointipolitiikan strategiset linjaukset
hyväksytään talous- ja toimintasuunnittelun sekä
hyvinvointipoliittisten ohjelmien ja päätöksenteon tausta-aineistoksi
ja perustaksi.
Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen siten
tarkistettuna, että hyvinvointikertomuksen luvun 1 Johdanto (sivu 4)
kolmannen kappaleen ensimmäinen virke ehdotetaan
hyväksyttäväksi seuraavan sisältöisenä:
"Hyvinvointikertomuksella tulee olla tiivis yhteys kunnan
strategiseen suunnitteluun, toimintaohjelmien laatimiseen ja
toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn sekä päätöksentekoon."

--------Kv 113
Hyvinvointikertomus, sen tiivistelmä ja yhteenveto
hyvinvointikertomuksesta saaduista lausunnoista ja palautteesta
jaetaan jäsenille esityslistan liitteenä.
LIITE
Liitteet jaetaan tässä yhteydessä niille, jotka eivät ole saaneet sitä
kaupunginhallituksen jakelun yhteydessä. Liitteitä on tarvittaessa
saatavana kaupunginkansliasta.
Kaupunginhallituksen ehdotus
Kaupunginvaltuusto hyväksyy hyvinvointikertomuksen ja
hyvinvointipolitiikan strategiset linjaukset talous- ja
toimintasuunnittelun sekä hyvinvointipoliittisten ohjelmien ja
päätöksenteon tausta-aineistoksi ja perustaksi siten tarkistettuna,
että luvun 1 Johdanto (sivu 4) kolmannen kappaleen ensimmäinen
virke hyväksytään seuraavan sisältöisenä:
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"Hyvinvointikertomuksella tulee olla tiivis yhteys kunnan
strategiseen suunnitteluun, toimintaohjelmien laatimiseen ja
toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn sekä päätöksentekoon."
--Julistettuaan asiasta käydyn keskustelun päättyneeksi
puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa valtuutettu Jukka
Ammondt oli ehdottanut, että hyvinvointikertomuksen sivun 12
ensimmäisen kappaleen viimeinen virke (Jyväskylässä on yhteensä
noin 46 000 työpaikkaa ja kaupunkiin suuntautuu pendelöintiä
ympäröivistä kunnista.) muutetaan muotoon Jyväskylässä on noin
46 000 työpaikkaa ja kaupungin rajat ylittävä työmatkaliikenne on
vilkasta.
Puheenjohtaja selosti tehdyn ehdotuksen. Selostus todettiin
oikeaksi.
Koska ehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen
rauenneeksi.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Jukka Juusela toimi
puheenjohtajana tämän asian käsittelyn aikana kello 21.55 – 22.15
Valtuutetut Risto Rönnberg, Tuija Elina Lindström ja Sakari Holma
poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa kello 21.45.
Valtuutettu Juha Hjelt poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn
aikana ennen päätöksentekoa kello 22.05.
Valtuutettu Timo Fredrikson poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa kello 22.10.
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