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Hyvät kaupunkilaiset! Arvoisat uuden vuoden vastaanottajat! 
 
Minulla on nyt kolmatta kertaa tilaisuus tältä paikalta tarkastella päättyvää vuotta ja kääntää 
katsetta tulevaan. Ja kolmatta kertaa voin myös todeta, että päättyvä vuosi on Jyväskylässä 
ollut hyvä. 
 
Kaupungin talouden näkökulmasta vuodesta 2017 näyttäisi tulevan vuosituhannen paras: tulos 
on vahvasti ylijäämäinen ja velkakin lyhenee merkittävästi. Myös ensi vuosi vaikuttaa talouden 
suhteen hyvältä. Valtuuston kuukausi sitten hyväksymän talousarvion mukaan siitä tulee 
kolmas perättäinen vuosi, jolloin Jyväskylän talous on tasapainossa. Tämä ei ole 
itsestäänselvyys täällä Jyväskylässä, mutta ei se ole sitä myöskään muissa suurissa 
kaupungeissa. Itse asiassa olemme pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksi harvoista suurista 
kaupungeista, jonka talous on kaikilla mittareilla tasapainossa. 
 
Tästä iso kiitos kuuluu kaupunkimme päätöksentekijöille. Keväällä valittu uusi valtuusto on 
jatkanut edeltäjänsä yhteistyön linjalla ja osoittanut jo kykynsä tehdä päätöksiä. Vastuullisen 
taloudenpidon lisäksi tästä kertovat monet sujuvasti syntyneet isot päätökset. Näistä 
esimerkkinä voi mainita vaikkapa kaupungin strategian päivityksen ja yksimielisesti hyväksytyt 
Hippoksen ja Kankaan alueen asemakaavat. 
 
Uudessa valtuustossamme on valtakunnan mittakaavassakin poikkeuksellisen paljon uusia 
valtuutettuja. Se tuo päätöksentekoon myös uudenlaisia näkökulmia ja painotuksia. Tämä on 
vain ja ainoastaan hyvä asia. Uudet päättäjät haastavat koko organisaation uudistumaan. Ja 
myös kaupungeille uudistuminen on menestymisen ehdoton edellytys. 
 
Kaupungin hyviin talouslukuihin vaikuttaa tietysti voimakkaasti yleinen myönteinen 
talouskehitys. Koko maassa talous on kasvanut ennusteita nopeammin. Jyväskylän seudulla 
kehitys on ollut vielä tätäkin parempaa. Yritysten liikevaihdot kasvavat selvästi maan 
keskiarvoa nopeammin ja mikä tärkeintä, vientikin vetää Valmetin näyttäessä suuntaa. 
Asuntorakentaminen on ennätysvauhdissa: arvioiden mukaan Jyväskylässä valmistuu tänä 
vuonna 1600 uutta asuntoa, kun 2000-luvun keskiarvo on reilut 1000 asuntoa. 
 
Kahtena edellisenä vuonna olen tältä paikalta luvannut, että työttömyyden alentaminen on 
kaupungin johdon tärkein painopiste. Onhan työttömyys yksi keskeisistä syistä köyhyyden, 
syrjäytymisen ja osattomuuden taustalla. Samalla se rasittaa monellakin tapaa kaupungin 
taloutta ja elinvoimaa. 
 
Siksi onkin ilo todeta, että Jyväskylän työttömyysaste on koko vuoden laskenut kovaa vauhtia. 
Marraskuussa se oli 12,4 prosenttia. Se on yli kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Tämä tarkoittaa, että yli 2200 jyväskyläläistä vähemmän on työttömänä kuin vuosi 
sitten. Työttömyysasteemme on nyt suurten kaupunkien viidenneksi paras, kun vielä muutama 
vuosi sitten olimme hetkittäin jopa tuon joukon heikoin. 
 
Kaupunki on tehnyt työttömyyden alentamiseksi aktiivisesti töitä. Perinteiseen työllistämiseen 
on haettu uusia, tehokkaampia keinoja. Ennen kaikkea olemme kuitenkin yhdessä 
kumppaneidemme kanssa rakentaneet yrityksille parempaa toimintaympäristöä. Yritysten 
kasvulle, uusien syntymiselle ja muualta tänne siirtymiselle on luotu aktiivisesti edellytyksiä. 



 
Suurin kiitos tästä myönteisestä kehityksestä kuuluu yrityksillemme. Ylivoimaisesti suurin osa 
uusista työpaikoista on nimittäin syntynyt yrityksiin - ja nimenomaan täällä jo toimiviin 
yrityksiin. Työ työttömyyden alentamiseksi jatkuu. Viimeistään vuoden 2020 taitteessa 
mielelläni toteaisin, että se on saatu painettua alle kymmenen prosentin. 
 
Myös kaupungin keskeiset kehityshankkeet etenivät tänä vuonna hyvin. Kankaan aluetta on 
kaavoitettu vahvan yksimielisesti ja siellä on käynnistynyt jo yhdennentoista asuintalon 
rakentaminen. Ensi vuoden lopussa Kankaalla on jo yli 1000 asukasta. Myös iso 
kansainvälinen ankkuriyritys Landis + Gyr on päättänyt sijoittumisesta alueelle. Tämä luo 
hyvän pohjan Kankaan kunnianhimoisen työpaikkatavoitteen saavuttamiselle. 
 
Hippos2020-hankkeen päätöksenteon loppusuora alkoi, kun sille joulukuun alussa valittiin 
rahoittaja ja rakentaja. Nyt näyttää vahvasti siltä, että valtuusto päättää hankkeen 
toteuttamisesta jo alkavan vuoden alkupuolella. Se tarkoittaisi Pohjoismaiden parhaan ja 
monipuolisimman liikunnan- ja urheilun tilojen kokonaisuuden rakentumista Jyväskylään. Tuo 
kokonaisuus loisi seuroillemme erinomaiset puitteet, mahdollistaisi monenlaisten 
kansainvälistenkin liikuntatapahtumien toteuttamisen ja parantaisi monin tavoin myös 
tavallisen kaupunkilaisen liikuntamahdollisuuksia. Se myös entisestään vahvistaisi Jyväskylän 
asemaa maamme liikuntapääkaupunkina. 
 
Kaupungin keskustan elinvoimasta on kannettu huolta nyt, kun Seppälän kaupallisiin 
palveluihin on investoitu voimakkaasti. Keskustelu on aiheellista, mutta mitään erityistä hätää 
ei kaupunkimme keskustalla ole. Päinvastoin tyhjiä liiketiloja on viime aikoina täyttynyt ja 
kauppakeskuksissa on myös tapahtunut omistajanvaihdoksia. Tämä osoittaa, että Jyväskylän 
keskusta kiinnostaa ja johtaa todennäköisesti myös uudistuksiin ja täydennysrakentamiseen. 
 
Kaupunki pitää osaltaan keskustan vetovoimasta huolta. Avaintavoitteet tässä ovat sen 
asukasmäärän kaksinkertaistaminen ja säilyttäminen jatkossakin ylivoimaisena ajanvieton ja 
erikoiskaupan keskittymänä. 
 
Lyhyellä aikavälillä asukasmäärän kasvattaminen onnistuu täydennysrakentamisella. Näitä 
hankkeita on jo vireillä ja niitä viedään vauhdilla eteenpäin. Hieman pidemmällä aikavälillä 
ratapihan ylittäminen ja Lutakon yhdistäminen keskustaan olisi ylivertainen ratkaisu. Mallia, 
jolla tämä olisi toteutettavissa, selvitetään jo. 
 
Ajanvieton näkökulmasta kulttuurin rooli on ratkaiseva. Se houkuttelee ihmiset keskustaan ja 
luo näin kysyntää palveluille. Ensi vuoden alussa käynnistyy selvitys kaupungin kulttuuri-
investoinneista. Yksi sen lähtökohdista on keskustan vetovoiman turvaaminen. 
Hyvät kuulijat, 
 
Nyt päättyvä vuosi oli siis Jyväskylässä monin tavoin onnistunut. Silti on paikallaan muistuttaa, 
että kaikilla jyväskyläläisillä ei edelleenkään mene hyvin. Tuoreen hyvinvointikertomuksen 
mukaan selvä enemmistö kaupunkimme asukkaista toki voi hyvin. Mutta heille, joilla menee 
heikommin, näyttää keskittyvän entistä enemmän vaikeuksia. Osattomuus, yksinäisyys ja 
päihde- ja mielenterveysongelmat kasaantuvat erityisesti osalle väestöä. Ja valitettavasti 
ongelmat ovat entistä useammin ylisukupolvisia. 
 
Asia ei ole yksin kaupungin ratkaistavissa, mutta meillä on vastuu huolehtia 
kaupunkilaistemme hyvinvoinnista ja ennaltaehkäistä eriarvoisuutta. Se on ennen kaikkea 
inhimillinen velvollisuutemme, mutta samalla myös koko kaupungin etu. 



Arvoisat uuden vuoden juhlijat, hyvät kaupunkilaiset! 
 
Päättyvä vuosi oli poikkeuksellinen juhlien vuosi. Jyväskylän kaupunki täytti 180 vuotta, mutta 
ennen kaikkea juhlimme itsenäistä, 100-vuotiasta Suomea. Molempia juhlittiin vuoden ympäri 
monipuolisilla tapahtumilla, jotka saivat paljon jyväskyläläisiä liikkeelle. Tunnelma oli 
kunnioittava mutta ennen kaikkea iloinen ja eteenpäin katsova. Haluankin kiittää kaikkia 
näiden tapahtumien järjestelyyn osallistuneita järjestöjä ja vapaaehtoisia. 
 
Juhlavuosi vahvisti monien meistä mielissä kuvaa siitä, että saamme elää hienossa maassa ja 
myös aika hienossa kaupungissakin. 
 
Hyvää uutta vuotta teille kaikille! 
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