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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 hyvinvoin-
tiin ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Kertomuksen tavoitteena on kuvata viimeaikaista hyvinvoinnin kehi-
tystä sekä hyvinvoinnin vahvuuksia ja heikkouksia. 
 
Jyväskylän kaupungin ensimmäinen hyvinvointikertomus laadittiin vuonna 2002 ja sitä käsiteltiin luot-
tamuselimissä vuoden 2003 aikana. Käsittelyn yhteydessä päätettiin, että laaja-alainen hyvinvointiker-
tomus laaditaan valtuustokausittain.  Toinen kertomus koottiin vuonna 2005 kaikkien kaupungin toimi-
alojen yhteistyönä. Myös muissa kunnissa on kuntalaisten hyvinvoinnista kerätty tietoa. Kuntalainkin 
mukaan kunnan tehtäviin kuuluu pyrkiä edistämään kuntalaisten hyvinvointia. 
 
Hyvinvointikertomuksella tulee olla tiivis yhteys kunnan strategiseen suunnitteluun, toimintaohjelmien 
laatimiseen ja toiminnallisten tavoitteiden määrittelyyn sekä päätöksentekoon. Hyvinvointikertomuk-
sen tavoitteena on osaltaan korostaa hyvinvointipolitiikan merkitystä kunnan toiminnan ja kilpailuky-
vyn tärkeänä kulmakivenä. Terveyden edistämisen näkökulmasta on tärkeää, että päätöksiä tehtäes-
sä pohditaan myös niiden vaikutuksia hyvinvointiin. Hyvinvoinnista vastaaminen ei rajoitu tietyille hal-
linnon sektoreille, vaan hyvinvointivastuu koskettaa kaikkia toimialoja ja myös kaupunkiorganisaation 
ulkopuolisia tahoja.  
 
Hyvinvointikertomus on laadittu kaupunkiorganisaatiossa ja se näkyy myös kertomuksen sisällössä. 
Erityisesti hyvinvointivastuuta kuvataan kaupungin tuottamien palveluiden kautta, vaikka sekä yksityi-
nen että kolmas sektori ovat toiminnoiltaan erittäin tärkeitä hyvinvoinnin edellytysten synnyttäjiä. 
 
Jyväskylänkin viimeaikaisen kehityksen ovat vaikuttaneet monet valtakunnalliset ja jopa globaalit teki-
jät. Suomessa 1990-luvun ja osin myös parin vuoden takaisten lamojen yhteydessä työllisyys- ja jul-
kistalouden kriisit seurasivat toisiaan. Hyvinvointivaltion kasvun ajasta siirryttiin julkistalouden tasa-
painottamisen ja sosiaaliturvan supistamisen aikaan. Monet työelämän rakenteelliset muutokset ovat 
johtaneet siihen, ettei 1980-luvun korkeaa työllisyyttä ole tavoitettu uudelleen, ja kehityksen seurauk-
sena väestön hyvinvointierot ovat kasvaneet.  
 
Hyvinvoinnin kuvauksen tehtävänä on osoittaa suuntaviivoja paikalliselle hyvinvointipolitiikalle. Hyvin-
vointierojen kasvaminen ja kuntien kireä taloustilanne vaativat paikallisen hyvinvointipolitiikan vahvis-
tamista 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 uudenlai-
sia kohdennettuja toimia. 
 
Kertomuksen tavoitteena on tuoda esille hyvinvoinnin moniulotteisuus. Hyvinvointi on arkipäiväinen 
asia, joka rakentuu monien tekijöiden summana. Kertomuksessa yhdistetään hyvin eritasoisia asioita 
samoihin kansiin. Esimerkiksi virkistysmahdollisuudet ja muut kollektiiviset palvelut koskettavat lähes 
kaikkia asukkaita, kun taas erilaisten terveyden tai sosiaalisten ongelmien esittely voi kiinnittää huo-
miota marginaaleihin. Hyvinvoinnin kuvaamiseen liittyy tasojen erilaisuus, mutta myös ymmärrys ih-
misten oikeudesta hyvinvointiin ja hyvinvoinnista arvona. 
 
Kertomuksen alussa luvussa 2 kuvataan kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavia lähtökohtia ja strategi-
oita. Luvussa 3 kerrotaan hyvinvoinnin kuvaamisen lähtökohdista hyvinvointikertomuksessa ja hyvin-
vointikertomuksen rakenteeseen. Luvuissa 4 ja 5 kuvataan hyvinvoinnin rakennetekijöitä ja asukkai-
den hyvinvointia eri indikaattoreita ja kyselytutkimusaineistoja hyödyntäen. Jyväskylän kaupungin eri 
toimialojen rooleja hyvinvoinnista huolehtivina kuvataan luvuissa 6-9. Luvussa 10 kerrotaan osallistu-
misesta, luvussa 11 kuvataan palveluista saatua palautetta ja luvussa 12 esitetään tiivistys. 
 
Nykyiselläänkin kertomus noudattaa sisällöltään pitkälti tuoreen terveydenhuoltolain vaati-
muksia, mutta jatkossa Jyväskylän tulee isäntäkuntana ottaa huomioon myös yhteistoiminta-
alueen muut kunnat: 
”Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä 
väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kunta-
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laisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteute-
tuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle 
on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. 
 
Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä 
näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 
 
Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on 
tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä 
muiden kunnassa toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen 
kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoi-
minta-alueen on osallistuttava asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja 
terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa.” Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326, 12 §. 
 
2 Kunnan hyvinvointipolitiikkaa ohjaavia lähtökohtia 
 
Kuntien rooli asukkaiden hyvinvoinnin huolehtimisesta on laajentunut merkittävästi viimeisten parin-
kymmenen vuoden aikana kuntalain ja valtionosuuslainsäädännön muutosten sekä normien purkami-
sen vuoksi. Kuntien päätösvalta lisääntyi yleisen valtionosuuden korvatessa normien noudattamiseen 
sidotut tehtäväkohtaiset valtionosuudet.  Kunnan tehtävien laajentumisen lisäksi myös vapaus tehtä-
vien 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 muodos-
tavat 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 toimijoi-
den 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 ulkoi-
sena dialogina. 
 
Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 ns. Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamisek-
si. Uudistuksen tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa laadukkaiden palveluiden saatavuus koko 
maassa sekä saavuttaa elinvoimainen, toimintakykyinen ja eheä kuntarakenne. Uudistusta toteute-
taan kuntalaislähtöisesti kuntarakennetta, palveluiden rakenteita, tuotantotapoja ja organisointia kehit-
tämällä. Hankkeen seurauksena Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on tuottanut terve-
yspalvelut 1.1.2011 alkaen Jyväskylän, Muuramen, Hankasalmen ja Uuraisten kunnan noin 150 000 
asukkaalle. Myös sosiaalipalvelujen järjestämisvastuuta ja yhteistoimintaa ollaan uudistamassa päi-
vähoitoa lukuun ottamatta. 

2.1 Hyvinvointipolitiikka osana kaupungin strategiaa 
 
Jyväskylän kaupunkistrategian perustana on yhdistymissopimus, joka lähti siitä, että Jyväskylä on 
kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja 
opiskeluun. Vision toteuttamiseksi kaupungin tavoitteena on: 
 

• edistää kuntalaisten hyvinvointia eri elämänvaiheissa 
• turvata peruspalvelut kuntalaisille 
• parantaa kaupungin kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä 
• vahvistaa työpaikkakehitystä. 
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Hyvinvointipolitiikan ydinaluetta on sosiaalisesta eheydestä huolehtiminen siten, että samalla ymmär-
retään hyvinvoinnin yhteys kilpailukykyisen kaupunkiseudun ja kestävän kehityksen tavoitteisiin. Hy-
vinvointipolitiikka on nähtävä kaupunkistrategisena kysymyksenä laajemmin kuin vain hyvinvointipal-
velujen tuottamistehtävänä, vaikka palvelujen järjestäminen kuntalaisille onkin keskeinen kunnan hy-
vinvointipoliittinen tehtäväalue. Kuntalaiset eivät rakenna omaa hyvinvointiaan pelkästään palvelujen 
varaan. Tärkeinä hyvinvoinnin tekijöinä ovat lähiyhteisöjen sosiaalinen tuki ja erilaiset osallisuuden 
kokemusmahdollisuudet. 
 
Kaupunginvaltuuston 22.3.2010 hyväksymässä kaupunkistrategiassa on teemoitettu strategiset pää-
tehtävät seuraavasti: 
 

•       kaupungin kehitysedellytysten turvaaminen 
• kuntalaisten osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen 
• kaupunkiorganisaation toimivuus. 
 

Kaupunkistrategia perustuu osaltaan ajatukselle, että varmistamalla talouden tasapainottaminen ja 
kaupunkiseudun menestyminen saadaan voimavaroja sellaiselle pitkäjänteiselle hyvinvointipolitiikalle, 
jolla pystytään turvaamaan kaupunkilaisten hyvinvoinnin perusta. 
 
Jyväskylän kaupungin uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen yhtenä päätavoitteena 
on saada palvelujen toimintatavat vastaamaan aiempaa paremmin kuntalaisten tarpeita ja vaihtelevia 
elämäntilanteita. Uudistuksen määriteltyjä tavoitteita ovat 
 

• asiakaslähtöisyyden korostaminen  
• organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen 
• poliittisen ohjauksen turvaaminen 
• tehokas palvelutuotanto 
• kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen 
• toiminnan hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden turvaaminen. 
 
 

3 Hyvinvointi ja sen kuvaaminen 

3.1 Mitä hyvinvointi on? 
 
Hyvinvointi koskettaa meitä kaikkia arkipäiväisenä asiana, mutta sen määritteleminen yksiselitteisesti 
on vaikeaa. 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 tekijät, kuten koulutus tai liikunta. 
 
Terveys on laaja hyvinvointiin tiiviisti liittyvä käsite, jota ei voida määritellä yksiselitteisesti. Se näh-
dään jokapäiväisen elämän voimavarana ja kaikkien oikeutena, ei pelkästään sairauksien ja toiminta-
vajavuuksien 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 toteutu-
miselle mm. koulutuksen tai terveydenhuollon avulla. Toisaalta ympäröivä yhteisö ja yhteiskunta luo-
vat odotuksia ja määrittelyjä yksilön hyvinvoinnille. Koska hyvinvointia ei voida määritellä eikä mitata 
yksiselitteisesti, tulee se ymmärrettävämmäksi erilaisten kuvaustapojen ja mittaamisen kautta.  
Ihmisen hyvinvointia voidaan lisätä paitsi markkinahintaisilla hyödykkeillä myös luonnon ja ympäristön 
tarjoamilla ilmaishyödykkeillä, joita voidaan hyödyntää täysin vapaasti: 
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3.2 Hyvinvointi hyvinvointikertomuksessa 
 
Hyvinvointikertomuksessa hyvinvointi nähdään laaja-alaisena yhteisöllisenä ja alueellisena ominai-
suutena, 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 hy-
vinvoinnin lisäksi myös kunnan hyvinvointipolitiikkaa ja hyvinvoinnin rakenteellisia tekijöitä: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnan hyvinvointipolitiikka koostuu niistä toimista, joiden avulla kunta vaikuttaa asukkaiden hy-
vinvointiin ja huolehtii hyvinvoinnin edellytyksien turvaamisesta ja edistämisestä. Hyvinvointipolitiikka 
ei ole irrallinen kunnan muusta toimintapolitiikasta. Kaupungin hyvinvointipolitiikka ulottuu myös kau-
pungin organisaation ulkopuolelle. Yhteistyö ja verkostoitunut työskentely erilaisten hyvinvointitoimi-
joiden (järjestöt, yhteisöt, yritykset) kanssa on osa kaupungin hyvinvointipolitiikkaa. 
 
Laaja-alaisen hyvinvointipolitiikan mukaan hyvinvointivastuu kuuluu kaikille kaupungin hallinnon sek-
toreille ja kaupunki toteuttaa hyvinvointipolitiikkaa palveluiden lisäksi erilaisten toimintaohjelmien ja 
strategioiden kautta. Myös kuntien välinen yhteistoiminta on nousemassa aivan uudelle tasolle. 
 
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. 
 

KUNNAN 
HYVINVOINTIPOLITIIKKA 

 HYVINVOINNIN 
 RAKENNETEKIJÄT 

ASUKKAIDEN HYVINVOINTI 
- mitattu 
- koettu 

 
 
 
 
 
 
 

Yksilön hyvinvointi 

Talouden tuottamat markkinahintaiset hyödykkeet 
- tavarat ja muut tuotteet 
- aineettomat palvelut 

 

Muut aineettomat hyödyt, kuten 
- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus 
- sivistystaso 
- terveyteen liittyvät arvot 

 

Ympäristön ja luonnon tarjoamat hyödykkeet 
- ympäristövarat 
- ympäristön käyttö virkistykseen 
- muut ekosysteemin tarjoamat palvelut 

 
Hyvinvointikatsaus 1/2011 
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Asukkaiden hyvinvoinnilla tarkoitetaan sekä asukkaiden hyvinvointia mahdollistavia resursseja 
että asukkaiden toteutunutta hyvinvointia. Asukkaiden hyvinvointia kuvataan sekä objektiivisesti (mi-
tattuna) että subjektiivisesti (koettuna). Asukkaiden hyvinvoinnin varjopuolina tuodaan esille myös 
erilaisia hyvinvoinnin puutteita ja ongelmia. On tärkeää muistaa, että viime kädessä kuntalaisten hy-
vinvointi muodostuu yksilöiden hyvinvoinnista, vaikka hyvinvointikertomuksessa asukkaiden hyvin-
vointia kuvataan yhteisötasolla. 
 
Hyvinvointikertomuksessa hyvinvoinnin kuvaaminen perustuu edellä esiteltyyn jakoon kunnan hyvin-
vointipolitiikkaan, rakenteellisiin tekijöihin ja asukkaiden hyvinvointiin. Hyvinvoinnin rakenteellisia teki-
jöitä ja asukkaiden hyvinvointia kuvataan erilaisten mittareiden avulla. Niillä pyritään kuvaamaan sekä 
nykytilannetta että viimeaikaista kehitystä. 
 
Lisäksi tarkoituksenmukaisissa mittareissa hyödynnetään vertailukaupunkien tietoja. Vertailukaupun-
keja on Kouvola, Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku. Lisäksi vertailuina esitetään tietoja Jy-
väskylän naapurikunnista Laukaasta ja Muuramesta. Kuntien hyvinvoinnin vertailu on monesta syys-
tä ongelmallista, mutta ilman vertailuja kuvausten anti jäisi hyvin ohueksi. 

 
4 Hyvinvoinnin rakenteelliset tekijät 

4.1 Talous ja elinkeinorakenne 
 
Kunnan tasapainoinen talous on perusedellytyksiä palvelujen järjestämiseen ja investointeihin. Elin-
keinorakenne kuvastaa rakenteellisesti kunnan tärkeimpiä toimialoja ja niiden kehitystä sekä työllis-
tämismahdollisuuksia. 
 
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2010: 
 
+ Kuntien yhdistymisen hyödyt alkavat realisoitua 
+ Talous toteutui selvästi ennakoitua parempana, vuosikate kattoi poistot 
+ Hillitty menojen kasvu ja ennakoitua suuremmat verotulot 
+ Investoinnit terveellisiin tiloihin jatkuivat suunnitelmien mukaan 
+ Väestönkasvu suurten kaupunkien neljänneksi nopeinta 
 
- Lainakanta kasvoi vaikka vuosikate kattoi poistot 
- Vuodet 2011 ja 2012 talouden kannalta edelleen erittäin haastavia. 
 
Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 256,6 milj. euroa eli 1 962 euroa asukasta kohti. Lainakanta 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 15,2 milj. euroa (100 euroa/asukas). 
 
Taulukko 1. Jyväskylän kaupungin tulojen ja menojen (996 M€) %-osuudet talousarvion mukaan 2011 
 

Tulot % Menot % 

Verotulot 41,5 Sosiaali- ja terveyspalvelut 47,9 
Toimintatuotot 27,9 Sivistyspalvelut 14,9 
Valtionosuudet 12,9 Liikelaitokset 11,7 
Lainojen lisäykset  8,4 Investointimenot   8,6 
Antolainasaamisten lisäykset  5,5 Lainojen lyhennykset   8,0 
Hyödykkeiden luovutustulot  1,8 Kaupunkirakennepalvelut   5,0 
Rahoitustuotot  1,7 Konsernihallinto   3,0 
Korjauserät  0,8 Rahoituskulut   1,1 
Osuudet investointeihin  0,4   
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Jyväskylän elinkeinorakenne on pitkään perustunut vahvoille perinteisille teollisuuden aloille, kuten 
metsä- ja metalliteollisuudelle. 1990-luvulta lähtien näiden alojen työpaikkojen osuus on vähentynyt ja 
vastaavasti julkisten ja yksityisten hyvinvointi- ja muiden palveluiden osuus ja määrä ovat kasvaneet. 
 
Jyväskylässä on yhteensä noin 61 000 työpaikkaa ja kaupunkiin suuntautuu pendelöintiä ympäröivistä 
kunnista, joskin luonnollisesti vähemmän kuin ennen kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden yhdis-
tymistä. Jyväskylässä työskentelevistä 59 prosenttia työskentelee yksityisellä sektorilla ja yrittäjiä työl-
lisistä on seitsemän prosenttia. Kuntasektorilla työskentelee 22 prosenttia ja valtion tai valtioenemmis-
töisissä osakeyhtiöissä 12 prosenttia työntekijöistä.  
 
Jyväskylän suurimmat työnantajat ovat Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväs-
kylän yliopisto ja Metso Oyj. Jyväskylän työllisistä työskentelee Jyväskylässä 48 000 eli 85 prosenttia. 
 
Taulukko 2. Jyväskyläläiset työlliset toimialan mukaan 2007 ja muutos vuoteen 2000. 
 

Toimiala Työllisiä 
2007 

%-osuus 
2007 

Muutos-% 
2000-2007 

Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut … 9 255 16,5 45,8 
Teollisuus 9 115 16,3 -0,9 
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 8 935 16,0 20,8 
Tukku- ja vähittäiskauppa 6 131 11,0 15,8 
Koulutus 5 850 10,5 11,3 
Julkinen hallinto ja maanpuolustus 3 407 6,1 20,0 
Rakentaminen 3 327 5,9 11,7 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3 232 5,8 6,5 
Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut 2 673 4,8 3,9 
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 969 3,5 3,6 
Maatalous, riistatalous ja metsätalous 591 1,1 -9,1 
Rahoitustoiminta 574 1,0 13,9 
Kaikki toimialat yhteensä 55 937 100 13,6 

 
Vuoden 2008 lopulla jyväskyläläisiä työllisiä oli yhteensä 56 963 ja vuoden 2009 lopulla vain 55 079 
työttömyyden lisääntyessä kuten muuallakin. 

4.2 Väestörakenne 
 
Kunnan väestörakenne kertoo kunnan ikäjakauman ennustaen samalla sen tulevaa kehitystä. Asuk-
kaiden määrän kehittymisellä ja väestön ikärakenteella on suuri vaikutus palveluiden kysyntään ja 
talouteen. Väestörakenne vaikuttaa myös selkeästi kunnan hyvinvointipalveluiden tarpeeseen. Kun-
nan kestävän talouden kannalta on tärkeää, että työllisten osuus väestöstä olisi korkea.  
 
Jyväskylän väestö on kasvanut voimakkaasti 1990-luvun alusta lähtien. Suhteellisesti tarkasteltuna 
väkiluvun kasvu on ollut suomalaisten suurten kaupunkien nopeimpia. Vuonna 1995 jyväskyläläisiä oli 
108 103 ja vuonna 2010 asukasmäärä oli 130 816. Keskimäärin väkiluvun kasvu oli 1 500 vuodessa. 
Väestönkasvu on perustunut sekä muuttoliikkeeseen että luonnolliseen kasvuun. Muuttovoitto tällä 
ajanjaksolla oli 12 400 uutta asukasta. Heistä lähes 3 000 oli nettosiirtolaisia. Syntyneitä on ollut kuol-
leita enemmän lähes 10 000. Lisäksi täällä asuu arviolta 7 000 muualla kirjoilla olevia, lähinnä opiske-
lijoita. 
 
Jyväskylän lisäksi myös naapurikuntien väestömäärä on kasvanut nopeasti, varsinkin viimevuosina. 
Vuosina 1995–2010 seudun muiden kuntien väkiluku kasvoi 4 000:lla. Seudun väestö on lisääntynyt 
16 vuoden aikana 26 307 asukkaalla. 
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Ulkomaalaisia Jyväskylässä on kirjoilla lähes 3 200, eli 2,4 prosenttia kaupungin väestöstä. Eniten 
heistä on venäläisiä, virolaisia, afganistanilaisia ja iranilaisia. Eri kansallisuuksia on 110. Kansainväli-
siä opiskelijoita on noin 1 300. Ulkomaalaisten osuus on suurten vertailukuntien keskitasoa, mutta 
heidän osuus painottuu Suomessa selkeästi pääkaupunkiseudulle. Jyväskylässä eniten ulkomaalaisia 
asuu Huhtasuolla, Kuokkalassa ja Keltinmäessä. Vuonna 2002 ulkomaalaisia oli 2 300. 
 
Väestön ikärakenne 
 
Jyväskylän väestö on nuorta ja erityisesti nuorten aikuisten osuus on Jyväskylässä korkea. Demogra-
finen huoltosuhde eli lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä hyvin edullinen. 
Kouluikäisten lasten osuus on vähentynyt viimeisten vuosien aikana, mutta lasten osuus kasvoi kunti-
en yhdistymisen myötä. Naapurikuntiin verrattuna ero on selkeä, koska niissä alle 16-vuotiaita on vä-
estöstä yli viidennes. 
 
Taulukko 3. Väestöt ikäryhmittäin vuonna 2010, % 
 
 0-14 15-64 65- 
Jyväskylä 16,3 69,3 14,4 
Naapurikunnat 22,0 64,0 14,0 
Vertailukaupungit 14,5 68,7 16,9 

 
 
Taulukko 4. Jyväskylän lasten ja iäkkäiden osuudet suuralueittain vuonna 2010, % 
 
 0-14 65-  0-14 65- 
Korpilahti 17,1 21,8 Tikkakoski-Nyrölä 23,6 13,8 
Kantakaupunki 7,2 19,9 Kuohu-Vesanka     23,3 13,7 
Säynätsalo 17,1 17,0 Vaajakoski-Jyskä 19,1 13,6 
Lohikoski-Seppälänkangas 15,5 16,8 Palokka-Puuppola 22,6 13,0 
Kypärämäki-Kortepohja 14,9 15,8 Keltinmäki-Myllyjärvi 17,3 11,2 
Halssila 17,6 15,3 Keljo 21,9 8,9 
Huhtasuo 15,6 14,5 Kuokkala 17,4 7,4 

 
 
Väestö toiminnan mukaan 
 
Jyväskylän väestön yksi ominaispiirre on opiskelijoiden korkea osuus. Opiskelijoiden ja työttömien 
suuri osuus heikentää Jyväskylän taloudellista huoltosuhdetta (muu väestö per työlliset), mutta vas-
taavasti alhaisempi eläkeläisten määrä tasoittaa huoltosuhteen muiden vertailukaupunkien keskitasol-
le. Taloudellinen huoltosuhde oli Jyväskylässä vuoden 2009 lopussa 1,35 kuten koko maassakin. 
 
Taulukko 5. Väestöt pääasiallisen toiminnan mukaan 2009. Työttömien osuus on laskettu koko väes-
töstä, kyseessä ei ole siis työttömyysaste 
 

  
Koko 

väestö 
Työlliset Työttömät 0 - 14 -

vuotiaat 
Opiskelijat, 
koululaiset 

Eläkeläiset Muut 

Jyväskylä 129 623 55 079 9 164 21 249 13 821 25 808 4 502 
Jyväskylä, % 100 42,5 7,1 16,4 10,7 19,9 3,5 
Naapurikunnat, % 100 41,9 5,7 22,1 7,5 19,8 3,1 
Vertailukaupungit, % 100 42,3 7,0 14,5 9,6 22,8 3,8 

 
Perheet 
 
Jyväskylän perheistä hieman alle puolet on lapsiperheitä muiden vertailukaupunkien tavoin. Naapuri-
kunnissa lapsiperheiden osuus on selvästi korkeampi.  Yhden vanhemman lapsiperheitä on Jyväsky-
lässä viidennes eli vähemmän kuin suurissa vertailukaupungeissa, mutta selvästi enemmän kuin 
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naapurikunnissa. Suuralueittain heidän osuutensa kaikista lapsiperheistä vaihtelee 5,6:sta 36,6 
prosenttiin. 
 
Lapsiperheiden osuus perheistä on pysynyt 2000-luvulla Jyväskylässä melko samana, samoin yksin-
huoltajaperheiden osuus. 

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 ikääntymi-
nen asettavat edelleen haasteita asuntopolitiikalle. 
 
Asuntokuntien koot ovat pienentyneet pitkään. Vuonna 1990 jyväskyläläisten asuntokuntien keskikoko 
oli 2,4 henkilöä ja vuonna 2010 keskikoko oli 2,0 henkilöä. Vertailukaupungeissa kehitys on ollut sa-
mansuuntaista. Asuntokuntien keskikoon pienentyminen on seurausta yhden henkilön asuntokuntien 
osuuden kasvusta. Kun vuonna 1990 asuntokunnista 32,5 prosenttia oli yhden hengen asuntokuntia, 
niin vuonna 2010 niitä oli 43,3 prosenttia ja kantakaupungissa yli 56 prosenttia. 
 
Samanaikaisesti asuntokuntien keskikoon pienenemisen kanssa asumisväljyys on kasvanut. Vuonna 
2000 henkilöä kohden oli 33,3 m² asuntopinta-alaa ja vuonna 2009 vastaava pinta-ala oli 36,3 m².  
 
Väestön kasvu, asuntokuntien pieneneminen ja siihen liittyen asumisväljyyden kasvu ovat lisänneet 
asuntojen tarvetta Jyväskylässä. Jyväskylän asuntotuotanto on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
ollut keskimäärin yli 1 100 asuntoa vuodessa, mikä on ollut suhteellisesti maan kärkitasoa. Vuonna 
2010 asuntokanta oli 70 324. 
 
Jyväskyläläisten, kuten muidenkin asumisolosuhteet ovat kehittyneet myönteisesti. Ahtaasti asuvia 
asuntokuntia (enemmän kuin yksi henkilö per huone, kun keittiötä ei lasketa mukaan) ja puutteellisesti 
varustettuja asuntoja (asunnosta puuttuu peseytymistilat ja/tai keskus- tai sähkölämmitys) on Jyväs-
kylässä suhteellisesti vähemmän kuin koko maassa tai naapurikunnissa. 
 
Taulukko 6. Tietoja asuntokunnista ja asunnoista 2010 
 

 

Yhden henkilön 
asuntokuntia, % 

Yksin asuvien yli 65-
vuotiaiden osuus 

asuntokunnista, % 

Ahtaasti asuvat 
asuntokunnat, % 

Asuntojen 
pinta-ala, m2 

Jyväskylä 43,3 11,2 8,4 70,8 
Naapurikunnat 30,9 11,0 11,1 90,8 
Vertailukaupungit 47,0 13,2 7,6 69,2 

 
Ahtaasti asuvien lapsiasuntokuntien osuus oli Jyväskylässä 29,6 prosenttia, naapurikunnissa 25,7 – 
31,9 ja vertailukaupungeissa 26,7 – 32,7 prosenttia. 
 
Jyväskylän asuntorakenne on talotyypiltään kerrostalovaltaista ja hallintamuodoltaan vuokra-asunto- 
valtaista. Näin varsinkin ennen kuntien yhdistymistä, siis vanhassa Jyväskylässä. 
 
Vuokra-asuntojen osuus asunnoista on Jyväskylässä lähes puolet. Osuus on korkein vertailukaupun-
geista. Vuokra-asuntojen sijoittumisessa Jyväskylän eri alueille on eroja. Suuralueista eniten vuokra-
asuntoja on Huhtasuolla, lähes 60 prosenttia ja vähiten Kuohu-Vesangan alueella, kolme prosenttia. 
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Taulukko 7. Asunnot talotyypin ja hallintamuodon mukaan 2010. (Sarake muu muodostuu pääosin 
muissa kunnissa kirjoilla olevien vuokra-asunnoista sekä jonkin verran asumisoikeusasunnoista, joita 
Jyväskylän asunnoista on 2,6 prosenttia.) 
 
 Pientalot, % Rivitalot, % Kerrostalot, % 
Jyväskylä 25,4 13,4 61,2 
Naapurikunnat 63,2 19,9 16,9 
Vertailukaupungit 20,8 11,8 67,4 

    

 Omistus, % Vuokra, % Muu, % 

Jyväskylä 49,9 40,0 10,1 
Naapurikunnat 71,1 19,2 9,7 
Vertailukaupungit 50,7 38,7 10,6 

 
Jyväskylän runsaasta 33 000 vuokra-asunnosta on lähes puolet valtion tukemia vuokra-asuntoja, nel-
jäsosa on opiskelija-asuntoja. Kaupungin ja muiden ns. tavallisia vuokra-asuntoja tulee vuosittain ha-
ettaviksi runsaat 3 000, joista pieniä asuntoja - yksiöitä ja kaksioita - on kolmannes. Asunnonhakijois-
ta lähes 60 % on yhden hengen asuntokuntia, mikä merkitsee sitä, että heillä asunnon saanti on kaik-
kein vaikeinta kysynnän ja tarjonnan epäsuhteen takia. Tilannetta kuvaa se, että yhden hengen haki-
ja-asuntokuntia oli vuoden 2010 lopussa 2 200 ja koko vuonna asunnon saaneita yhden hengen haki-
ja-asunto oli noin 1 400. Isojen kaksioiden ja sitä suurempien asuntojen markkinointi sijainniltaan syr-
jäisemmillä ja vähemmän suosituilla alueilla on työlästä, ja vajaakäyttöäkin ilmenee jonkin verran. 
 
Opiskelija-asuntopaikkojen kysyntä ylittää aina syksyisin merkittävästi tarjonnan. Kysyntä kohdistuu 
niissäkin pieniin yksiöihin. KOAS:n syksyllä 2010 valmistuneen Ratapihan kohteen 209 asuntoa haki 
runsaat 500 opiskelijaa. Opiskelija-asuntojen kysynnän ja tarjonnan epäsuhta korjautuu lukuvuoden 
edetessä – keväällä soluasunnoissa alkaa olla jo vajaakäyttöä. Noin 700 kansainvälisen opiskelijan 
tulo syksyllä vaikuttaa osaltaan opiskelija-asuntopulaan.  
 
Viime vuosien alhainen korkotaso on kasvattanut omistusasuntojen kysyntää ja uudet asunnot ovat 
pääosin olleet omistusasuntoja. 
 
Taulukko 8. Vanhojen osakeasuntojen keskihinnat ja asuntojen keskimääräiset vuokrat 2009 
 
 Hinnat  Vuokrat  
 €/m2 Indeksi (2005=100) €/m2/kk Vuosimuutos, % 

Jyväskylä 1 666 113,9 9,52 4,5 
Naapurikunnat 1 388 117,1 .. .. 
Vertailukaupungit 1 597 109,8 9,25 3,9 

 
Vuonna 2010 asuntokauppojen neliöhinta oli Jyväskylässä 1 769 euroa ja keskineliövuokrat 10,19 
euroa. 
 
Asuntopolitiikan yksi haaste on onnistua erityisryhmien, kuten päihdeongelmallisten asuntotarpee-
seen vastaamisessa. Jyväskylässä asunnottomien määrä on ollut viime vuosina vertailukaupunkeja 
alhaisemmalla tasolla. Asunnottomia (ulkona, laitoksissa, sukulaisten luona jne. asuvia) oli marras-
kuussa 2010 lähes kaksisataa. Valtaosa heistä (168) oli sukulaisten tai tuttavien luona asuvia. 
 
Jyväskylä on mukana pitkäaikaisasunnottomuuden puolittamishankkeessa, josta kymmenen isoa 
kaupunkia ja valtio ovat tehneet aiesopimuksen vuosiksi 2009–2011. Pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisessä on onnistuttu hyvin: vuonna 2010 pitkäaikaisasunnottomien määrä väheni kolmella-
kymmenellä 44:ään. 
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5  Hyvinvoinnin yleisiä tekijöitä 

5.1 Koulutus 
 
Hyvä koulutus luo perustaa yksilön hyvinvoinnille. Koulutus vähentää mm. työttömyyden riskiä. Koulu-
tustasoa pidetään tärkeänä väestöä kuvaavana hyvinvointitekijänä. Asukkaiden ammatillinen osaami-
nen ja korkea koulutustaso parantavat kunnan kilpailukykyä ja lisäävät innovaatiokykyä. 
 
Jyväskyläläisillä on korkea koulutustaso ja vertailukaupungeista ainoastaan Oulussa korkea-asteen 
koulutuksen saaneiden osuus on Jyväskylää suurempi. Jyväskylän korkean koulutustason perustana 
ovat kaupungin perinteinen asema merkittävänä opiskelukaupunkina ja väestön ikärakenne. 
 
Lapsella on oikeus saada esiopetusta yleensä vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua eli sinä vuonna, 
jolloin hän täyttää kuusi vuotta.. Esiopetus on maksutonta ja siihen osallistumisesta päättää lapsen 
huoltaja. Ikäluokasta lähes kaikki osallistuvat esiopetukseen. 
 
Taulukko 9. Yli 15-vuotiaat koulutusasteittain 2009, % 
 
 Keskiaste Korkea-aste 
Jyväskylä 41,0 32,4 
Naapurikunnat 40,4 28,7 
Vertailukaupungit 40,7 29,2 

 
30–39 –vuotiaista jyväskyläläisistä 51,5 prosentilla oli korkeakoulututkinto. Koulutustasossa on suuria 
eroja iän lisäksi myös eri suuralueilla, mikä liittyy osaltaan myös alueiden työttömyys- ja tuloeroihin. 
 
Taulukko 10. Korkea-asteen koulutuksen saaneiden %-osuudet yli 15-vuotiaista 2009 
 
Kypärämäki-Kortepohja 38,3  Halssila 32,3 
Kuokkala 37,0  Keltinmäki-Myllyjärvi 29,5 
Lohikoski-Seppälänkangas 36,9  Vaajakoski-Jyskä 28,7 
Keljo 36,9  Tikkakoski-Nyrölä 28,5 
Kantakaupunki 35,4  Kuohu-Vesanka 27,3 
Palokka-Puuppola 34,8  Korpilahti 21,8 
Säynätsalo 33,4  Huhtasuo 18,1 

 
Peruskoulun antaman yhteiskunta- ja jatko-opintokelpoisuuden perustana on päättötodistuksen saa-
minen. Tilastojen mukaan päättötodistusta vaille jääneiden oppilaiden määrä on viimeistenvuosien 
aikana pysynyt 15–20 oppilaan tasolla. 
 
Mahdollisimman kattava sijoittuminen perusasteen koulutuksen jälkeen jatkokoulutukseen on ollut 
tärkeä tavoite syrjäytymisen ehkäisyssä sekä valtakunnallisesti että Jyväskylässä.  
 
Taulukko 11. Vuonna 2009 peruskoulun päättäneiden sijoittuminen jatko-opintoihin samana syksynä 
 
A = Peruskoulun päättäneet yhteensä 
B = Opiskeli lukiokoulutuksessa, % 
C = Opiskeli ammatillisessa koulutuksessa, % 
D = Ei jatkanut tutkintotavoitteista opiskelua, % 
 
 A B C D 
Jyväskylä 1 450 47,9 39,2 13,0 
Naapurikunnat 423 44,4 47,6 7,8 
Vertailukaupungit 5 757 56,1 32,7 11,2 
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Taulukko 12. Koulutuksen ulkopuolelle peruskoulun jälkeen jääneet 17–24 -vuotiaista, %  
 
 2000 2009 
Jyväskylä 8,9 8,0 
Naapurikunnat 10,2 10,4 
Vertailukaupungit 11,2 10,5 

 
Jyväskylässä oli päättöluokkalaisia 1 336 keväällä 2010. Opiskelupaikan toisella asteelta sai 1 260 
oppilasta (94,3 %). Ilman päättötodistusta jäi 11 oppilasta (0,8 %). Toisen asteen opintoihin jätti ha-
kematta 24 oppilasta (1,8 %). Oppilaanohjaajien koulukohtaisen selvityksen mukaan kaikki ne kevään 
2010 päättöikäluokan nuoret, jotka eivät hakeneet yhteishaussa, olivat lukuvuoden 2010–11 aikana 
opiskelemassa ammattiopiston lisäopetuksessa, ammattistartilla tai ammatillisessa erityisopetukses-
sa. 
 

5.2 Toimeentulo ja toimeentuloturva 
 
Riittävä toimeentulo on yksilön hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Heikosta toimeentulosta seuraa-
va ongelma on luonnollisesti köyhyys, joka Suomessa on yleisesti subjektiivista köyhyyttä. Köyhyys ei 
siten estä perustarpeiden tyydyttymistä. Tutkimusten mukaan työllisyys on edelleen Suomessa tär-
kein toimeentulon turva. Huono toimeentulo lisää sekä lakiin perustuvan toimeentulotuen että eri yh-
teisöjen kautta jaettavan ruoka-avun tarvetta.  
 
Väestön toimeentuloa voidaan kuvata valtionveronalaisella keskitulolla ja väestön sisäisellä tuloja-
kaumalla sekö pienituloisuusriskillä. Korkea työttömyys ja opiskelijoiden suuri osuus vaikuttavat Jy-
väskylän ja sen alueiden keskituloon sekä tuloluokkajakaumaan. 
 
Taulukko 13. Yli 15-vuotiaiden valtionveronalaiset keskitulot 2009 
 

 € 
Jyväskylä  23 626 
Naapurikunnat 24 271 
Vertailukaupungit 24 281 

 
 
Taulukko 14. Tulonsaajat tuloluokittain, €, 2009, % -osuudet 
 

 <6 000 6 001-20 000 20 001-40 000 40 001-50 000 >50 000 
Jyväskylä 12,7 37,3 36,3 6,8 7,0 
Naapurikunnat 11,6 35,4 39,2 6,8 7,0 
Vertailukaupungit 11,4 38,0 36,4 6,6 7,6 

 
 
Taulukko 15. Jyväskyläläisten tulonsaajien keskitulot suuralueittain 2009, € ja muutos 2000–09, % 
 
Suuralue € Muutos, %  Suuralue € Muutos, % 

Palokka-Puuppola 26 396 33,3  Kuokkala 23 316 28,3 
Keljo 26 217 33,2  Halssila 23 043 28,0 
Lohikoski-Seppälänkangas 25 914 21,2  Kantakaupunki 22 250 25,6 
Säynätsalo 25 265 36,1  Kypärämäki-Kortepohja 21 621 24,6 
Kuohu-Vesanka 24 165 34,5  Korpilahti 21 283 37,2 
Tikkakoski-Nyrölä 24 015 33,5  Keltinmäki-Myllyjärvi 20 656 29,8 
Vaajakoski-Jyskä 23 693 33,1  Huhtasuo 18 205 25,9 
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Suuralueiden sisäiset alueittaiset keskitulot vaihtelevat luonnollisesti merkittävästi: Esimerkiksi Yli-
oppilaskylän pienalueen keskitulot olivat kahdeksantuhatta euroa ja Laajavuori-Haukkalan alueella 
lähes 40 000 euroa. Vastaavasti Kuokkalan keskustassa 15 157 ja Sippulanniemessä 41 493 euroa. 
 
Taulukko 16. Velallisten % -osuus asukkaista ja velat velallista kohti keskimäärin, euroa, 2009 
 

 Velalliset, % Velat/velalliset, € 
Jyväskylä 30,0 56 145 
Naapurikunnat 26,6 76 809 
Vertailukaupungit 30,7 53 860 

 
Velkoihin kuuluvat kaikki asuntovelat, opintovelat, tulonhankkimisvelat, tulolähteeseen koh-
distuvat velat ja muut velat sekä muut vähintään 1 700 euron suuruiset lainat, joiden käyttö-
tarkoitus on muu kuin edellä mainittu asuntolaina tai opintolaina. 
 
Pienituloisiksi määritellään ne asuntokunnat, joiden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä koh-
den jää pienemmäksi kuin 60 prosenttia kaikkien asuntokuntien mediaanitulosta. Pienituloisuusriski 
kuvaa pienituloisissa asuntokunnissa asuvien osuutta koko asuntokuntaväestöstä. 
 
Kaavio 1. Asuntokuntaväestön pienituloisuusriski, % -osuus väestöstä 1995–2009 
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Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentulon tukimuoto, jonka myöntäminen perustuu lain mukai-
siin normilaskelmiin. Toimeentulotuki myönnetään asuinkunnassa, jolloin vertailussa olisi otettava 
huomioon myös muualla kirjoilla oleville myönnettävän toimeentulotuen suuruus. 
 
Jyväskylässä myönnettiin toimeentulotukea vuonna 2009 saman verran kuin vertailukaupungeissakin 
keskimäärin, mutta niiden asukaskohtaiset menot vaihtelivat melkoisesti: 77 – 199 euroa. Naapuri-
kunnissa on selvästi Jyväskylää pienempi toimeentulotuen tarve. 
 
Vuonna 2010 toimeentulotukipäätöksiä tehtiin Jyväskylässä yhteensä 58 342. Niistä tehtiin 168 oi-
kaisuvaatimusta. Taulukot 17-25 on esitetty vuoden 2010 kuntajaon mukaisina vertailtavuuden var-
mistamiseksi. 
 
Taulukko 17. Toimeentulotukimenot asukasta kohti 2003 ja 2009, €  
 2003 2009 
Jyväskylä 136 135 
Naapurikunnat 59 70 
Vertailukaupungit 110 135 
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Taulukko 18. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien osuus, 2003 ja 2009, % 
 2003 2009 
Jyväskylä 15,4 11,5 
Naapurikunnat 10,3 8,2 
Vertailukaupungit 12,2 10,4 

 
 Taulukko 19. Toimeentulotukea saaneiden osuus asukkaista 2003 ja 2009, % 
 2003 2009 
Jyväskylä 11,8 8,9 
Naapurikunnat 7,5 6,0 
Vertailukaupungit 9,3 8,0 

 
Taulukko 20. Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet lapsiperheistä 2003 ja 2009, % 
 2003 2009 
Jyväskylä 14,5 11,0 
Naapurikunnat 9,0 7,1 
Vertailukaupungit 12,3 10,2 

 
Taulukko 21. Toimeentulotukea saaneet 25–64 -vuotiaista, 2003 ja 2009, % 
 2003 2009 
Jyväskylä 10,7 8,4 
Naapurikunnat 6,8 5,6 
Vertailukaupungit 8,8 7,8 

 
Taulukko 22. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18–24-vuotiaista, 2003 ja 2009, % 
 2003 2009 
Jyväskylä 3,9 3,7 
Naapurikunnat 2,8 2,5 
Vertailukaupungit 2,8 2,9 

 
Taulukko 23. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25–64-vuotiaista, 2003 ja 2009, %  
 2003 2009 
Jyväskylä 3,2 2,6 
Naapurikunnat 1,3 1,2 
Vertailukaupungit 2,5 2,4 

 
Taulukko 24. Toimeentulotukea saaneet 18–24-vuotiaista, 2003 ja 2009, % 
 2003 2009 
Jyväskylä 21,6 16,1 
Naapurikunnat 15,0 14,5 
Vertailukaupungit 18.2 15,5 
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Muita tukimuotoja: 
 
Taulukko 25. Elatustukea saaneet lapset 0-17 -vuotiaista, % 
 2000 2010 
Jyväskylä 10,3 9,5 
Naapurikunnat 7,4 5,7 
Vertailukaupungit 11,8 11,3 

 
Velkajärjestelyjä on pantu toimeen Jyväskylässä 2000-luvulla vaihtelevasti, 164 vuonna 2004 ja 37 
vuonna 2009. 
 
Yleistä asumistukea sai vuoden 2010 lopulla 6 400 jyväskyläläistä ruokakuntaa, yhdeksän prosenttia 
kaikista, keskimäärin 257 euroa kuukaudessa. Työttömiä ruokakuntia näistä oli 3 876. Eläkkeensaa-
jan asumistukea saaneita oli 4 205, ja keskimääräinen tuki oli 198 euroa kuukaudessa. 
 
Ruoka-apu on tarkoitettu vähävaraisille, työttömille ja eläkeläisille. Ruokapankkitoimintaa järjestetään 
Katulähetyksen ja Huhtasuon Elämän Leipä ry:n toimesta kaupungin keskustassa ja Huhtasuolla. 
Asiakkaita oli vuonna 2009 noin kaksituhatta. Lahjoituskasseja jaettiin yli 25 000 ja EU-kasseja yli 
10 000, mikä on huomattavasti enemmän kuin viisi vuotta aiemmin.  Pääosa asiakkaista oli yksinäisiä 
työttömiä.  
 
Kriisikeskus Mobilea ylläpitää Jyväskylän Seudun Mielenterveysseura ry. Sen toiminta-alueena on 
15 keskisuomalaista kuntaa. Kriisikeskus toimii matalan kynnyksen yhteydenottopaikkana, johon 
traumaattisen tai elämän kriisin kohdannut avuntarvitsija, hänen läheisensä tai viranomaistahot voivat 
ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden.  
Vuoden 2010 aikana yhteydenottojen kokonaismäärä oli 10 365. Suoria asiakasyhteydenottoja oli 
65,2 prosenttia, verkosto- ja viranomaisyhteydenottoja 15,1 sekä Mobilen yhteydenottoja 15,3 pro-
senttia. Yhteydenottojen taustalla pääasiallisina syinä olivat mielenterveyteen liittyvät syyt, elämän 
kriisit, traumaattiset kriisit, sosiaalipäivystystilanteet, väkivalta, päihteet ja rikokseen liittyvät syyt. 

Keski- Suomen ensi- ja turvakoti on lastensuojeluyksikkö, jonka tarkoituksena on turvata lapsen 
oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin, tukea vanhemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovai-
kutusta, ennaltaehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa ja perheiden päihdeongelmia sekä auttaa ja 
hoitaa väkivallasta ja päihdeongelmista kärsiviä ja kriisitilanteissa olevia perheitä ja perheenjäseniä. 
Perhekuntoutuksen hoitopäiviä kertyi 4 707 vuonna 2009 ja 5 851 vuonna 2010. 

5.3 Työllisyys 
 
Työllistyminen on keskeinen hyvinvoinnin taustatekijä Suomessa, mitä korostaa myös se, että tutki-
musten mukaan työllistyminen on edelleenkin keskeisin suoja köyhyyttä vastaan. Työllisyys vaikuttaa 
luonnollisesti asukkaiden toimeentuloon ja vastaavasti koulutus antaa suojaa työttömyydelle. 
 
Kaavioissa 2 - 4 kuvataan jyväskyläläisten työllisten ja työttömien määrien kehitystä. Syvimpään la-
mavuoteen 1993 verrattuna jyväskyläläisiä työllisiä oli vuonna 2008 yli 18 000 enemmän ja työttömiä 
5 400 vähemmän. Väkiluvun kasvu oli kyseisellä jaksolla 21 795. 
 
Jyväskylän työpaikkojen määrä kasvoi 2000-luvulla enemmän kuin vertailukaupungeissa keskimäärin, 
ja työttömyysaste oli maaliskuussa 2011 kuuden vertailukaupungin keskitasoa. 
 
Kelan peruspäivärahalla oli 843 jyväskyläläistä vuoden 2010 lopulla. 
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Kaavio 2.. Työllisten ja työttömien määrän kehitys Jyväskylässä vuosina 1990–2009. 
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Kaavio 3. Työttömyysasteet Jyväskylässä 1991–2010, vuosikeskiarvot 
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Kaavio 4. Jyväskylän työttömät joulukuussa 2001–2010 
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Taulukko 26. Osuudet työttömistä syyskuussa 2011, % 
 
 Alle 25-vuotiaat Pitkäaikaistyöttömät 
Jyväskylä 15,6 31,0 
Naapurikunnat 11,5 26,8 
Vertailukaupungit 13,7 29,1 
 
Taulukko 27. Työttömyysasteet Jyväskylän suuralueittain 2009/10, % 
 
Palokka-Puuppola 11,1  Kuokkala 14,1 
Keljo 11,8  Tikkakoski-Nyrölä 14,2 
Kantakaupunki 12,1  Vaajakoski-Jyskä 14,4 
Kypärämäki-Kortepohja 12,4  Säynätsalo 14,5 
Kuohu-Vesanka 13,2  Lohikoski-S-kangas 14,8 
Halssila 13,6  Keltinmäki-Myllyjärvi 16,5 
Korpilahti 14,0  Huhtasuo 26,5 

 
Pienaluetasolla tarkasteltuna aste-erot korostuvat vieläkin selkeämmin: Esimerkiksi Ollila-Heikkilän 
alueella työttömyysaste oli 4,8 prosenttia, Itäisen Kangasvuoren alueella 7,8 ja Pupuhuhdassa 31,5 
prosenttia. Marraskuussa 2011 oli Jyväskylän 7 431 työttömästä ulkomaalaisia 463. 
 

5.4 Turvallisuus 
 
Turvallisuus ja turvallisuuden kokeminen ovat tärkeä osa asukkaiden hyvinvointia ja arkipäivää. Tur-
vallisuuden ongelmat näkyvät elinympäristössä mm. rikoksina, ilkivaltana ja päihtyneiden aiheuttami-
na häiriöinä. Tässä yhteydessä turvallisuutta tarkastellaan poliisin tietoon tulleiden rikoksien kautta. 
 
Poliisin tietoon tulleet rikokset keskittyvät yleisesti suuriin kaupunkikeskuksiin ja rikollisuus on suuris-
sa kaupungeissa pieniä kuntia yleisempää. Poliisin tietoon tulleiden omaisuusrikoksien määrä on py-
synyt Jyväskylässä viime vuosina ennallaan. Vuosina 2000–2009 niitä tehtiin keskimäärin 6 720 vuo-
dessa ja vuoden 2010 lukema oli 6 719. Omaisuusrikoksia on tapahtunut Jyväskylässä myös vertailu-
kaupunkeja vähemmän. 
  
Väkivaltarikosten määrä on ollut Jyväskylässä vertailukaupunkeja hieman suurempi. Väkivaltarikosten 
määrä oli vuosina 2000–2009 keskimäärin 921 vuodessa ja vuonna 2010 niitä tehtiin 932. Henkirikok-
sia tehtiin vuonna 2009 yksi. 
 
Taulukko 28. Poliisin tietoon tulleet pahoinpitelyrikokset Jyväskylässä vuonna 2009. 
 
.Pahoinpitelyrikokset yhteensä 880 
...yksityinen asunto pahoinpitelyrikoksen tekopaikkana 310 
...muu yksityinen paikka pahoinpitelyrikoksen tekopaikkana 105 
...yleinen paikka liikekeskuksessa pahoinpitelyrikoksen tekopaikkana 25 
...yleinen tilaisuus pahoinpitelyrikoksen tekopaikkana 4 
...muu yleinen paikka pahoinpitelyrikoksen tekopaikkana 328 
...ravitsemisliike tms. pahoinpitelyrikoksen tekopaikkana 108 
 
Vuonna 2010 pahoinpitelyrikoksia kertyi 881. 
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Poliisiin tietoon tuli Jyväskylässä 172 huumausainerikosta vuonna 2010 ja vuosina 2000–2009 
keskimäärin 161. Huippuvuonna 2001 tapauksia oli 323. Päihtyneitä otettiin säilöön 3 004 vuonna 
2010, mikä oli viidenneksen vähemmän kuin 2000-luvulla keskimäärin. 
 
Taulukko 29. Poliisin tietoon tulleita rikoksia vuonna 2010 tuhatta asukasta kohden. 
 
 Jyväskylä Naapurikunnat Vertailukaupungit 
Omaisuusrikokset 51,4 22,0 56,9 
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 7,1 4,5 7,4 
Eräät liikennerikokset 9,1 8,5 10,4 
Huumausainerikokset 3,6 1,0 5,7 
 
Rattijuopumuksia Jyväskylässä tulee poliisin tietoon vuosittain noin viisisataa ja 430 vuonna 2010. 
 
Vakuutusyhtiöiden liikennevahinkotilastojen mukaan Jyväskylässä liikenteestä johtuva vammautumis-
riski oli vertailukaupunkeja alhaisempi. Jyväskylässä vuonna 2009 tapahtui 3,5 vammautumista tuhat-
ta asukasta kohden (3,9 vuonna 2008) ja vahinkoja yhteensä 2 418 (2 459). 
 
Turvallisuuden kokeminen: Jyväskyläläisten turvallisuuden kokemista on kartoitettu kansallisissa 
turvallisuustutkimuksissa vuosina 2003, 2006 ja 2009. Turvallisuus koskettaa jokaista ihmistä tavalla 
tai toisella. Tunne turvallisuudesta on hyvin omakohtainen kokemus. Turvallisuudesta kysyttäessä 
tulee ottaa huomioon, että se on vastaajan subjektiivinen näkemys. Seuraavassa on tiiviste keski-
suomalaisten näkemyksistä.  
 
Jyväskyläläisistä 80,6 prosenttia koki vuonna 2009, että asuinalueella on turvallista myöhään viikon-
loppuisin. Muutos vuosien 2006–2009 välillä -10,0 prosenttiyksikköä. Vastaavasti Keski-Suomen kun-
nissa 80,6–100,0 prosenttia ja muutos -12,8–12,5 prosenttiyksikköä. 
 
Kysyttäessä, kuinka paljon eri asuinviihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä esiintyy Jyväskylässä, vastaajat 
olivat sitä mieltä, että esimerkkitekijöitä esiintyy seuraavasti: 
 
Taulukko 30. Eräiden häiriötekijöiden esiintyminen 2009 
 

Tekijä Melko paljon tai erittäin paljon, % 

Nuorison häiriökäyttäytyminen 25 
Yleisten paikkojen epäsiisteys 31 
Alkoholin juominen julkisella paikalla 41 
Ilkivalta 38 

 
Vuosina 2006–08 omaisuusrikoksen uhriksi joutui viidennes ja väkivaltarikoksen uhriksi kahdeksan 
prosenttia jyväskyläläisistä. 
 
 
6  Terveys 
 
Terveys on laaja hyvinvointiin tiiviisti liittyvä käsite, jota ei voida määritellä yksiselitteisesti. Se näh-
dään jokapäiväisen elämän voimavarana ja kaikkien oikeutena, ei pelkästään elämän päämääränä tai 
sairauksien ja toimintavajavuuksien puuttumisena. Terveys käsitteenä korostaa sosiaalisia ja henkilö-
kohtaisia 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 toi-
mintakykyisyyden kautta.  
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Sairastavuusindeksi (ikävakioitu) 
 
Indikaattori ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin avulla, miten tervettä tai sairasta 
väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon (= 100). Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen 
rekisterimuuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityis-
korvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Niistä kukin on suhteutettu erikseen maan 
väestön keskiarvoon. Lopullinen sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. 
 
Jyväskylä  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
99,9 99,7 100,2 98,2 98,7 99,5 99,8 99,9 99,1 98,8 

 
Jyväskylä ja vertailualueet 2010  
 
Tampere 95,7 Laukaa 102,6 
Turku 97,6 Kouvola 103,7 
Jyväskylä 98,8 Oulu 108,4 
Lahti 100,1 Kuopio 113,8 
Muurame 100,8   

 
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 kuolleisuusindeksi on kehittynyt viimeisten viidentoista vuoden aikana myön-
teisesti. Kuolleisuusindeksi on kehittynyt myönteisesti myös vertailukaupunkeihin ja naapurikuntiin 
nähden. Vuonna 2009 Jyväskylän kuolleisuusindeksi oli vertailukaupunkien alhaisin. 
 
Kaavio 5.  Ikävakioitukuolleisuus Jyväskylässä, vertailukaupungeissa ja naapurikunnissa vuosina 
1996–2009 
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6.1 Lapset ja nuoret  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointia on Jyväskylässä seurattu Stakesin toteuttaman kouluterveyskyselyn 
avulla. Jyväskylä on osallistunut Stakesin tekemään kouluterveyskyselyyn kuusi kertaa ja vastaajat 
ovat olleet peruskoulujen 8. ja 9. luokan oppilaita. Neljällä viimeisellä kerralla myös lukioiden 1. ja 2. 
vuosikurssien opiskelijat ovat vastanneet kyselyyn ja kyselyyn on vastannut joka kerta yli tuhat perus-
koululaista ja lukiolaista. Viimeisin tutkimus, josta on tulokset käytettävissä, on tehty keväällä 2007.  
 
Kouluterveyskyselyssä kartoitetaan laajasti terveyskäyttäytymistä. Kyselyn mukaan sekä lukiolaiset 
että peruskoululaiset osallistuvat kouluruokailuun aikaisempaa useammin, mutta edelleen 7 prosenttia 
8. ja 9. luokkalaisista ilmoitti olevansa syömättä kouluruokaa. Tupakointi on vähentynyt peruskoulussa 
mutta lisääntynyt lukiossa. Peruskoulun oppilaista 13 prosenttia ja lukiolaisista 11 prosenttia tupakoi 
päivittäin. Humalajuominen on hieman vähentynyt Jyväskyläläisillä nuorilla viime vuosina. Kuitenkin 
edelleen 8. ja 9. luokkalaisista vastaajista 16 prosenttia ilmoitti olevansa tosi humalassa vähintään 
kerran kuukaudessa ja lukioikäisistä 27 prosenttia. Lukioikäisten humalajuominen on noussut. Laitto-
mien huumausaineiden käyttäminen on vähentynyt huomattavasti viimeisinä vuosina. Vuonna 2000 
peruskoululaisista 16 prosenttia ilmoitti kokeilleensa huumeita ja lukiolaisista 20 prosenttia. Vuonna 
2007 osuudet olivat 8 ja 11 prosenttia.  
 
Myönteisen kehityksen lisäksi terveyskäyttäytymisessä on havaittavissa myös negatiivisia signaaleja. 
Hampaiden harjaamisessa on edelleen suuria puutteita, 51 prosenttia peruskoululaisista ja 45 pro-
senttia lukiolaisista harjaa hampaitaan suosituksia harvemmin. Myös yöuni jää edelleen liian vähäi-
seksi ja noin kolmannes vastaajista menee nukkumaan kello 23:n jälkeen. Edellisessä mittauksessa 
lukema oli joka neljäs. 
 
Peruskoulun yläluokkalaisten osalta viikoittaisista oireista niska- tai hartiakivut ovat yleistyneet vuoden 
2003 jälkeen erityisesti vuosina 2003-2005, mutta lisääntyminen jatkui hienoisena myös viimeisen 
kahden vuoden aikana. Keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta oli nyt 13 prosentilla – osuus oli 
hieman pienempi kuin vuonna 2005. Vastaajista 13 prosentilla oli lääkärin diagnosoima pitkäaikaissai-
raus ja terveydentilansa huonona tai keskinkertaisena koki 17 prosenttia vastaajista. 
 
Kaavio 6. Kouluterveyskyselyn peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden terveydentilaa kuvaavia indi-
kaattoreita vuosina 1998-2007 
 

 
Lukiolaisilla viikoittaiset niska- tai hartiakivut yleistyivät vuodesta 2005 (33 % > 36 %). Joka neljännel-
lä opiskelijoista oli viikoittaista päänsärkyä. Kahdessa vuodessa yleistyi hieman lukiolaisten keskivai-
kea tai vaikea masentuneisuus, jota oli nyt 11 prosentilla. Vastaajista 10 prosentilla oli lääkärin diag-
nosoima pitkäaikaissairaus ja terveydentilansa huonona tai keskinkertaisena koki 17 prosenttia vas-
taajista. 
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Kaavio 7. Kouluterveyskyselyn lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoiden terveydentilaa kuvaavia 
indikaattoreita vuosina 2000-2007 
 

 
Kouluterveyskyselyn mukaan toistuvien rikkeiden tekeminen lisääntyi kahden vuoden aikana perus-
koulun yläluokkalaisilla ja lukion opiskelijoilla. Toistuvasti rikkeitä oli tehnyt vuonna 2007 peruskoulu-
laisista 18 prosenttia ja lukiolaisista 7 prosenttia. Lukiolaisten fyysisen uhkan kokeminen oli lisäänty-
nyt (15 %) ja peruskoululaisten hieman laskenut (16 %). 
 
Vanhemmista 41 prosenttia ei tiennyt peruskoululaistensa lastensa viikonloppuiltojen viettopaikkaa. 
Lukiolaisten osalta vastaava luku oli 38 prosenttia. Käyttövarat olivat hieman lisääntyneet, yli 17 euroa 
viikossa oli käytettävissä peruskoululaisilta 24 prosentilla ja lukiolaisilla 39 prosentilla. Peruskoululai-
sista 11 prosenttia ja lukiolaisista yhdeksän prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole yhtään läheistä ystävää. 
 
Sairastavuus  
 
Pitkäaikaissairauksien yleisyyttä ja lääkehoidon tarvetta voidaan kuvata erityiskorvattaviin lääkkeisiin 
oikeutettujen saajien määrällä. Erityiskorvausta maksetaan Kansaneläkelaitoksen päätöksellä lääk-
keistä ja kliinisistä ravintovalmisteista vaikeissa ja pitkäaikaisissa sairauksissa 
 
Kaavio 8. Lapsista ja nuorista erikoiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen määrä tuhatta vastaa-
vanikäistä kohden vuosina 1995–2009 
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Jyväskyläläisistä 0-17-vuotiaista lapsista ja nuorista mielenterveyden häiriöihin sai sairaalahoitoa 
3,2 tuhatta vastaavanikäistä kohden vuonna 2009. Osuus on alhaisempi kuin vertailukaupungeissa 
keskimäärin (5,3). Vastaavasti Jyväskyläläisistä 18–24 -vuotiaista nuorista mielenterveyden häiriöihin 
sai sairaalahoitoa 8,3 tuhatta vastaavanikäistä kohden. Osuus on alhaisempi kuin vertailukaupun-
geissa keskimäärin (9,7) ja naapurikunnissa.  
 
Tapaturmista johtuvien vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleiden lasten ja nuorten 
määrä on alentunut hieman viime vuosina. Kuitenkin sairaalahoidossa olleiden osuus on vertailukau-
punkeja korkeampi. Vuonna 2009 0,89 prosenttia alle 7-vuotiaista, 0,86 prosenttia 7-14 -vuotiaista ja 
1,2 prosenttia 15–24 -vuotiaista oli sairaalahoidossa vammojen ja myrkytysten vuoksi.  
 
 

6.2 Työikäiset   
 
Terveyskäyttäytyminen  
 
Keskeisiä tavoitteita suomalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ravitsemuksen keinoin ovat kulutusta 
vastaavan energian saanti, pehmeän kasvirasvan käytön lisääminen ja kovan eläinrasvan käytön vä-
hentäminen, natriumin saannin vähentäminen sekä eri ravintoaineiden tasapainoinen saanti ruokava-
liossa. Edellä mainittuja asioita kuvaavaa tutkimusta (Aikuisten terveyskäyttäytymiskysely) ei ole uu-
sittu vuoden 2001 jälkeen. 
 
 
Alkoholin ja päihteiden väärin- ja ongelmakäyttö on merkittävä terveyshaitta. Alkoholin väärinkäyttö 
heijastuu myös moniin muihin mittareihin, kuten sairastavuuteen, kuolleisuuteen, tapaturmiin ja väki-
valtarikoksiin.  
 
Jyväskylässä alkoholin kulutus (absoluuttisena) alkoholina on vertailukaupunkeja alhaisempaa. 
Vuonna 2009 Jyväskylässä kulutettiin alkoholia 8,8 litraa jyväskyläläistä kohden. Muiden suomalais-
ten kaupunkien tavoin kulutus on noussut vuoden 2004 alkoholiverotuksen muutoksen seurauksena. 
Myydyn alkoholin määrä ei kuvaa ainoastaan jyväskyläläisten juoman alkoholin määrää, vaan siinä 
näkyy kaikki Jyväskylässä myyty alkoholi.  
 
 
Kaavio 9. Alkoholin myynti asukasta kohden  
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Raskaudenkeskeytysten määrä kuvaa terveyskäyttäytymistä ja välillisesti keskeytykset kuvaavat 
myös seksuaalikäyttäytymistä ja seksuaalikasvatuksen onnistumista. Vuonna 2009 Jyväskylässä teh-
tiin 276 raskauden keskeytystä eli 8,6 raskaudenkeskeytystä tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. 
Osuus on vertailukaupungeista kolmanneksi alhaisin. 
 
Liikuntakäyttäytyminen 
 
Liikunnan merkityksiä ja motiiveja aikuisväestölle voidaan tarkastella terveyden ja hyvinvoinnin, toi-
minta- ja työkyvyn sekä liikunnallisen elämäntavan ylläpitämisen näkökulmasta. Liikunnan muotoja 
ovat harrasteliikunta, työpaikkaliikunta, hyöty- tai 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 55 prosenttia harrastaa 
ainakin jonkinlaista liikuntaa vähintään neljästi viikossa. Liikunnan harrastamisen useudessa näyttää 
tapahtuneen muutoksia aiemmasta. Aiempaa suurempi osa väestöstä näyttää harrastavan liikuntaa 
vähintäänkin neljästi viikossa. Liikuntaa harrastavien suureen määrään vaikuttaa oleellisesti kävely-
lenkkeilyn suuri suosio.  
 
Jyväskylän aikuisväestön liikunta-aktiivisuutta on tutkittu terveyskäyttäytymistutkimuksessa 2001 eikä 
tutkimusta ole uusittu sen jälkeen. 
 
Sairastavuus  
 
Väestön sairastamista voidaan arvioida erityiskorvattavien lääkkeiden käytön kautta. Erityiskorvatta-
viin lääkkeisiin oikeutettujen määrä kuvaa melko hyvin pitkäaikaissairauksien yleisyyttä sekä lääke-
hoidon 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. Jyväskylän aikuisväestöstä n. kol-
mannes oli oikeutettuja erikoiskorvattaviin lääkkeisiin vuonna 2009. Oikeuden erikoiskorvaukseen 
myöntää kansaneläkelaitos. 
 
 
Kaavio 10. Erikoiskorvattuihin lääkkeisiin oikeutettuja 25-64-vuotiaita tuhatta vastaavanikäistä kohden  
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Aikuisväestön tapaturmien, vammojen ja myrkytysten sairaalahoito on ollut nousussa viime vuosina. 
Jyväskyläläisestä aikuisväestöstä n. 1,3 prosenttia sai vuonna 2009 sairaalahoitoa tapaturmien vuok-
si. Viimeisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin 1,3 prosenttia aikuisväestöstä on saanut sairaa-
lahoitoa tapaturmien vuoksi.  
 
Päihteiden ongelmakäyttöä kuvaa sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla päihteiden käytön 
vuoksi hoidossa olleiden määrä. Vuonna 2009 25-64 -vuotiaista 0,58 prosenttia oli hoidossa päihtei-
den käytön vuoksi. Jyväskyläläisten osuus on alhaisempi kuin vertailukaupungeissa keskimäärin.  
 
 
Työkyvyttömyys  
 
Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä kuvastaa aikuisväestön terveyttä ja toimintakykyä. Jyväsky-
lässä työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä on noussut viime vuosien aikana. Vuonna 
2009 työkyvyttömyyseläkettä saavia oli tuhatta työikäistä kohden 66. Saajien osuus on vertailukau-
punkien toiseksi 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 alhai-
sin.  
 
Vuonna 2009 työkyvyttömyyseläkettä sai 5 860 jyväskyläläistä. Työkyvyttömyyseläkkeen myön-
tämiseen johtavissa syissä on tapahtunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana muutoksia. Mielenter-
veyden sairauksien syistä eläkkeelle jääneiden osuus on kasvanut ja vastaavasti verenkiertoelimistön 
sairauksien syistä sairauseläkkeellä jääneiden osuudet ovat edelleen alentuneet. Tuki- ja liikuntaelin-
sairauksien syistä eläkkeelle jääneiden osuuden laskusuunta on pysähtynyt. 
 
Kaavio 11. Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrän ja myöntämiseen johtaneiden syiden kehitys 
Jyväskylässä vuosina 2000-2009 
 

 
 

6.3 Ikääntyneet  
 
Toimintakyky 
 
Jyväskylässä ikääntyneiden terveyskäyttäytymistä on selvitetty osana aikuisväestön terveyskäyttäy-
tymiskyselyä vuonna 2001 eikä tutkimusta ole toistettu sen jälkeen. Tämän vuoksi tässä raportissa 
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kuvataan ikääntyneiden toimintakykyä vain ikääntyneiden kotona asumisen tilastoilla. Ikääntynei-
den koti- ja palveluhoito mahdollistaa kotona asumisen jatkumista myöhemmälle iälle.  
 
Ikääntyneiden kotona asuminen kuvastaa ikääntyneiden toimintakykyä. Ikääntyneiden koti- ja palve-
luhoito mahdollistaa kotona asumisen jatkumista myöhemmälle iälle. Vuonna 2009 jyväskyläläisistä 
75-84 -vuotiaista 93,2 prosenttia asui kotona. Osuus on hieman vähemmän kuin vertailukaupungeissa 
(93,5 %) ja sama kuin naapurikunnissa (93,2 %) keskimäärin. Yli 85-vuotiaista kotona asui 76,9 pro-
senttia. Kotona asuvien osuus on hieman pienempi kuin vertailukaupungeissa (77 %) ja naapurikun-
nissa (80,2 %) keskimäärin.   
 
Sairastavuus  
 
Ikääntyneiden sairastamista voidaan arvioida erityiskorvattavien lääkkeiden käytön kautta. Erityiskor-
vattaviin lääkkeisiin oikeutettujen saajien määrä kuvaa pitkäaikaissairauksien yleisyyttä sekä lääke-
hoidon tarvetta. Iäkkäiden erikoiskorvattavien lääkkeisiin oikeutettujen määrä on noussut Jyväskyläs-
sä kuten vertailukaupungeissakin viimeisen viidentoista vuoden aikana. Ikääntyneistä 64,7 prosenttia 
oli oikeutettu erikoiskorvattaviin lääkkeisiin ja osuus on kasvanut 15 vuoden aikana liki neljällä prosen-
tilla.  
 
Kaavio 12. Erikoiskorvattuihin lääkkeisiin oikeutettuja yli 65-vuotiaita tuhatta vastaavanikäistä kohden  
 

 
 
 
Tapaturmista johtuneiden vammojen ja myrkytysten vuoksi sairaalahoidossa olleiden ikääntyneiden 
määrä on hieman lisääntynyt viime vuosina. Yli 65-vuotiaista jyväskyläläisistä 3,4 prosenttia sai sai-
raalahoitoa tapaturmien vuoksi vuonna 2009. Osuus on vertailukuntien suurin ja suurempi kuin vertai-
lukunnissa keskimäärin (2,8 %) sekä korkeampi kuin naapurikunnista Muuramessa. Yksi tyypillinen 
ikääntyneiden tapaturma on kaatuminen. Kaatumisesta voi aiheutua mm. lonkkamurtuma. Vuonna 
2009 Jyväskylässä 0,7 prosenttia yli 65-vuotiaista sai sairaalassa hoitoa lonkan murtumaan. Osuus 
on laskenut huomattavasti ja osuus on pienin vertailukaupungeista.  
 
7 Sosiaali- ja terveyspalvelut  

7.1 Hyvinvointivastuu  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää kaupungin asuk-
kaiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä sairauksia ja sosiaalisten 
ongelmien syntymistä sekä turvata tarpeelliset sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset palvelut. 
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Palvelut järjestää sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, joka huolehtii yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista 
edistävillä ja ehkäisevillä toimilla sekä hoitamalla ja poistamalla asiakkaiden ongelmia. Palveluja tuo-
tetaan myös muille kunnille isäntäkuntaperiaatteen mukaisesti. 
 
Sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa perusterveydenhuollon avo- ja laitoshoidon palveluista sekä niiden 
yhteydessä aikuisväestön erikoissairaanhoidon tasoisesta avohoidon aikuispsykiatriasta (em. siirtyi 
vuonna 2011 erikoissairaanhoidon tuottamaksi). Muu erikoissairaanhoito ostetaan. Palvelut kohdistu-
vat pääosin jyväskyläläisiin, mutta opiskelijaterveydenhuollossa, Jyväskylän seudun työterveyshuol-
lossa ja ensiavussa on myös ulkopaikkakuntalaisia asiakkaita. Kaikista avoterveydenhuollon käyn-
neistä noin kolme prosenttia on muiden kuin jyväskyläläisten tekemiä.  
 
Perusterveydenhuollon avohoidon palveluihin kuuluvat Jyväskylässä avosairaanhoidon vastaanotto- 
ja ensiaputoiminta, suun terveydenhuolto, äitiys-, lasten- ja perhesuunnitteluneuvolat sekä koulu- ja 
opiskeluterveydenhuolto. Lisäksi on mahdollista saada fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapiaa 
sekä psykologin palveluja.  
 
Kaavio 13. Jyväskyläläisten perusterveydenhuollon avohoitokäynnit vuosina 2006–2009 
 

 
 
Jyväskyläläiset ovat turvautuneet julkisiin avoterveydenhuollon palveluihin useita suuria kaupunkeja ja 
koko maata useammin. Jyväskylässä yksityislääkärikäyntien osuus vuonna 2009 oli 23 prosenttia. 
Osuus oli koko maassa 31 prosenttia ja esimerkiksi Porissa ja Tampereella 26 prosenttia sekä Turus-
sa 46 prosenttia. 
 
Jyväskylässä perusterveydenhuollon osuus vuonna 2009 oli 80 prosenttia ja erikoissairaanhoidon 
osuus 20 prosenttia julkisen sektorin avoterveydenhuollon käynneistä.  Asukkaiden terveyttä koskevia 
asioista hoidettiin Jyväskylässä perusterveydenhuollossa useammin kuin useissa suurissa vertailu-
kaupungeissa, kuten esimerkiksi Turussa (69 %) ja Kuopiossa (65 %).  
 
Jyväskylän aikuisväestön tarvitsemista psykiatrisen avohoidon ja -kuntoutuksen erikoissairaanhoidon 
tasoisista peruspalveluista sekä mielenterveyskuntoutujien tarvitsemista erityisasumispalveluista vas-
taa vuoden 2011 alusta sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian vastuualue.  
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Taulukko 31. Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit tuhatta asukasta kohden vuosina 2007 ja 2009 

 
  2007 2009 
Erikoissairaanhoidon käynnit yhteensä 1 215 1 301 

Psykiatrian käynnit 213 241 

Somaattisen erikoissairaanhoidon käynnit 1 002 1 060 
 

Somaattisen erikoissairaanhoidon käynnit ovat lisääntyneet ja vastaavasti laitoshoidon hoitopäivät 
ovat vähentyneet. 
 
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien määrä on kasvanut viidessä vuodessa viisi prosenttia.  
 
Taulukko 32. Perusterveydenhuollon avohoitokäyntien kohderyhmiä kohden laskettujen käyntimäärien 
muutos vuodesta 2006 vuoteen 2009 (vuosi 2006=100) 
 
  Indeksi 

Lastenneuvolakäynnit / 0-7 -vuotiaat 114 

Äitiysneuvolakäynnit / 15-44 -vuotiaat naiset 96 

Perhesuunnitteluneuvolan käynnit 92 

Työterveyshuoltokäynnit / 15-64 -vuotiaat 90 

Kouluterveydenhuollon käynnit / 7-18vuotiaat 117 

Opiskelijaterveydenhuollon käynnit  / 16-25 -vuotiaat 135 

Mielenterveyskäynnit/asukas  95 

Kotisairaanhoidonkäynnit/asukas 238 

Fysioterapiakäynnit/asukas 78 

Muut avohoitokäynnit/asukas 110 
 
Jyväskyläläisistä 78 prosenttia oli käyttänyt vuoden 2009 aikana ainakin kerran joitakin avoterveyden-
huollon palveluja. Käyttö ja peittävyys vaihtelivat ikäryhmittäin (kaavio 14). Kattavin peittävyys on las-
ten ja vanhimpien ikäryhmien kohdalla. Eniten käyntejä asukasta kohti oli 85 vuotta täyttäneillä.  
 
Kaavio 14. Jyväskyläläisten avoterveydenhuollon palveluiden peittävyysprosentti ja käynti-
määrä asukasta kohden ikäryhmittäin vuonna 2009 
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Eri ikäryhmien lääkäripalvelujen kohdentumista ja käyttöä vuosina 2006-2009 on selvitetty kaaviossa 
14. Kouluikäisten, 7-14 -vuotiaiden, palvelun peittävyydessä on tapahtunut 3 prosentin vähentyminen. 
Kokonaisuudessaan lääkäripalvelujen käyttäjiä vuosien 2006–2009 aikana on ollut 59 prosenttia jy-
väskyläläisistä.   
 
 
Kaavio 15. Jyväskyläläisten perusterveydenhuollon lääkärikäyntien peittävyysprosentti ikäryhmittäin  

 
Sairaalahoidon tarpeessa oleva jyväskyläläinen hoidetaan joko terveyskeskuksen sairaalassa tai eri-
koissairaanhoidossa, tavallisimmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin yksiköissä. Terveyskeskuksen 
sairaalassa on 332 sairaansijaa, joista laskennallisesti noin 115 sairaansijaa on lyhytaikaispotilaiden 
käytössä (tilanne 1.1.2011 Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus). 
 
Terveyskeskussairaala tuottaa hyvinvointia kaupunkilaisille omassa perustehtävässään eli peruster-
veydenhuollon sairaalana. Vastaanottotoimintaa täydentää sairaalan yhteydessä toimiva päiväsairaa-
la. Sairaala kehittää jatkuvasti toimintatapoja muuttuvissa oloissa ja toimii läheisessä yhteistyössä 
avoterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kotihoidon ja vanhuspalveluja tuottavien yhteistyötahojen 
sekä alan oppilaitosten kanssa. 
 
Sairaalassa hoidettiin vuoden 2009 aikana 4 018 potilasta (perusterveydenhoidon vuodeosasto), mis-
sä oli lisäystä vuoteen 2005 verrattuna 13 prosenttia. Vuonna 2009 oli hoitopäiviä 136 104. Hoito-
päivistä vuosittain lähes 75 prosenttia on ollut 75 vuotta täyttäneillä. Sairaala pyrkii keskittymään 
enenevästi lyhytaikaishoitoon terveydenhuollossa muuttuvan työnjaon perusteella. Sairaalan kuormi-
tus on ollut kahden viimeisen vuoden aikana 98,5–100.prosenttia. 
 
Taulukko 33. Erikoissairaanhoidossa hoitopäivät 1 000 asukasta kohden vuosina 2006 ja 2009 
  
  2006 2009 
Somaattinen erikoissairaanhoito 561,3 516,2 

Psykiatria  361,8 264,4 
 

Somaattisen erikoissairaanhoidon laitoshoidon hoitopäivät ovat tavoitteiden mukaisesti vähentyneet 
samalla kun avohoitokäynnit ovat lisääntyneet.  
 
Suun terveydenhuolto on antanut 1.12.2002 alkaen palveluja koko väestölle.  Ennaltaehkäisevä nä-
kökulma ja terveyden edistäminen ovat alusta lähtien kaikissa vaiheissa ja kaikenikäisten kohdalla 
kantava työskentelyn periaate. Jo odottavat vanhemmat saavat neuvoja tulevan lapsensa suunhoi-
dosta. Pikkulapset käyvät säännöllisin välein hammashoitolan tarkastuksissa ja tarpeen mukaan 
käyntejä on useammin uuden neuvola-asetuksen mukaisesti. 
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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 hoitosuun-
nitelmaa. 
 
Suun terveydenhuollon käyntimäärät ovat lisääntyneet viime vuosien aikana. Yhtenä syynä on asia-
kaskunnan muuttuminen ja asiakaskohtaisten hoitoaikojen kasvaminen aikuis- ja vanhusväestön pal-
velujen käytön myötä.  
 
Taulukko 34. Suun terveydenhuollon käynnit ja peittävyys vuosina 2006-2009 
 
  2006 2007 2008 2009 

Kaikki käynnit 69 721 73 469 76 988 77 565 

Jyväskyläläiset potilaat, lkm 25 818 26 379 27 193 27 725 

Jyväskyläläisten peittävyys-% 30,5 30,9 31,4 32 

Vieraspaikkakuntalaisten osuus käynneistä, % 2,1 1,9 2 1,4 
 
Jyväskylä osallistuu kahdeksan muun kunnan kanssa yhteiseen arkipyhä- ja vii-
konloppupäivystykseen. Yhteistä alueellista kehittämistä on ollut myös muun suun terveydenhuollon 
osalta.   
     

7.2 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. 
 
Valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuva Jyväskylän päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma valmis-
tui kesällä 2005 ja päivitettiin vuonna 2010. Yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat työstettiin 
2005–2006 kuluessa. Maahanmuuttajalasten päivähoidon S2-opetussuunnitelman laatiminen on aloi-
tettu syksyllä 2005. Esiopetussuunnitelmaa uudistetaan ja päivitetään vuosittain. 
 
Jokaisen lapsen kehitystä seurataan ja huomioidaan toiminnassa yksilöllisesti. Vanhempien kanssa 
laaditaan lapsen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma.  Mahdolliset vaikeudet ja riskit pyritään 
tunnistamaan mahdollisimman varhain ja niihin annetaan erilaisia tukevia ja kuntoutuksellisia palvelu-
ja. Lapselle pyritään järjestämään hoito- tai esiopetuspaikka lähellä hänen luontaista elinympäris-
töään.  Lapsen ja perheen kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä ja toimitaan luontevassa, moniammatil-
lisessa yhteistyössä sekä verkostoyhteistyössä päivähoitotyötä tukevien palvelutahojen kanssa. 
 
Kunnan kustantama päivähoito kattoi 47,2 prosenttia 1-5-vuotiaista vuonna 2006 ja vastaava prosent-
tiluku oli 45,2 vuonna 2009. Jyväskylässä oli vertailukaupunkien pienin päivähoidon peittävyys. Koko 
maan luku vuonna 2009 oli 54,3. 
 
Seuraavassa taulukossa tulee huomioida vuonna 2010 muuttunut kriteeristö erityistä hoitoa ja kasva-
tusta tarvitsevien lasten osalta. Vuodesta 2010 alkaen ei erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien 
lasten määrittelyssä vaadittu enää varsinaista diagnoosia. 
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Taulukko 35a. Jyväskylän päivähoidon tilastotietoja 2004 ja 2010 (vuoden 2010 kuntajako) 
 

  2004 2010 

Lapsia kunnan kustantamassa kokopäivähoidossa, %:a 1-2 -vuotiaista 29,6 % 30,3 % 

Lapsia kunnan kustantamassa osapäivähoidossa, %:a 1-2 -vuotiaista 0,8 % 0,9 % 

Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9 yhteensä, lkm 1 218 1 407 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten lukumäärä 323 625 
 
 

Taulukko 35b. Jyväskylän päivähoidon tilastotietoja 2004 ja 2010 (huomioi kuntajako, ei vertailukel-
poiset luvut) 
 

  

2004 
(kuntajako 

2004) 

2010 
(kuntajako 

2010) 
Maahanmuuttajalasten lukumäärä 190 351 

Lapsia yksityisessä päivähoidossa, %:a 0-6 -vuotiaista    5,7 % 
   (307) 

9,3 % 
(1000) 

Lapsia yksityisen kotihoidon piirissä, %:a 0-6 -vuotiaista 28,0 % 28,5 % 

Kotihoidontuen kuntalisän saajien lukumäärä 915 1 239 
 

7.3 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 päihdeongelmai-
set. Palvelumuotoja ovat lastensuojelun palvelut, kuntouttava sosiaalityö ja perusturva, psykososiaali-
set, 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 lap-
sen oma asiakkuus. Perheiden lasten asemaan kiinnitetään huomiota myös aikuisten päihde- ja mie-
lenterveyspalveluiden asiakastyössä. Lapsiperheiden tueksi voidaan tarjota yhteistyössä sosiaalityön 
kanssa myös kuntouttavia työllisyyspalveluita.  
 
Vuonna 2005 käynnistyneen Keski-Suomen lastensuojelun kehittämisyksikkö -hankkeen yhtenä teh-
tävänä on parantaa lastensuojelun avo- ja sijaishuollon laatua lapsen tarpeista lähtien. Mattilan perhe-
tukikodille myönnettiin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen vuoden 2005 laatupalkinto tunnustuksena 
lapsen kanssa tehtävästä työstä. 
 
Pakolaislasten ja -nuorten koulunkäyntiä ja kotoutumista on onnistuttu tuloksellisesti tukemaan maa-
hanmuuttajapalveluiden Helmi-projektilla. Projektissa on järjestetty eri kaupunginosissa toimivia läk-
sykerhoja (oppilaita noin 60), vanhempainryhmiä sekä harrastustoimintaa.  
 
Lastensuojelussa varhainen puuttuminen yhteistyössä neuvolan ja päivähoidon kanssa, vanhemmuu-
den arviointi, ehkäisevä perhetyö ja sosiaalityö ovat vaikuttaneet erityisesti huostaan otettujen pienten 
lasten määrän vähenemiseen 2000-luvun puolivälistä lähtien. Myös läheisverkostot on otettu tiiviim-
min mukaan perheiden tukemisessa. Moniammatillista toimintamallia kehitettiin Jyväskylän seudun 
PERHE- ja NeuvolaPLUS-hankkeissa 2006 vuodesta alkaen. Lastensuojelun perhetyön piirissä on 
ollut vuonna 2010 lapsia noin 395. 
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Kaaviossa 16 on kuvattu lastensuojelulain mukaisesti huostassa olevien osuuksia 0-17 -vuotiaista. 
Huostassa olevien määrä on kasvanut erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen. Merkittävä vähen-
tyminen kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrässä tapahtui vuonna 2010. 
 
 
Kaavio 16. Huostassa olevien 0-17 -vuotiaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä 
 

 
Kaavio 17. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0-17 -vuotiaiden %-osuus vastaavanikäisestä väestöstä  
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Kaavio 18. Lastensuojelun avohuollon asiakkaat Jyväskylässä 2000-2009 (Vuoden 2010 kuntajaon 
mukaisesti) 

 
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä on ollut vuoden 2009 aikana Jyväskylässä 8,8 
prosenttia 0-17 -vuotiaista. Keski-Suomessa vastaava luku on 6,8 prosenttia ja koko maassa 5,8 pro-
senttia. Elatustukea saaneita lapsia oli 0-17 -vuotiaista Jyväskylässä 9,2 prosenttia, Keski-Suomessa 
8,5 ja koko maassa 8,8 prosenttia. 
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Nuorten ongelmatilanteissa nuorisokotien kriisityö on tuloksellista: seitsemän kymmenestä nuoresta 
palaa takaisin kotiin. 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 ennaltaehkäisevää työtä. Kiireisin tarve on vah-
vistaa lukion oppilaiden oppilashuoltoa ja järjestää psykologi- tai kuraattoripalveluja myös heille. 
 
Kasvatus- ja perheneuvonnan tarve on edelleen suuri. Koulupsykologi- ja koulukuraattoriresurssin 
lisääminen on parantanut tilannetta Jyväskylässä, vaikka perheneuvolaan on edelleen usean 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 vanhemmuudes-
sa. 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 vas-
taanottojen 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 terveydenhoita-
jien ja muiden toimijoiden kanssa on hyödyllistä ja tärkeää.  
 
Kuntouttavan sosiaalityön ja perusturvan palveluissa asiakkaita aktivoidaan kohti oman elämän hallin-
taa. Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kääntynyt laskuun edellisistä vuosista.  
 
Talous- ja velkaneuvonnan asiakaskunta painottui vuonna 2010 kulutusluotoilla velkaantuneisiin. Vii-
meisten vuosien aikana asuntovelallisten määrät ovat lisääntyneet. Samoin kasvussa ovat edelleen 
nuorten asiakkaiden määrät. Vuonna 2010 alle 30-vuotiaiden nuorten osuus asiakaskunnasta oli jo 25 
prosenttia.  Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta on toiminut vuodesta 2007 lähtien pelkällä valti-
onrahalla. Palveluprosessia on uudistettu toimivammaksi ja asiakkaiden jonotusajat on saatu tämän 
myötä lyhentymään noin 1-2 kuukauteen. Talous- ja velkaneuvonnan haasteena on kuitenkin edel-
leen kasvava asiakasmäärä. Tavoitteena on, että uusien asiakkaiden jonotusajat ja asioiden käsitte-
lyajat pystytään pitämään kohtuullisina. 
 
Syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntouttavaa sosiaalityötä kohdennetaan pitkäkestoisesti työttöminä 
olevien asiakkaiden aktivointiin. Erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden asiakkaiden toimeentulotukiriip-
puvuutta ehkäistään yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja työvoimahallinnon palveluiden kanssa. Vuo-
den 2010 aikana laadittiin 223 aktivointisuunnitelmaa työttömille työnhakijoille (luvussa on mukana 
myös yli 25-vuotiaiden osuudet). Romaniväestön työllistymistä, koulutukseen hakeutumista ja yrittä-
jyyttä tuettiin menestyksekkäässä Romanit työelämään -hankkeessa.  
 
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. 
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Vuonna 2010 työllisyysmäärärahalla työllistettiin kaupungin eri toimialoille 116 henkilötyövuotta.  Jy-
väskylä-lisän avulla tuettiin 616 eri henkilön työllistämistä yrityksiin ja järjestöihin (277 henkilötyövuot-
ta). Ostopalvelusopimuksilla Tekevä-säätiö (1.11.2010 lukien Sovatek-säätiö) ja  Jyväskylän Katulä-
hetys ry työllistivät 212 henkilötyövuotta. Nuorten taidetyöpajan viiden kuukauden työpajajaksoja jär-
jestetään kaksi kertaa vuodessa. Työpajajaksolle otetaan työharjoitteluun 12 nuorta. Vuoden 2010 
aikana kuntouttavassa työtoiminnassa oli 166 eri henkilöä, joista alle 25-vuotiaiden nuorten osuus oli 
28 prosenttia.  
 
Jyväskylän työvoiman palvelukeskus keskittyy moniammatillista palvelua tarvitsevien vaikeasti työllis-
tyvien asiakkaiden työmarkkinoille sijoittumisen tukemiseen yhdessä TE-toimiston ja Kelan kanssa. 
Asiakasmäärien vuosikeskiarvo on vaihdellut noin kahdeksastasadasta 644 asiakkaaseen vuonna 
2010. Heistä 590 oli jyväskyläläisiä. Työvoiman palvelukeskuksen tavoitteena on ollut asiakkuuksien 
keston lyhentäminen sekä asiakkuuden alun selvittelyvaiheen nopeuttaminen. Palvelukeskuksen asi-
akkaista vähintään puolet tulee olla 500 päivää työmarkkinatukea saaneita työttömiä, nuorten osuus 
asiakaskunnasta on noussut vuoden 2010 aikana. 
 
Esimerkkinä työllisyyspalveluiden yhteistyöprojekteista on Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallin-
noima Wire-projekti. Tavoitteena on, että projektissa kehitetyt työttömien terveystarkastukset, liikunta-
ryhmät, työllisyyden palveluohjaaminen ja seudullinen yritysyhteistyö vakiinnutetaan pysyviksi toimin-
noiksi.  
 
Työllisyyspalveluiden yhteistyöprojekteina toteutettiin Kevät-hanke (Keski-Suomen välityömarkkinoi-
den kehittämishanke) sekä Palapeli 2 -hanke (maahanmuuttajien koulutus- ja ohjausprojekti). Nuorten 
taidetyöpajan laajennushanke, eli Voimalaitos- Nuorten taitopajat -projekti käynnistyi vuoden 2010 
aikana.  
 
Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiöltä ostettavissa palveluissa asiakasmäärän ja palvelujen ky-
synnän kasvu on jatkunut vuoden 2005 aikana erityisesti huumausainehoitojen osalta. Huumausai-
neidenkäyttäjien 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 
2009 asiakkaita huumepoliklinikalla oli 446 (233) ja A-poliklinikalla 801 (613). 
 
Kaavio 19. Päihdepalvelusäätiön (Sovatek-säätiön) palvelujen käyttö 
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Vammaispalvelun kaupunkilaisille tuottamat palvelut ja tukitoimet pohjautuvat kehitysvamma- ja 
vammaispalvelulakiin.  Kehitysvammalain palveluista keskeisimpiä ovat erilaiset asumispalvelut, päi-
vätoiminnat 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 eh-
käistä 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, perustervey-
denhuollon, kotihoidon ja kuntouttavan sosiaalityön välillä. Mukana yhteistyössä on myös kolmas sek-
tori. 
 

7.4 Vanhusten kotihoito ja palveluasuminen 
 
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi asua itsenäisesti omassa kodissaan, tutus-
sa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössä. Ikääntyneillä on muuhun väestöön verrattuna runsas terve-
yspalvelujen tarve. 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 palveluasumises-
sa, tehostetussa palveluasumisessa tai vanhainkodissa. Pitkäaikaista sairaalahoitoa antaa terveys-
keskussairaala.  
 
Kotiin ja erilaisiin palveluasumisyksikköihin on mahdollista saada palveluja ympärivuorokautisesti. 
Kotikäynnit ja alueellinen palveluohjaus edistävät ikääntyvien palvelutietoisuuden lisääntymistä ja 
varhaista palvelujen piiriin hakeutumista. Seniori-info on verkkopalvelu, johon on koottu tietoa julkisen, 
kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien palveluista. Kotihoito sai vuoden 2005 valta-
kunnallisen Terve-Sos -palkinnon yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa tästä työstä.  
 
Taulukko 36. Jyväskylän vanhusten palvelut, palveluindikaattorit 2004 ja 2010 (huomioi kuntajako, ei 
vertailukelpoiset luvut) 
  
 

  

2004 
(kuntajako 

2004) 

2010 
(kuntajako 

2010) 
Säännöllisen kotihoidon piirissä, %-a 75 vuotta täyttäneistä 23-25 % 25 % 

Palveluasumisessa, % -a 75 vuotta täyttäneistä 7 % 7,1 % 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa, %-a75 vuotta täyttäneistä 5 % 5,4 % 

Kotihoitoa saaneet asiakkaat 1 601 2 930 

Tukipalvelua saaneet asiakkaat 4 319 2 893 

Omaishoidon tuella hoidetut 412 952 

Palveluasumispaikat 140 392 
 
Toimintaluvut ovat kehittyneet vanhuspoliittisen strategian tavoitteiden mukaisesti. Elämää omassa 
kodissa voidaan tukea mahdollisimman pitkään ja hoitoa ja hoivaa tarvitseva saa sitä oikeassa pai-
kassa. 
 
Myös terveyskeskussairaalan yhteydessä toimiva päiväsairaala tukee kotihoitoa. Päiväsairaalapaikko-
ja on 10 ja käyntikertojen määrä vuosittain on runsas 1 500. Potilasta kohden hoitokäyntejä on keski-
määrin 6,5. Päiväsairaala tarjoaa laaja-alaista, moniammatillista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta var-
sinkin 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 yksilö-
tasolla on myöhentää tai estää pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista sekä vähentää muiden sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelujen käyttöä.  
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Vanhusten laitoshoito 
 
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, seu-
rakuntien, toisten hengellisten ja muiden yhteisöjen sekä kulttuuritoimen kanssa. Vanhainkodissa oli 
vuonna 2010 hoitopäiviä 142 943 ja käyttöaste oli 99,1 prosenttia.   
                          
Vanhusten hoidon ja hoivan porrastus  
 
Vanhusten palvelujen toimivuutta hoivan ja hoidon porrastuksen osalta osoittaa kaavio 20, jossa on 
kuvattu vanhusten palvelujen pitkäaikaisasiakkaat toimintakykyä osoittavan Rava-indeksin mukaan. 
Suurempi indeksin arvo osoittaa huonompaa toimintakykyä. Pitkäaikaishoidon ja terveyskeskussai-
raalan asiakkaista ja potilaista suurimmalla osalla on huono toimintakyky, mikä lisää hoitoisuutta. Kai-
killa vanhuspalvelujen piirissä olevilla on olennainen hoivan ja hoidon tarve. 
 
Kaavio 20. Jyväskylän vanhusten palvelujen pitkäaikaisasiakkaat toimintakyvyn mukaan 
(Rava-indeksi) 
 

 
Avun tarve RAVA-indeksin arvo 

Satunnainen 1,29–1,49 

Tuettu   1,50–1,99 

Valvottu 2,00–2,49 

Valvottu 2,50–2,99 

Tehostettu 3,00–3,49 

Täysin autettava 3,50–4,03 

 
 

2006 2007 2008 2009

Pitkäaikaishoito 3,6 3,6 3,6 3,6
Tk-‐sairaala 3,6 3,2 3,3 3,5
Palveluasuminen 3 2,9 2,9 2,9
Omaishoito 2,7 2,6 2,6 2,6
Kotihoito 2,2 2,1 2 2,1
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8  Kaupunkirakenteesta huolehtiminen 
 
 
Kaupunkirakenteesta huolehtimalla sitoudutaan kehittämään parempaa kaupunkia ihmisille elää ja 
yrityksille toimia. Palvelut järjestetään mahdollisimman korkealaatuisina tasapainottaen talouden 
mahdollisuudet, kestävän kehityksen vaatimukset ja kuntalaisten tarpeet. 
 
Suunnittelussa ja toiminnassa korostetaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Tämän turvaami-
seksi järjestetään tiedotus- ja asukastilaisuuksia, pidetään suunnitelmia nähtävillä ja tiedotetaan 
käynnistyvistä hankkeista. Myös ympäristön ylläpidossa tehdään yhteistyötä mm. asukas- ja kyläyh-
distysten kanssa. 
 
Liikenneolosuhteet: Tavoitteena on toimiva, turvallinen ja viihtyisä liikkumis- ja oleskeluympäristö 
sekä hyvin palveleva joukkoliikenne. Vanhuksia ja liikkumisrajoitteisia varten on järjestetty Kyytiveikko 
ja Poimuri-palveluliikenteet sekä haja-asutusalueiden autottomia palvelevaa asiointiliikennettä.   
 
Tiivis kaupungin keskeisten alueiden rakenne suosii jalan ja pyörällä liikkumista ja mahdollistaa myös 
tiheävuoroisen bussiliikenteen järjestämisen taloudellisesti. Jyväskylän alueen kevyen liikenteen 
verkko on kattava. Kevytväyliä on kaikkiaan lähes 500 kilometriä. Tämä kannustaa lihasvoimin tapah-
tuvaan liikkumiseen, joka edistää merkittävästi ihmisten terveyttä ja toimintakykyä.  
 
Jyväskylän liikennejärjestelmätyössä (JYSELI 2025) on asetettu rohkeat tavoitteet kestävän liikenne-
järjestelmän luomiseksi ja autoriippuvuuden vähentämiseksi. Keinoina ovat jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen suosiminen, ihmisten liikkumisasenteisiin vaikuttaminen liikkumisen ohjauksella ja 
kampanjoilla sekä auton käytön vähentäminen esimerkiksi pysäköinnin maksullisuudella ja erilaisilla 
liikennerajoituksilla. 
 
Viher- ja virkistysalueet: Viheralueita hoidetaan hoitoluokassa määritellyn tavoitteen mukaisesti. 
Rakennettuja puistoja on noin 180 hehtaaria eli vajaa 14 neliömetriä asukasta kohti.  
 
Jyväskylän kaupunki on viljellyt maisemapeltoja jo yli kymmenen vuotta, viime vuosina maisemapelto-
ja on ollut viidessä eri kohteessa. Maisemapelloilla kasvatetut lajit ovat vaihdelleet yrteistä ja juurek-
sista viljoihin ja erilaisiin kukkiin, joita asukkaat saavat kerätä omiin tarpeisiinsa. Maisemapeltojen 
lisäksi kaupungilla on yli 500 viljelypalstaa eri puolilla kaupunkia.  
 
Kaupunki omistaa metsää n. 7 800 hehtaaria. Metsien hoitoa ohjaa metsäsuunnitelma, jossa on otettu 
huomioon kaupungin metsiin kohdistuvat taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot. Asutuksen lähi-
metsiä hoidetaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa painottaen metsän elinvoimaisuutta, viihtyi-
syyttä, turvallisuutta ja suojavaikutuksia.  
 
Jätteet: Kaupunki vastaa jätteiden keräyksen ja kuljetuksen sekä kotitalouksien hyöty- ja ongelmajä-
tehuollon järjestämisestä. Koko kaupungin alueella on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja yleinen 
jätteiden lajitteluvelvollisuus. Pienkiinteistöjen hyötyjätteiden vastaanottoa varten on 113 keräyspistet-
tä eri puolilla kaupunkia. Kotitalouksien ongelmajätteitä vastaanotetaan kaupungin alueella 12 paikas-
sa. Puutarhajätteiden vastaanotto on järjestetty yhteistyössä Mustankorkea Oy:n kanssa. Lisäksi 
asukkaita varten on järjestetty suurten jätteiden noutopalvelu.  
  
Rakentamisen laatu: Rakennusvalvonta tukee ja edistää hyvän ympäristön ja kaupunkikuvan luo-
mista ja säilyttämistä. Rakennuslupien myöntämisen yhteydessä varmistetaan, että rakennettu ympä-
ristö on turvallista, terveellistä ja viihtyisää sen käyttäjille ja sitä kunnossapitäville. Myönnettyjen ra-
kennuslupien määrä kertoo vilkkaasta rakentamisesta. Vuonna 2010 lupia myönnettiin 1 410.  
 
Asukkaiden hyvinvointia turvataan rakentamisluvan myöntämisen yhteydessä eri tavoin ohjaamalla ja 
neuvomalla rakentamista määräysten mukaiseksi. Rakentamisen paloturvallisuus varmistetaan yh-
teistyössä pelastusviranomaisten kanssa.  
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Melulle altistuvilla alueille rakennettaessa varmistetaan, että rakentaminen täyttää sisätiloille ja piha-
alueille asetetut melurajat. Jyväskylän radonalueilla kiinnitetään huomiota myös tarvittavien radonput-
kistojen rakentamiseen, jotta säteilyn haitoilta vältyttäisiin.  
 
Rakennetun elinympäristön tulee soveltua kaikille väestöryhmille. Rakentamisen valvonnan yhteydes-
sä esteettömyyttä valvotaan ja julkisten tilojen rakentamisen yhteydessä esteettömyyden arvioimises- 
sa tehdään yhteistyötä myös vammaisneuvoston kanssa. 
 
Luonnonsuojelu: Jyväskylän kaupungin alueelle sijoittuu Natura 2000–suojelualueverkoston luonto-
alueita yhteensä noin 1 950 hehtaaria (18 kpl). Muita luonnonsuojelulailla rauhoitettuja alueita kau-
pungissa on yhteensä 205 hehtaaria (24 kpl). Luonnonsuojelulain tarkoittamia suojeltujen luontotyyp-
pien alueita on 43 kpl. Näiden pienialaisten suojelualueiden yhteisala on noin 36 hehtaaria. Lisäksi 
kaupungin yksityismailta on rauhoitettu erityisesti suojeltavan lajin elinympäristönä 5,7 hehtaaria. 
 
Muunlaisia suojelutarkoituksiin varattuja alueita Jyväskylässä ovat metsähallituksen metsätalouskäy-
töstä suojelun piiriin siirtämät alueet, yhteensä 374 hehtaaria. Alueita, joilla elinympäristöjen hoito- ja 
käyttötoimenpiteet on tehtävä elinympäristöjen ominaispiirteet säilyttävällä tavalla, Jyväskylän alueel-
ta on kirjattu runsaat 600 hehtaaria. 
 
Kaupungin yleiskaavoja laadittaessa Jyväskylän alueelta on löydetty ja kaavoihin sisällytetty suojelun 
arvoisia alueita yhteensä noin 300 hehtaarin laajuudelta, ja asemakaavoissa on erilaisin suojelumer-
kinnöin varustettu luontoalueita yhteensä yli 60 hehtaaria. Maakuntakaavasta löytyy lisänä edellisiin 
suojeltavaksi tarkoitettuja alueita yhteensä noin 135 hehtaaria. 
 
Kaikkiaan kaupungin maa-alasta on suojelutarkoituksiin varattua runsaat kolme prosenttia. 
 
Vesien tila: Vesistöt elävöittävät kaupunginmaisemakuvaa ja tarjoavat mahdollisuuksia virkistäytymi-
seen. Vesistöjen tilalla on suuri merkitys hyvinvoinnin kannalta. Vedenlaatuluokka suurissa järvissä, 
kuten Päijänteessä ja Leppävedessä sekä suuressa osassa Jyväskylän pienemmistä järvistä on hyvä. 
 
Jyväs-, Tuomio-, Palokka- ja Alvajärvessä vedenlaatuluokka on tyydyttävä. Vesienhoidon keskeinen 
tavoite Jyväskylässä on Tourujoen valuma-alueen vedenlaadun parantaminen. Keskeisiä keinoja 
Tourujoen valuma-alueen vesiensuojelussa on maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen, 
hoitokalastus, jätevesijärjestelmien parantaminen sekä kaavoituksen kautta tapahtuva maankäytön-
suunnittelu yhdessä vesihuollon kehittämisen kanssa. 
 
Ilmanlaatu: Jyväskylässä teollisuuden päästöjen merkitys ilmanlaadun kannalta on pienentynyt rat-
kaisevasti. Myös energiantuotannon vaikutus ilmanlaatuun on vähentynyt, kun energiantuotanto on 
keskittynyt ja polttoaineiden rikkipitoisuus on pienentynyt. 
 
Liikenteen päästöjen merkitys ilmanlaadulle on Jyväskylässä kasvanut. Huomattava parannus kau-
pungin keskustan ilmanlaadun kannalta oli läpikulkuliikenteen ohjautuminen pois keskustasta ja käve-
lyalueen muodostuminen ydinkeskustaan 1980-luvulla. Kuitenkin kaupungin liikennemäärien jatkuva 
lisääntyminen on hidastanut päästöjen merkittävää vähentymistä. 
 
Päästöjen pienennyttyä rikkidioksidin ja hiilimonoksidin pitoisuustasot ovat Jyväskylässä paljon alle 
ohjearvojen enimmäistason. Typpidioksidipitoisuus on edelleen aika-ajoin lähellä ohjearvorajaa. Suu-
rimmat typpidioksidipitoisuudet esiintyvät yleensä aamuruuhkan aikaan keväisin tai keskitalvella, kun 
pakokaasuja jää runsaasti ilmaan.  
 
Jyväskylän ilmanlaadun suurin ongelma on pöly. Kokonaisleijumapitoisuus ylittää edelleen lähes joka 
vuosi vuorokausiohjearvon ja hengitettävienkin hiukkasten pitoisuustaso on suuri ohjearvoihin ja eh-
dottomina annettuihin raja-arvoihin verrattuna. Keväinen teiden pölyäminen on tärkein syy korkeisiin 
pitoisuuksiin. Kevätpölyn aiheuttamaa haittaa on pyritty vähentämään katujen oikea-aikaisella ja te-
hokkaalla puhdistuksella, mutta useana keväänä yöpakkaset estävät katujen riittävän aikaisen pesun 
ja pölyongelmia ehtii ilmetä. 
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Jyväskylän ilmanlaadun kuvaamiseen ja tiedottamiseen käytetään laatuindeksiä, joka lasketaan jat-
kuvatoimisen ilmantarkkailun tuottamien tulosten perusteella kerran tunnissa. Indeksi luonnehtii ilman 
laatua asteikolla hyvä-tyydyttävä-välttävä-huono-erittäin huono. Näin arvioituna Jyväskylän keskustan 
ilmanlaatu oli vuoden 2010 aikana 7182 tuntia hyvä, 1 396 tuntia tyydyttävä, 160 tuntia välttävä, 19 
tuntia huono ja kaksi tuntia erittäin huono. 
 
Radon: Radonmittausten keskiarvo on Jyväskylässä maan keskiarvoa huomattavasti korkeampi. Jy-
väskylä 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. Ympäristöterve-
ysosasto on viime vuosina tehnyt radonprojekteja viimeksi vuonna 2010. Mittaukset on kohdistettu 
lähinnä uusille asuinalueille sekä alueille, joissa radonpitoisuudet asuntojen sisäilmassa ovat olleet 
korkeampia. Uusien asuntojen toimenpiderajana on 200 Bq/m3. Jyväskylässä rakennuslupaehtoihin 
on sisällytetty radonturvallisen rakentamisen periaate. Ohjeiden mukaan toteutettuna uusien asunto-
jen sisäilman radonriskiä pystytään pienentämään huomattavasti. 
 
Talousvesi: Jyväskylässä käytettävä talousvesi tuotetaan pääasiassa kolmella vesilaitoksella: Vuon-
teen ja Janakan tekopohjavesilaitoksilla sekä Viitaniemen pintavesilaitoksella. Lisäksi vettä tuotetaan 
Pekonniemen, Liinalammen, Vesangan ja Vihtakankaan pohjavedenottamoilla. Talousvesi on pää-
sääntöisesti ollut STM:n asetuksen laatuvaatimusten ja –suositusten mukaista. Ongelmana on ollut 
lähinnä mangaanipitoisuuksien kohoaminen tietyissä jakeluverkoston osissa. Jyväskylän Energian 
toimesta ovat jo toteutuneet ja käynnissä olevat vesilaitosten ja jakeluverkoston saneeraushankkeet 
parantaneet talousveden laatua myös näiltä osin. Taajama-alueiden ulkopuolella veden jakelusta vas-
taavat useat vesiosuuskunnat. 
 
 Uimavesi: Jyväskylän kaupungin alueella on runsaasti uimarantoja, joiden uimaveden laatua seura-
taan säännöllisesti uimakauden aikana. Osa rannoista on asetuksen mukaisia yleisiä uimarantoja eli 
ns. EU-uimarantoja (11 kpl). Suurin osa rannoista on asetuksen  mukaisia pieniä uimarantoja. Kaikki-
en uimarantojen veden laatua seurataan uimakauden aikana 15.6. – 31.8. säännöllisellä näytteenotol-
la.  Uimaveden laatu uimarannoilla on viime vuosina täyttänyt toimenpiderajat. Joitakin sinileväesiin-
tymiä lukuun ottamatta ei uimarannoille ole tarvinnut asettaa käyttörajoituksia. EU-uimarannoille on 
valmistunut uimavesiprofiilit vuonna 2011 ja myös pienten uimarantojen osalta valmistellaan rantakoh-
taista riskinarviointia. 
 
Melu: Jyväskylässä suurin melurasitus koituu tie- ja katuliikenteestä. Jyväskylän seudun meluntorjun-
taohjelmassa vuonna 1998 arvioitiin liikennemelulle (päivämelu > 55dB) altistuvan lähes 22 300 asu-
kasta eli noin 17 prosenttia kaupunkilaisista. 
 
Vaajakosken moottoritien varrella melualueella on asutusta Halssilan ja Jyskän kohdalla. Valtatiellä 
23 melualueelle jää asuinalueita Tarhamäen, Kukkumäen ja Myllyjärven kohdalla. Seudullisista pää-
väylistä aiheuttavat asutukselle meluhaittaa Säynätsalontie ja Lohikoskentie. Kaupungin pääkatujen 
varsilla on runsaasti melulle altistuvaa asutusta ja muita kohteita. Muun muassa Voionmaankatu ja 
Keskussairaalantie aiheuttavat meluhaittaa asutukselle. Nisulankatu ja Rajakatu aiheuttavat meluhait-
taa asutuksen lisäksi myös usean oppilaitoksen ympäristössä. Kaupungin alueella asuu joitakin satoja 
asukkaita raideliikenteen melualueella. Pahimmat raideliikenteen meluhäiriöt aiheutuvat Ristonmaalla, 
Halssilassa ja Aholaidassa. 
 
Jyväskylässä ei ole erityisesti selvitetty teollisuudesta ja energiantuotannosta aiheutuvaa melurasitus-
ta. Yksittäisten laitosten ympäristölupamenettelyihin liittyvät tutkimukset osoittavat kuitenkin, että jon-
kin verran kaupunkilaisia laitosten lähiympäristössä altistuu myös tälle melulle. Merkittävin yksittäisis-
tä melua aiheuttavista toiminnoista on lentokenttämelu. 
 
Palautetta kerätään: Kaupunkirakennepalveluiden onnistumista hyvinvoinnin edellytysten luojana voi 
arvioida asukaspalautteen ja asuinympäristöön kohdistuvan tyytyväisyyden valossa. 
 
Kaupunkirakennepalveluiden yhdyskuntatekniikan vastuualue on selvittänyt vuodesta 1999 säännölli-
sillä kyselytutkimuksilla asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia katu-, puisto-, veneily- ja jätehuoltopal-
veluista sekä asukasyhteistyöstä.  
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Vuosittain tehdään kaksi kyselyä kaupunginosittain. Kyselyjen mukaan asukkaat ovat tyytyväisimpiä 
hyötykeräyksen ja ongelmajätehuollon järjestämiseen ja tyytymättömimpiä katujen hoitoon ja kunnos-
sapitoon. Vastaajien mielestä katujen kunnossapidon osalta tulevaisuudessa tulisi panostaa eniten 
auraukseen ja hiekoitukseen sekä päällysteiden kunnossapitoon. Puistojen osalta asukkaat toivoivat 
lisäpanostuksia erityisesti lasten leikkipaikkoihin, puistojen penkkeihin ja istuimiin sekä puistojen va-
laistukseen. 
 
 
9  Kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso 
 
Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on keskeinen merkitys kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta.  
Kulttuuri ja liikunta ovat osa asukkaiden elämäntapaa. Osallisuuden ja toimijuuden kokemukset kytke-
vät ihmisen yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi, millä on todettu olevan elinikää pidentävä ja elämän 
iloa ja mielihyvää lisäävä vaikutus.  Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen lapsena luo pohjaa koko 
elämänkaaren kantavan ja hyvinvointia tukevan elämäntavan muodostumiselle. Ikääntyneille kulttuu-
rin ja liikunnan harrastus tuo lisää laadukkaita elinvuosia.  Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia omakoh-
taiseen harrastamiseen ja tapahtumiin osallistumiseen. Kulttuuri- ja liikuntalaitokset tarjoavat mahdol-
lisuuden omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen, kulttuuri-, taide- ja liikuntakasvatus osallistumi-
seen ja niitä täydentäen järjestöt omaehtoiseen kansalaistoimintaan. 
 
Vastuualueella on tarkasteltu kuntalaisille suunnattuja palveluja kokonaisvaltaisesti. Kirjasto- 
sekä nuorisopalvelujen verkkoselvitykset valmistuivat vuonna 2010. Liikuntapalvelujen sekä 
nuorisopalvelujen verkkoselvitykset valmistuivat vuonna 2011. 

9.1 Kulttuuria vauvasta vaariin 
 
Lapsilla ja nuorilla on tärkeä rooli kulttuurin tarjonnassa ja sen tekijöinä sekä käyttäjinä. Toiminnan 
muotoja on esimerkiksi Kulttuuriaitta, joka kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön avustamaan valta-
kunnalliseen Taikalamppu –verkostoon.  
 
Kulttuuriaitta järjestää ympäri vuoden pääasiassa työpajatoimintaa lapsille ja nuorille sekä täydennys-
koulutusta lasten ja nuorten parissa työskenteleville aikuisille. Kulttuuriaitta tarjoaa kaikille peruskou-
lun 9. luokkalaisille kulttuuripassin, joka oikeuttaa ilmaiseen tai alennettuun lippuun museoihin, teatte-
reihin ja konsertteihin. Lukuvuonna 2009–2010 kulttuuripassilla tehtiin lähes 800 kulttuurikäyntiä. 

 
Syyskaudella järjestettävä Lasten Lysti –tapahtuma sisältää teatteri-, tanssi- ja musiikkiesityksiä ja 
työpajoja, jotka suunnataan pääosin päiväkodeille ja kouluille ja  osittain kaikille avoimina esityksinä. 
Lastenkulttuuritarjontaa sisältyy myös Jyväskylän päivien ohjelmaan vuosittain maaliskuussa ja kesä-
kauden kulttuuritarjontaan.  
 
Kulttuuriaitan työpajoihin osallistuneita oli 15 518 ja lasten kulttuuritilaisuuksissa kävijöitä oli 16 100 
vuonna 2010. 
 
Jyväskylän Kulttuuriluotsi –toiminta on valtakunnallisesti tunnustettua vapaaehtoistoimintaa. 

 
 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjes-
tettävää eri taiteenalojen opetusta. Opetusta järjestetään kaupungin kuvataidekoulussa, kansalais-
opistossa ja Jyväskylän ammattiopistossa. Oppilaiden määrä kasvoi 16 prosentilla vuonna 2010. 
 
Taulukko 36. Taiteen perusopetuksen oppilaat taiteenaloittain, 2010   
 
Arkkitehtuuri 43  Sanataide 103 
Kuvataide 472  Teatteritaide 63 
Käsityö 255  Tanssi 2 022 
Musiikki 1 756  Yhteensä 4 714 



        42 
 
Lisäksi on lukuisia yksityisiä toimijoita, joista Keski-Suomen käsi- ja taideteollisuus ry järjestää käsi-
työn, Ison Tanhuajat kansantanssin ja Jyväskylän tanssiopisto tanssin opetuksen. Yksityiset musiikki-
koulut antavat musiikin perusopetusta.  
 
Lapset ovat itse kulttuurintuottajia ja osallistujia useissa eri kulttuuriharrastuksissa. 
 
Kuorot: Lapsikuoro Nollakakkoset, Lapsikuoro Kolmekuutoset, Lapsi- ja nuorisokuoro Vox Aurea, 
Lapsi- ja nuorisokuoro Sinikellot ja Lauluyhtye Nonetti. Lastenmusiikkiorkesteri Loiskis konsertoi Jy-
väskylässä säännöllisesti. Jyväskylän seudun kansanmusiikkiyhdistys järjestää lasten ja nuorten kan-
sanmusiikin opetusta.  
 
Harrastajateatterit: Jyväskylän Kansannäyttämöllä on 9-13-vuotiaille tarkoitettu teatterikerho, joka 
tuottaa oman esityksen. Jyväskylän Teatteriyhdistys Kulissi ja Jyväskylän Työväen teatteri tuottavat 
kesäteatteriesitykset lapsille ja nuorille. Teatteri- ja musiikkiryhmä Pikkirii tekee lastenkulttuuria alle 
kolmevuotiaille. Teatteri Capelle tekee nukketeatteriesityksiä lapsille. Teatterikone tuottaa sekä koko 
perheen näytelmiä että lastennäytelmiä.  
 
Tapahtumat: Jyväskylän Kesällä on oma lasten ohjelma, samoin Yläkaupungin Yöllä. Kulttuuripalvelut 
avustavat molempia tapahtumia. Keski-Suomen elokuvakeskus järjestää lapsille ja nuorille tarkoitettu-
ja elokuvaesityksiä. Hurmos kiertueella on 70 näytöstä vuodessa Jyväskylän kouluissa. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri, jonka ta-
voitteena on tuottaa korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja siten luoda ja tukea kuvaa Jy-
väskylästä kaupunkina, joka on vetovoimainen ja merkittävä kulttuuri- ja kulttuurisen hyvinvoinnin 
kaupunki. Vuonna 2010 katsojia oli 54 595 (62 077 vuonna 2009 ja keskimäärin 57 691 vuosina 2004-
08). 
 
Jyväskylä Sinfonia tuottaa puolestaan korkeatasoisia ja monipuolisia musiikkielämyksiä erilaisille 
yleisöille kansainvälisessä ilmapiirissä. Toiminta ottaa huomioon kaikki kuntalaisen elämänkaaren 
vaiheet. Kuulijoita oli 20 227 vuonna 2010 (26 477 vuonna 2009 ja keskimäärin 28 351 vuosina 2004-
08). 
 
Myös kaupungin kirjastoilla ja museoilla on omat tärkeät roolinsa kulttuuripalveluissa – tuttuina elä-
mänmittaisina elämys- ja tietolähteinä tai kohdennettuina nautinnon ja ymmärryksen antajina. Vuonna 
2010 Jyväskylän taidemuseon, Keski-Suomen museon ja Suomen käsityön museon yhteinen kävijä-
määrä oli 91 860. Kasvua vuodesta 2009 oli 6 039 henkeä. Vuosina 2003-08 kävijöitä oli keskimäärin 
87 172 vuodessa. 
 
Jyväskylässä kirjastopalveluja tarjotaan pääkirjaston lisäksi yhdessätoista lähikirjastossa, kolmessa 
pienkirjastossa ja kolmessa kirjastoautossa.  Vuonna 2009 valmistuneen Jyväskylän seudun kulttuu-
ripalvelututkimuksen mukaan kirjastopalvelut olivat käytetyin kunnallinen kulttuuripalvelu. Lainauksia 
kertyi lähes kolmemiljoonaa eli 22,6 asukasta kohti vuonna 2010 kuten edellisenäkin vuonna. Kirjas-
toissa käytiin 1 255 000 (1 197 000) ja verkkopalveluasioinnin määrä oli lähes neljämiljoonaa. Lainaa-
jia oli yhteensä 53 404, ja suhteellisesti aktiivisimpia lainaajia olivat yli 64-vuotiaat. 
 
Erityispalveluna järjestetään kulttuuritarjontaa ikäihmisille päiväkeskuksissa sekä hoiva- ja hoitolaitok-
sissa. Näissä tilaisuuksissa on osallistujia vuosittain viisituhattakuusisataa.  
 

9.2 Liikuntapalvelut 
 

Kaupungin liikuntapalvelujen tehtävä on edistää asukkaiden liikuntaharrastamista mm. tukemalla seu-
ratoimintaa, järjestämällä erityis- ja terveysliikuntaa, ylläpitämällä liikuntapaikkoja sekä suunnittele-
malla liikkumiseen houkuttelevia toimintaympäristöjä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 
 
Seurat liikuttavat lapsia ja nuoria: Jyväskylässä on yli 350 kaupungin omistamaa sisä- ja ulkoliikun-
tapaikkaa. Liikuntapaikkojen käyttäjiä ovat ensi sijassa paikalliset liikunta- ja urheiluseurat. Jyväskylän 
noin 200 liikunta- ja urheiluseuraa tarjoavat kaupunkilaisille monipuolista harrastustoimintaa. Seurojen 
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pääasiallinen kohderyhmä on lapset ja nuoret. Alle 19-vuotiaita jäseniä jyväskyläläisissä seuroissa 
on lähes 15 000.  
 
Liikuntapalvelujen tehtävänä on turvata liikunta- ja urheiluseurojen toimintaedellytykset ylläpitämällä ja 
kunnostamalla liikuntapaikkoja sekä jakamalla näille vuosittain taloudellista avustusta. Merkittävä tuki 
seuroille on myös se, että seurojen alle 18-vuotiaiden harrastajien harjoitusvuoroista ei peritä maksua. 
Tavoitteena on, että tuki ohjautuisi suoraan perheisiin siten, että seurat voivat pitää harrastusmaksut 
mahdollisimman pieninä ja mahdollisimman moni lapsi ja nuori voi kokeilla erilaisia liikuntamuotoja.  
 
Lapsille liikuntapalveluja kaupungin ja seurojen yhteistyöllä: Tästä esimerkkinä on uintiseura 
Swimming Jyväskylä ry:n kanssa tehty sopimus uimakoulutoiminnan järjestämisestä. Seura järjestää 
uimakouluja jyväskyläläisille lapsille kolmessa Jyväskylän uimahallissa. Lisäksi seura vastaa kesäui-
makoulujen järjestämisestä rannoilla. Seuran toiminnan ansioista sadat lapset ovat oppineet tärkeitä 
vedessä liikkumisen taitoja. 
 
Toisena esimerkkinä tuottavasta ja toimivasta seurayhteistyöstä on Hipposhallissa syksystä 2009 
lähtien järjestetyt Lasten Liikuntapeuhula -tapahtumat. Liikuntapeuhuloita pidetään noin kuusi kertaa 
vuodessa ja siellä lapsi voi yhdessä aikuisen kanssa kokeilla eri liikuntamuotoja ja leikkiä vapaasti. 
Liikuntapeuhula tarjosi vuoden 2010 aikana liikunnallisia elämyksiä noin 2000–3000 osallistujalle.  
 
Liikuntaa erityisryhmille: Jokaisella perheellä ja lapsella on oikeus osallistua liikunnan harrastami-
seen. Kaupungin liikuntapalvelujen tehtävänä on huolehtia erityistukea tarvitsevien lasten liikuntahar-
rastusmahdollisuuksien järjestämisestä. Eri puolilla Jyväskylää toimii viikoittain noin 30 erityistukea 
tarvitseville lapsille suunnattua liikuntaryhmää.  
 
Nuorille matalan kynnyksen liikuntaa: Jyväskylässä on nuorille runsaasti tarjolla seurojen järjestä-
mää urheilu- ja liikuntatoimintaa mutta on havaittu, että matalan kynnyksen liikuntapalvelujen tarjon-
nassa on selkeä vaje. Kevään 2011 aikana on valmisteltu eri hallinnon alojen yhteistä hanketta Liikun-
taLaturia, jonka avulla aktivoidaan nuoria liikkeelle järjestämällä heille helposti saavutettavaa liikun-
nallista harrastetoimintaa. Pyrkimyksenä on tavoittaa eritoten ne nuoret, jotka eivät entuudestaan ole 
liikunnallisen harrastustoiminnan parissa. Hankkeessa otetaan huomioon myös maahanmuuttajat ja 
eri kulttuuritaustaiset jyväskyläläiset nuoret. 
 
Erityis- ja terveysliikuntaa: Liikuntapalvelut vastaa aikuisten, iäkkäiden ja erityisryhmien liikunnan 
järjestämisestä. Palvelut toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä kolman-
nen sektorin toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä on luotu varsin kattava liikunta- ja kuntoutuspalvelujen 
kokonaisuus, jolla ylläpidetään ja edistetään väestön toimintakykyä. Jyväskylässä toimii tällä hetkellä 
noin 400 terveys-, erityis- ja kuntoliikunnan ohjattua ryhmää. 
 
Uimahallikuljetukset helpottavat: Iäkkäille kohdennettuja maksuttomia uimahallikuljetuksia järjeste-
tään vuosittain 20 viikon ajan kaikkiaan 17 kaupungin asuinalueelta. Kuljetuspalvelusta vastaa Jyväs-
kylän Liikenne Oy. Uimahallikuljetusten tavoitteena on mahdollistaa ympärivuotinen osallistuminen 
uimahallilla järjestettäviin liikuntapalveluihin kaikille niille, joilla on heikentynyt toimintakyky ja joille 
itsenäinen kulkeminen on hankalaa. Kassalla asiakkaat maksavat ainoastaan uimahallimaksun. Ui-
mahallikuljetuksiin osallistuville järjestetään omia ohjattuja vesivoimisteluryhmiä ja kuntosaliohjausta.  
 
Senioreiden omatoimista liikuntaa: Jyväskyläläisillä 70 vuotta täyttäneillä senioreilla on mahdolli-
suus hankkia 65 euron hintainen kortti, joka oikeuttaa arkipäivisin uintiin ja kuntosalin käyttöön uima-
halleissa. Kortti on voimassa vuoden kerrallaan. Seniorikortin kuluista vastaavat sekä sosiaali- ja ter-
veyspalvelut että liikuntapalvelut. Vuonna 2010 kävijöitä oli AaltoAlvarissa 12 443 ja Wellamossa 610. 
 
  2008 2009 2010 
Myydyt kortit    212   300   304 
Kävijät                      9 700           12 162         13 053 
 
AaltoAlvarin Seniorikuntosalin laitteet soveltuvat erityisesti iäkkäille. Tilan suunnittelussa on hyödyn-
netty tutkittua tietoa ja otettu huomioon iäkkäiden tarpeet kuten valaistus, akustiikka, laitteiden sijoitte-
lu, lattiamateriaali ja esteettömyys. Seniorikuntosalilla järjestetään arkisin lukuisia ohjattuja kuntosali-
ryhmiä iäkkäille. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelukeskus käyttää salia iäkkäiden kuntoutuksessa. 
Tämän lisäksi senioreille on käytössä kuusi muuta kuntosalia eri puolille kaupunkia. 
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Liikuntaneuvontaa ja tietoa: Liikuntaneuvontakäynneillä tarjotaan aikuisille yksilöllistä tietoa lii-
kunnasta ja terveydestä, annetaan ohjausta liikuntapalvelujen käyttöön ja sopiviin ryhmiin, sekä opas-
tetaan omatoimisen liikunnan harrastamiseen.  
 
Vuosittain järjestetään useita erilaisia tapahtumia, joihin sisältyy mm. tietoa liikunnan merkityksestä 
sekä liikuntapalveluiden esittelyä. Vanhusten viikolla järjestettävillä Seniorimessuilla on mm. mahdol-
lisuus kokeilla erilaisia liikuntamuotoja käytännössä sekä saada liikunta- ja ravintoneuvontaa. Iäkkäille 
ja vammaisille järjestetään liikuntapäiviä ja kaikille avoimia senioritanssitapahtumia, joihin osallistuvat 
usein myös ympäristökuntien ryhmät. 
 
Liikunta-avustuksia jaettiin vuonna 2010 yli sadalle liikuntaseuralle tai erityisryhmälle, joissa oli näiden 
omien ilmoitusten mukaan 31 856 jäsentä. Ensimmäinen Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma val-
mistui vuonna 2010. 
 

9.3 Nuoriso  
 
Kunnallisen nuorisotyön tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktii-
vista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu ja –elinoloja. 
Tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtia ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-
arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioit-
taminen. 
 
Jyväskylän kaupungin 13-18 -vuotiasta nuorista joka neljäs ottaa osaa nuorisotyön toimintoihin. 
Vuonna 2010 osallistui palveluihin 2 230 nuorta vähintään viisi kertaa.  Lisäksi tulevat nuorten tieto- ja 
neuvontapalvelun sekä valtakunnallisen nuorisotyötä netissä tekevän Netari.fin nuoret asiakkaat.  
 
Nuoret viettävät iltojaan nuorisotiloilla, joissa on tarjolla mahdollisuudet sosiaalisen kanssakäymiseen, 
harrastamiseen ja tarvittaessa asiantuntevan aikuisen tukeen.  Nuorisotiloja Jyväskylän kaupungin eri 
puolilla on yhteensä kymmenen. 
 
Opinnoissa tai muuten elämänhallinnassa tukea tarvitseville nuorille on järjestetty kohdennettuja pal-
veluja. Nuorisopalvelut on yhteistyötahona mukana pienryhmien organisoimisessa ja ohjaamisessa 
sekä etsivän nuorisotyön palveluissa.  Näihin osallistui 240 lasta ja nuorta vuonna 2010. 
 
Jyväskyläläiset nuoret käyttävät enenevässä määrin hyväkseen nuorten tieto- ja neuvontapalvelua 
NuortenLaturia, jonka kautta he muun muassa tutustuvat erilaiseen ohjelmatarjontaan Jyväskylän 
seudulla, tekevät kysymyksiä eri alojen asiantuntijoille ja valmistelevat aloitteita yhteisistä asioista.  
Etusivun käyntikertoja oli 81 600 vuonna 2010. 
 
Nuoret myös toimittavat omaa Painovirhe nettilehteään. Yhdessä 24 muun kaupungin kanssa osallis-
tutaan kahdeksan tuntia viikossa Netari.fin organisoiman nettipäivystyksen keskusteluihin nuorten 
kanssa. 
  
Alle 18-vuotiaille bändiläisille on tarjolla 11 harjoitustilaa. Vuonna 2010 kertyi 17 bändille 3 772 käynti-
kertaa. 
 
Jyväskyläläiset nuoret kehittävät nuorten näkökulmasta kaupungin palveluja muun muassa osallistu-
malla 40 nuoren nuorisovaltuuston toimintaan ja alueellisiin toimintaryhmiin. Nuorten toimintaryhmiä 
varten nuorisovaltuustolla oli avustusmäärärahoja 20 000 euroa vuonna 2010, ja 114 000 euron ar-
voisilla palvelusopimuksilla Jyväskylän Katulähetys ry:n, Kulttuuriyhdistys Siperia ry:n ja Jyvässeudun 
4H-yhdistys ry:n kanssa vahvistettiin keskusta-alueen nuorisotyötä, kulttuurista nuorisotyötä ja nuori-
sotyötä haja-alueilla. 
 
Keskusta-alueen nuorisotoiminta keskitetään Veturitallille sen remontin valmistuttua vuonna 2012. 
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9.4 Harrastustoiminta ja elinikäinen oppiminen 
 
Yhdistysrekisterin mukaan Jyväskylässä oli maaliskuussa 2011 yhteensä 2 749 rekisteröityä yhdistys-
tä. Jyväskylän yhdistystoiminnan kartoituksessa päädyttiin siihen, että noin puolet yhdistyksistä toimii 
tosiasiallisesti (Siisiäinen 2002). 
 
Harrastustoiminnasta kertovat osaltaan kaupungin myöntämät toiminta-avustukset: Avustuksia kult-
tuuritoimintaan (elokuva ja video, kirjallisuus, kuvataide, valokuvaus, käsi- ja taideteollisuus, kuoro-
toiminta, musiikki, orkesterit, näyttämötaide, tanssitaide ja muut) myönnettiin 65 yhdistykselle vuonna 
2011. Avustuksina kansalaistoimintaan (eläkeläis-, monikulttuurinen ja muu toiminta sekä asukas- ja 
kylätoiminta) myönnettiin 68 yhdistykselle. 
 
Ikääntyvien yliopiston luennoilla käy viikoittain keskimäärin lähes kolmesataa kuulijaa. Yleisluentojen 
lisäksi järjestetään terveys- ja hyvinvointiluentoja.  
 
Jyväskylän kansalaisopisto on maamme suurimpiin kansalaisopistoihin lukeutuva vapaan sivistystyön 
oppilaitos, jonka tärkeimpänä tehtävänä on tukea ja edistää kuntalaisten hyvinvointia elinikäisen op-
pimisen periaatetta noudattaen. Kansalaisopisto järjestää aikuisten yleissivistävää opetusta Jyväsky-
lässä, Luhangassa, Muuramessa ja Uuraisilla, taiteen perusopetusta pääasiassa lapsille ja nuorille 
kuvataiteessa, musiikissa, sanataiteessa ja teatteritaiteessa sekä tilauskoulutusta, jonka suurin ryhmä 
on työvoimahallinnon tilaama kotoutumis- ja kielikoulutus maahanmuuttajille. Lisäksi kansalaisopis-
tossa on käsityöneuvontaa kolmessa eri toimintapisteessä. Kuntalaisten osallistumista varallisuudesta 
riippumatta tuetaan mm. myöntämällä alennuksia kurssimaksuihin erityisryhmille, tarjoamalla opin-
toseteleitä maahanmuuttajille, työttömille ja senioreille sekä järjestämällä lukuisia maksuttomia yleisö-
tilaisuuksia.  
 
Kursseja järjestettiin vuonna 2010 yhteensä 1 535 ja niihin osallistui 23 730 kurssilaista. Jyvälän kan-
salaisopisto kokoaa vuosittain noin 2 500 harrastajaa. 
 
10 Äänestysaktiivisuus 
 
Äänestysaktiivisuutta on pidetty yleisenä kansalaisten kiinnostusta päätöksentekoa kohtaan kuvaava-
na mittarina, joka kuvaa myös kansalaisten luottamusta julkista hallintoa kohtaan. Jyväskylässä ää-
nestysaktiivisuus on vaihdellut rajusti viimeisissä kunnallisvaaleissa. Vuoden 1992 vaaleissa jyväsky-
läläisistä äänioikeuteutuista uurnilla kävi kaksi kolmannesta, mutta vuonna 2000 vain hieman yli puo-
let. Vuonna 2008 äänestysprosentti nousi Jyväskylässä kuten muuallakin. 
 
Eduskuntavaalien äänestysprosentin kehitys on ollut tasaisempaa kuin kunnallisvaaleissa.  
 
Europarlamenttivaaleissa 2009 äänestysaktiivisuus oli Jyväskylässä 37,1 ja koko maassa 37,1 pro-
senttia. 
 
Taulukko 37. Äänestysaktiivisuus kunnallis- ja eduskuntavaaleissa (* = ajankohdan kuntajako) 
 
 Kunnallisvaalit                  Eduskuntavaalit   
 2000* 2004* 2008 1999* 2003* 2007 2011 
Jyväskylä 50,8 54,2 60,3 67,2 68,6 66,0 68,1 
Naapurikunnat 54,7 58,1 64,7 67,7 68,4 67,4 70,1 
Vertailukaupungit 51,0 54,6 58,3 65,7 67,3 63,6 66,3 

 
Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa Jyväskylässä äänestysprosentti nousi yli 70:n Ollilassa ja Vespuolel-
la ja alle 50:n jäätiin Kuokkalassa ja Huhtasuolla. 
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11  Palautetta palveluista 
 
Finnish Consulting Group teki taas vuonna 2010 otantatutkimuksen suomalaisten tyytyväisyydestä 
kuntapalveluihin. Laajassa asuinkuntaindeksissä laskettiin asukkaiden tyytyväisyyden keskiarvot 54 
asiasta. Indeksin arvo kuvaa suhtautumista kysyttyihin asioihin asteikolla 1-5 (1 = kielteinen ja 5= 
myönteinen suhtautuminen palveluiden järjestämiseen). Jyväskyläläisten antamaksi indeksiksi tuli 
3,37 oltuaan kaksi vuotta aiemmin 3,49. Tyytyväisyys oli samalla tasolla kuin kymmenessä vertailu-
kaupungissa keskimäärin. 
 
Kysyttäessä miten eri palvelut on järjestetty ja hoidettu, saatiin alla olevasta taulukosta ilmeneviä tyy-
tyväisyysindeksejä. Muutos tarkoittaa tyytyväisten vastaajien osuuden prosenttiyksikkömuutoksia 
vuosina 2008–10: 
 

Miten hyvin on hoidettu? Jyväskylä Muutos Vertailukaupungit 

Kirjastopalvelut 4,12 -1 4,42 
Kansalaisopistot 4,03 -8 4,16 
Juomaveden laatu 3,99 -5 4,18 
Museot 3,98 +6 4,00 
Kulttuuripalvelut 3,87 +8 4,10 
Ammatillinen koulutus 3,85 +1 4,02 
Kuntoradat ja ulkoilureitit 3,80 +1 4,01 
Peruskoulu 3,72 -5 3,88 
Lukio 3,69 -2 3,98 
Ilman laatu 3,64 -7 3,48 
Lasten päivähoito 3,64 -1 3,66 
Sairaalapalvelut 3,63 +1 3,38 
Urheilu- ja pelikentät 3,55 -2 3,83 
Julkinen liikenne 3,39 +3 3,05 
Uimahallit 3,38 -7 3,97 
Terveyskeskuksen lääkäripalvelut 3,35 -1 2,73 
Lasten leikkipaikat 3,29 -3 3,49 
Nuorten harrastustoiminta 3,18 +1 3,49 
Katujen ja teiden hoito 2,77 -12 2,84 
Vanhusten kotihoito 2,65 +1 2,63 
Hammaslääkäripalvelut 2,57 -7 2,69 
Luottamushenkilöiden toiminta 2,32 -11 2,74 
Kunnan talousasiat 2,15 -14 2,86 

 
 
Kuntaliiton vuonna 2010 tekemä terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyytyväi-
syysmittauksen tavoitteena oli kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon vastaanottojen asiakastyy-
tyväisyyttä ja verrata eri kaupunkien tuloksia keskenään. Vertailussa oli mukana 12 isoa kaupunkia.  
 
Jyväskylä sai parhaat kokonaisarviointipisteet eli 4,20 asteikon ollessa 1 – 5. Vuonna 2008 lukema oli 
4,14. ”Jyväskylän terveyskeskuksen lääkärit ja hoitajat ovat maan parhaita. Tämä ilmenee Kuntaliiton 
tuoreesta kyselystä, jossa jyväskyläläiset antoivat omasta avosairaanhoidon palvelustaan maan par-
haimmat arviot. Sekä hoitohenkilökunnan vastaanotot että lääkärin vastaanotolla asiointi arvioitiin 
suurten kaupunkien parhaimmiksi. Tulosta voidaan pitää yllättävä, kun otetaan huomioon julkinen 
parjaus lääkäripulasta ja saamatta jääneistä vastaanottoajoista.” KSML 18.3.2011  
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12  Tiivistys 
 
Jyväskyläläisten hyvinvoinnin edellytyksiä ja kehittymisen piirteitä: 
 
Väestön suotuisa ikärakenne 
   
Väestön korkea koulutustaso 
 
Peruskoulun jälkeiseen koulutukseen hakeutumisen kehittyminen 
 
Toimeentulotukea saaneiden osuuden pieneneminen 
 
Työpaikkojen lisääntyminen 
 
Hyvä imago sekä kasvu- ja elinolosuhteiden arvostus 
 
Monipuolinen kulttuuritarjonta 
 
Moninaiset liikunta- ja harrastusmahdollisuudet 
 
 
Vertailukelpoisia piirteitä: 
 
Työttömyys vertailukaupunkien keskitasoa 
 
Asumisolosuhteet kestävät vertailun 
 
Rikollisuus vertailukaupunkien keskimääriä pienempää 
 
Sairastavuus maan keskitasoa 
 
Ikävakioitu kuolleisuus pienempi kuin vertailukunnissa ja –kaupungeissa 
 
Alkoholin myynti on hieman vähentynyt ja on vertailukaupunkeja alempaa 
 
 
Negatiivisia piirteitä: 
 
Asuntojen hinnat ja vuokrat sekä muut asumiskustannukset 
 
Keskitulot hieman vertailualueita pienemmät 
 
Alueelliset suuret erot työllisyydessä sekä koulutus- ja tulotasossa 
 
Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyys suurta 
 
Pienituloisten asuntokuntien määrä korkea 
 
Huumeiden käytön lisääntyminen 
 
Julkisten tilojen sisäilmaongelmat 
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Lähdeluettelo (päälähteet): 
 
Jyväskylän kaupunki 
 
Tilastokeskus: Väestötilastopalvelu –tietokanta ja Altika –tietokanta 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet ja Toimintatilasto 
 
Kela: Tilastotietokanta Kelasto 
 
Sovatek –säätiö, päihdepalvelujen tilasto 
 


