
Tutkintona Jyväskylä, kausi 2 jakso 5: Raha 
 
 
Sakke: Tutkintona Jyväskylä. Ikuiset Henkiset opiskelijat, Aapeli ja Sakke, tutustuvat Jyväskylän 
opiskelijan ja vastavalmistuneen näkökulmasta. 
 
Aapeli: Pitkä oppimäärä Jyväskylästä tuo kaupungin palvelut, henkilöt ja tarinat kuulokkeisiin 
ytimekkäästi. 
 
Sakke: Kuuntele ja tiedät mitä Jyväskylässä voi tehdä opiskelijabileiden ulkopuolella tai tutkinto 
kädessä. 
 
Sakke: Tervetuloa Tutkintona Jyväskylän rahajaksoon. Täällä rahasta on puhumassa tuttuun 
tapaan ikuinen henkinen opiskelija Sakke ja studiossa myös Aapeli Tourunen toinen ikuinen 
henkinen opiskelija. 
 
Aapeli: Hei vaan kuulijat! 
 
Sakke: Ja tänään meillä kunniavieraana suorastaan kaupungin talousjohtaja Lasse Leppä, 
tervetuloa. 
 
Lasse: Kiitos. 
 
Sakke: Me ollaan tavattu aina tähän alkuun ottaa semmonen helppo kysymys. Joka kuuluu tänään, 
että paljonko kaupungilla on massia? 
 
Lasse: No se on hyvä kysymys. Ja jos tarkastelee asiaa niin päin, että kuinka paljon me Jyväskylän 
kaupunkina käytetään rahaa vuodessa, niin kaupunkilaisten palveluitten järjestämiseen menee 
vajaa 900 miljoonaa euroa ja sen lisäksi me investoidaan tommonen 50–100 miljoonaa euroa 
vuodessa, että voi sanoa että kaupungin talouden kautta noin miljardi euroa joka vuosi pyörähtää 
rahaa. Että kyllähän se suuri summa on, mutta kun kysyit, että paljonko kaupungilla on massia, niin 
ehkä siihen ajankohtainen vastaus on se, että massit on loppu. Siis tää koronan isku Jyväskylän 
kaupungin talouteen ja tietysti kaikkien suurten kaupunkien talouteen on ollut tosi kova. Ja hyvin 
hankalat talouden ajat on käsillä ja edessäpäin, että se on tän hetken tilanne. 
 
Aapeli: Kaupungin kirstu on siis täynnä hämähäkin seittiä… No, mites, mennään seuraavaan 
teemaan eli opiskelijathan saa rahansa sitten opintotuesta ja asumistuesta ja mahdollisesti sitten 
lainasta ja jotkut tekee töitäkin, niin mistäs kaupunki saa rahaa? 
 
Lasse: No, kaupungin rahat tulee oikeastaan kolmesta eri kanavasta. Suurin erä on verotulot eli 
meidän tuloista noin 60 prosenttia tulee verotuloista, jotka on kaupunkilaisilta perittyjä 
kunnallisveroja, kiinteistöveroja, yhteisöveroja. 20 prosenttia tulee siten valtio-osuuksista eli valtio 
perii veroja ja tilittää niitä rahoja kunnille kuntien toiminnan järjestämiseksi, ja sitten viimeinen 20 
prosenttia tulee kaupunkilaisilta perityistä maksuista, taksoista, erilaisista myyntivoitoista ja 
vuokrista, tänkaltaisista eristä. Mutta ehkä sen vois kiteyttää niin, että kaupunki on juuri niin 
varakas kuin kaupunkilaiset on. Että taivaasta ei rahat kaupungin kirstuun tai pöydälle tipahda, 



vaan se on se elinikäinen kaupunkien elinkeinopolitiikan tavoite, että kaupungissa olisi 
mahdollisimman paljon taloudellista toimeliaisuutta ja työpaikkoja syntyisi ja investointeja tulisi 
kaupunkiin. Se luo sit sitä talouden liikkumavaraa ja jakovaraa tähän kaupungin talouteen. 
 
Sakke: No niin, olipas selkeä kuvaus tästä ja vielä ehkä itse tykkään oman metaforan tähän perään 
heittää, et jos ajattelee kaupunkia tämmösenä perheenä, niin siellä jokainen käy tekemässä 
hommia ja tuo omat pennoset siihen yhteiseen kukkaroon ja sitten sinä olet nyt se perheen pää 
siellä joka jakaa sitä viikkorahaa sitten eri toimijoille tai perheenjäsenille, niin pitääkö tämä 
paikkansa? 
 
Lasse: No ei se ihan pidä paikkaansa, että kyllähän tää kaupungin toiminta on joukkuepeliä ja 
joukkuelaji ja meillä on monia eri rooleja ja tehtäviä ja yhdessä sovitaan, mihinkä rahat käytetään, 
mutta jos kysyt siitä että mihin kaupungin rahat menee, tuossa äsken käytiin läpi, että mistä rahat 
tulee. Mutta kyllä ne rahat menee hyvin arkisiin asioihin. Valtaosa meidän budjetista menee 
sosiaali- ja terveyspalveluihin eli niihin käytännön asioihin, että kaupunkilaiset pääsee lääkärin 
vastaanotolle, hoitajan vastaanotolle, meidän vanhukset hoidetaan. Se että kaupungissa on 
toimiva keskussairaala, se on iso kustannuserä. Se että kaupungin kadut, alueet pidetään kunnossa 
ympäri vuoden. Se että meillä on, lapsilla on perusopetuksen paikka ja lapset pääsee 
varhaiskasvatukseen, että nämä on niitä asioita, mihin rahat menee. Jos mä ihan konkreettisen 
esimerkin kerron, niin esimerkiksi yhden lapsen perusopetuksen järjestäminen maksaa noin 
10 000 euroa vuodessa. Ja meillä on tässä kaupungissa yli 12 000 lasta perusopetuksen piirissä, 
niin siitä kun laskee, niin pelkästään kaupunkilaisten perusopetukseen menee reilu 100 miljoonaa 
euroa joka vuosi. Että tämmösistä hyvin konkreettisista ja arkisista asioista kaupungin budjetti 
koostuu. 
 
Sakke: Olipa hyvä esimerkki ja tuossa jopa pysty humanistikin seuraamaan tätä talousmatikkaa ja 
se on kyllä tietyllä tavalla karua peliä, mutta toisaalta se on hyvä kuulla, että nimenomaan näihin 
kansalaisiin tai kaupunkilaisiin käytetään tätä rahaa, että nämä veromarkat tai -eurot ei mene 
mihinkään turhaan, vaan se on oikeasti sitten siellä opetuksessa se. Että tietyllä tavalla 
havainnollistaa sitä, et ne ei katoa minnekään bittiavaruuteen, kun maksetaan veroja. 
 
Lasse: Joo, näin se on. Ja itse asiassa sanoisin niin, että tää talousmatematiikka on hyvin 
yksinkertainen laji, että rahaa tulee kaupungin kassaan, niin kuin kuvasin mistä se tulee, ja se raha 
pitää mahdollisimman viisaasti käyttää. Ja yhtään enempää ei ole rahaa käytettävissä kuin se mitä 
tienataan ja niillä on tää kaupungin toiminta järjestettävä. Tietysti se panos-hyötysuhteen 
hakeminen on koko ajan, ja kun tää tilanne on semmonen tarpeet on rajattomat ja resurssit on 
rajalliset, niin sitä me joudutaan yhteensovittamaan, se on sitä budjetin laadinnan perushenkeä 
kaikkialla. 
 
Aapeli: No nyt päästiinkin siihen ytimeen, kun sanoit budjetti. Miten budjetti laaditaan? 
Minkälaisia vaiheita siihen prosessiin oikein kuuluu? 
 
Lasse: No se budjetin laadinta niin, sehän menettelytapana on vuosien ja vuosikymmenten 
saatossa muotoutunut. Ja semmonen perus päätöksentekorakenne, mikä kunnissa on, niin sehän 
lähtee siitä, et meillä on kuntavaalit, joissa valitaan valtuutetut ja valtuutetut päättää 
talouspolitiikan ja ylipäätään kaupunkipolitiikan päälinjoista. Viranhaltijat sitten valmistelee asioita 
ja sitten aikanaan kun päätökset on tehty, niin sitten toimeenpannaan niitä asioita. Ja kyllä se on 



hyvin monivaiheinen, monessa eri kohdassa eri tahot ja instanssit pääsee ottamaan asioihin 
kantaa. Mutta ehkä siitä budjetin laadinnasta vois vielä sanoa sen verran, että monesti ajatellaan, 
että tehdään budjetti ja siinä kaupungin asiat aina seuraavalle vuodelle järjestetään, mutta 
tosiasiassahan kaupunkipolitiikka on maratonjuoksu. Ei yhdessä vuodessa tää kaupunki heilahda 
suuntaan tai toiseen, tai kaupunki ei oo koskaan valmis. Ihan tää kaupunkirakenne ja se missä 
meidän palvelukiinteistöt on ja missä meidän henkilökunta on töissä, niin se luo sen 
budjettipohjan. Aina vuosittain vähän sitä suuntaa haetaan, mihin mennään ja se iso kuva pitää 
olla kirkkaana ja asioita rakennetaan pitkällä aikavälillä ja nää vaikutukset kaupunkilaisille näkyy 
vuosien ja vuosien saatossa. 
 
Sakke: Mikä sitten on sun rooli tässä kaikessa? Itse ainakin ymmärrän, että se ei nimenomaan 
tapahdu yhden ihmisen preferenssien perusteella tämä budjetin laadinta, niin mikä sun ja sun 
tiimin rooli on tässä, käsittääkseni sulla on myös muitakin ihmisiä auttamassa tässä sun työssä? 
 
Lasse: Joo näin se on niin kuin sanoin, niin tämä on joukkuelaji ja yhä enemmän kaupungin 
toiminta on semmosta yhteispeliä, että kaupungin tavoitteita edistetään monen tahon toimella ja 
me joudutaan verkostoissa toimimaan ja hakemaan yhteistä linjaa ja yhteensovittamaan asioita. 
Mut sit talousjohtajan rooli, niin ehkä tää voi olla sillä tavalla vähän niin kuin opiskelijatehtävä, 
että ehkä niitä opiskelijabileitä ei oo siinä määrin, mutta siis joutuu lukemaan paljon asiakirjoja, 
hyvin paljon informaatiota käsittelemään, sisäistämään ja pyrkimään löytämään siitä valtavasta 
informaatiosta se olennainen tieto, mikä on Jyväskylän kaupungin talouden tai toiminnan kannalta 
tärkeää ja pyrkiä tietysti vaikuttamaan niihin asioihin. Jos vaikka nyt esimerkkinä sanon tältä 
viikolta, on ollut maan hallituksen budjettiriihi ja siellä maan hallitus on tehnyt isoja päätöksiä, 
jotka vaikuttaa kaupunkien toimintaan ja talousjohtajan rooli on käydä budjettiriihen päätökset 
läpi ja tehdä vaikutusarviot, että mitä ne tarkoittaa Jyväskylän kaupungin näkökulmasta ja tuoda 
sitä tietoa, että minkälaisia reagointeja tai päätöksiä pitää tehdä, että kaupungin asiat menis 
suotuisaan suuntaan. 
 
Sakke: Tässä melkein jopa itse innostui, että tuohan kuulostaa siistiltä touhulta (nauraa). 
 
Lasse: Joo tää on oikein mielenkiintoinen tehtävä ja ylipäätään kuntatehtävät, niin nämähän on 
yhteiskunnallisesti merkittäviä ja kiinnostavia tehtäviä, että ei muuta kuin Jyväskylän kaupungille 
töihin, tosi mielenkiintoisia tehtäviä on tarjolla. 
 
Aapeli: Noniin, olet jo toinen tässä podcastissa, joka on suositellut kaupunkia työpaikkana. Mites 
sitten, meillä on joka jaksossa tämmönen kenttäreportaasi ja ollaan käyty perehtymässä päivän 
teemaan eli rahaan ja mehän käytiin sitten tuolla Ottomaatilla nostamassa seteli. Onko sulla se 
Sakke matkassa? 
 
Sakke: No mulla on täällä tällanen 20 euroa, ajateltiin että tämä ehkä vähän havainnollistaa, vähän 
rapisee tässä mikrofoonissa, mutta tätä se nyt vissiin sitten on kun puhutaan rahasta? 
 
Lasse: Kyllä, tunnistan, se on seteliraha. Mutta oikeastaan näissä hommissa aika harvoin näkee 
setelirahaa, että tässä on digitalisaatio mennyt eteenpäin, että enemmän se näkyy numeroina 
taulukoissa. Mutta kyllä, rahasta on puhe. 
 



Sakke: No sitä me pohdittiin siellä Otto-automaatin yhteydessä, että tää meinaa unohtua, että 
tämä raha on aika kätevä vaihdannan väline, mutta tässä nyt on periaatteessa 20 euroa, niin siinä 
on noin 7 opiskelijalounasta muun muassa. Mutta sillä myös voi saada opiskelijahinnoilla 7 
tuopillista tuolta tanssi- ja seurapiiriravintolan puolelta, niin siinäkin on varmasti sellaisen 
päivittäisen päätöksenteon paikka. 
 
Lasse: Kyllä ja mää suosittelen ruokaa, että kun syö hyvin ja liikkuu ja nukkuu, niin silloin menee 
paremmin. Ja oikeastaan tästä kaupungin näkökulmasta, niin tietysti kaupunkihan ei voi ratkaista 
kaikkea. Mehän yleensä kaupunkina toimitaan ja joudutaan kohtaamaan hankalia ja ilkeitä 
yhteiskunnallisia ongelmia, joita me ratkotaan ja päätökset on vaikeita. Siis ikäviin ongelmiin on 
vaikeita, monimutkaisia ja hankalia päätöksiä ja ratkaisuja. Sen takia on tärkeätä, että jokainen 
ihminen pitää omasta hyvinvoinnistaan huolta ja oman perheensä ja läheistensä hyvinvoinnista 
huolta. Silloin on kaupungilla vähemmän asiakkaita ja kaupungilla menee paremmin eli 
suosittelen, että käytetään ne rahat lounaaseen. 
 
Aapeli: Noniin, tämä oli erittäin hyvä ja varmasti kohderyhmälle mieluisa suositus. Huomasin, että 
lähdit vähän sivuamaan tätä seuraavaa kysymystä, mutta mennään siihen silti. Eli miten 
käytännössä voidaan löytää tasapaino politiikan ja talouden realiteettien välillä? On varmasti 
semmoinen kysymys mitä voit varmaan lähes päivittäin joutua pohtimaan. 
 
Lasse: No kyllähän se päivän päätteeksi se tasapaino löytyy aina. Mutta totta kai se on hankalaa, 
mitä jo vähän tuossa edellä käytiin läpi. Me monesti ollaan hankalien asioiden äärellä, jos otetaan 
vaikka tämä koronatilanne, jos tän päivän talouspolitiikan kiteyttää yhteen sanaan, niin se on 
korona. Korona on tullut pyytämättä, kukaan ei ole sitä toivonut ei meistä varmaan kukaan ole 
siihen syyllinen, mutta kyllähän korona on meidän yrittäjille, lapsiperheille, kaupungin talouteen 
aiheuttanut todella mojovia iskuja. Ja ei ne ole mukavia asioita, ei sieltä saa kivoja, hauskoja ja 
mukavia päätöksiä, joilla koronan aiheuttamia vahinkoja lähdetään korjaamaan. Siis edessä on 
vaikeita ja hankalia päätöksiä ja ne jotka on joko vaalien kautta tulleet tai muuten hakeutuneet 
näihin tehtäviin, joissa valmistellaan tai päätetään asioita, niin kyllä me kaikki se tiedetään, että 
nämä on välttämättömiä nämä hankalat asiat. Me ollaan niitten kanssa tekemisissä ja joudutaan 
niihin ratkaisuja yhdessä hakemaan ja se kuuluu tähän tehtävään ja näihin töihin. 
 
Sakke: Varmasti on paljon pohdituttavia asioita, niin kevyempi kysymys tähän väliin, että saatko 
kuitenkin yösi nukuttua hyvin, vaikka tilanne on haastava? 
 
Lasse: Täytyy sanoa, että kyllähän siihenkin oppii, että stressinsietokyky on näissä tehtävissä 
tärkeä ja se tulee ajan kanssa ja oppii suhteuttamaan asioita. Ja kyllähän näissä on sellainen piirre, 
että aina on riittämättömyyden tunne ja aina on vähän huono omatunto, niin kuin tuossa viitattiin, 
niin kaupunki kehittyy koko ajan ja totta kai tekisi mieli olla joka asiassa mukana ja aina 
edistämässä kaupunkia, mutta sitten päivän päätteeksi pitää todeta, että ei yksi ihminen voi 
määräänsä enempää tehdä ja tää on, niin kuin on todettu, niin joukkuelaji, että asiat etenee 
painollaan ja paras on tehtävä ja yksi asia kerrallaan ratkaistava ja enempään ei pysty. Näin se on 
vaan miellettävä nämä asiat. 
 
Aapeli: Oli sen verran hyvä vastaus ja rauhoittava, että tästä laitan muistiinpanona, että jos joskus 
tehdään työhyvinvointijakso, niin laitetaan sulle sitten siihenkin kutsua. 
 



Lasse: Oikein hyvä, mielellään tuun puhumaan. 
 
Sakke: Tästä hyvinkin kovasta puheesta tai painavasta asiasta vähän kevyempään sisältöön voitais 
siirtyä. Meillä on aina tämmösiä sana-assosiaatiojuttuja, missä pitää nopeasti valita, kumman 
valitsee vaihtoehdoista, niin meiltä tulee nyt kuusi nopeaa sulle. 
 
Lasse: Hermostuttaa jo, mutta yritetään. 
 
Sakke: Noniin, oletko valmis. 
 
Lasse: Valmis. 
 
Sakke: Kortti vai käteinen? 
 
Lasse: Kortti. 
 
Aapeli: Depressiivinen tai tasapoisto? 
 
Lasse: Tasapoisto 
 
Sakke: Ruutupaperi vai Excel? 
 
Lasse: Excel. 
 
Aapeli: Säästöpossu vai osakkeet? 
 
Lasse: Osakkeet. 
 
Sakke: Paperi- vai digikuitit? 
 
Lasse: Digikuitit. 
 
Aapeli: Yli- vai alijäämä? 
 
Lasse: Ylijäämä, totta kai. 
 
Sakke: Aivan erinomaisia vastauksia. Kovasti itse ainakin odotin näistä poistoista. Se on meidän 
lähipiirissä kaikki talousihmiset aina puhuu poistoista ja muista, niin onko sulla henkilökohtaista 
suhdetta poistoihin? 
 
Lasse: En mä tiedä onko se nyt kovin henkilökohtainen suhde, mutta tämä terminä on aika vaikea 
ja tietysti kun luottamushenkilöiden kanssa ja muissa eri tilaisuuksissa joutuu taloutta ja 
talouslukuja selostamaan, niin olen pannut merkille, että poistot terminä ei ole välttämättä 
kaikista selkein ja helpoin. Mutta ehkä sen voin sanoa, että kyllä tämä talouden logiikka ja 
matematiikka niin se on päivän päätteeksi hyvin yksinkertaista. Siihen pääsee, kun sen jargonin tai 
ammattikielen siitä siirtää sivuun, niin ne kaupungin talouden periaatteet on ihan vastaavat kuin 



minkä tahansa kotitalouden periaatteet. Samalla tavalla tasapainoista taloutta hoidetaan 
kaupungissa kuin ihan jokainen meistä omaa talouttaan suunnittelee. 
 
Aapeli: No nyt vielä aivan tähän loppuun, on paljon ollut hyvää keskustelua ja tähän asti 
kysymykset ollaan esitetty minä ja Sakke, niin nyt saat sinä kysyä sitten meiltä ikuisilta henkisiltä 
opiskelijoilta jotain tähän loppuun vielä, mikä vois hyödyttää sua mahdollisesti sun omassa työssä 
ja teemana tosiaan on raha. 
 
Lasse: No ehkä mä kysyisin ikuisilta opiskelijoilta sen kysymyksen, että niin kuin tuossa viittasin, 
että kaupungilla menee sitä paremmin, mitä enemmän meillä on yrittäjyyttä, työpaikkoja ja 
asukkaita. Ja Jyväskylä on opiskelijakaupunki, mutta meiltä aika moni muuttaa kaupungista 
opintojen jälkeen pois, niin mä kysyn, että mitäs meidän kaupunkina pitäisi tehdä, että kaikki 
pätevät ja hyvät opiskelijat jaa Jyväskylään tekemään töitä, yrittämään ja asumaan? 
 
Aapeli: Aivan erinomainen kysymys, mitä on monesti tullut pohdittua. Sanon vähän tämmöisen 
abstraktin vastauksen, mutta kyllä tämä kaikki lähtee siitä, että korkeakoulut ja kaupunki, alueen 
yritykset ja järjestöt tekee vahvaa yhteistyötä sen takia, että saadaan opiskelijat jo siinä kandin 
tienoilla tai viimeistään kandin teon jälkeen tai ammattikorkeassa sanotaan toisen opiskeluvuoden 
jälkeen, niin vahvasti sitten alueen yrityksiin harjoittelijoiksi tai osa-aikaisiksi tai muuten vaan 
vaikka gradun tekijöiksi. Niin tässä olisi valtavasti vielä tekemistä. 
 
Lasse: Kiitos vinkistä ja itse asiassa nyt kun tuon sanoit, niin aika omakohtaiselta kokemukseltakin 
kuulostaa, miten oon aikoinaan Jyväskylän kaupungille töihin tullut. Kiitos vinkistä ja me pohditaan 
näitä asioita. 
 
Sakke: Kyllä. Itse täydentäisin tuota juuri tällä joukkuepeliajatuksella. Tässä kun kuuntelee sua ja 
muita kaupungin henkilöitä, niin kyllä tämä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen korostuu, niin 
tämän mielikuvan ja tekemisen välittäminen kaikille kaupunkilaisille, niin opiskelijoille kuin sitten 
nykyisille muillekin kaupunkilaisille, ei-opiskelijoille. 
 
Lasse: Joo toi on hyvä huomio ja niin kuin tässä on puhuttu, niin ei tämä kaupungin toiminta ole 
enää tänä päivänä kaupunkiorganisaation toimintaa, vaan tämä kaupunki on yhteisö ja yhteisönä 
me pärjätään. 
 
Sakke: Näihin kauniisiin sanoihin on hyvä päättää tämä jakso. Kiitos Lasse vierailusta. 
 
Lasse: Kiitos kutsusta. 
 
Harjun iltasoitto. 
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