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Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta 

 

Korpilahden yhteispalvelupiste on säilytettävä kaupungin palveluna 

Jyväskylän kaupungin talousarvioesityksessä vuodelle 2020 on Korpilahden ja Tikkakosken yhteis-

palvelupisteille budjetoitu 53 600 euroa, mikä on vain vajaa kolmannes vuoden 2019 kuluista. Tulo-

puolelle ei ole budjetoitu senttiäkään. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kulut olivat 151 000 euroa. 

Toteutuessaan vuoden 2020 talousarvioluvut tarkoittavat molempien palvelupisteiden lakkautta-

mista vuoden 2020 alkupuolella. 

Palvelupisteen toimintaa kuvataan Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla seuraavasti: ”Asiointipistees-

sä tarjotaan yleisneuvontaa sekä Jyväskylän kaupungin että yhteistyökumppaneiden, mm. Kela ja 

maistraatti, palveluista. Asiointipiste sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden 

vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Etä-

neuvottelulla tarkoitetaan asian hoitamista etäpalvelulaitteen välityksellä Korpilahden asiointipis-

teestä käsin. Tällöin asiakas tapaa virkailijan kasvotusten matkustamatta Jyväskylän keskustaan.” 

Talousarviossa painotetaan kaupungin palvelujen saatavuutta. Otteita vuoden 2020 talousarviosta 

s. 32, ”Kaupunkistrategian kärjet” ja s. 72 - 73: ”Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutetta-

vuutta koko Jyväskylässä.” ja ”Palvelumme muodostavat selkeitä kokonaisuuksia, ne ovat helposti 

saavutettavissa niin kuntalaisten kuin ammattilaisten näkökulmasta.”  

Korpilahden yhteispalvelupisteen lakkauttaminen olisi jyrkässä ristiriidassa näiden talousarvion ta-

voitteiden kanssa. 

Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistyksen johtokunta toteaa, että Korpilahdella palvelupiste on 

alueen asukkaille välttämätön. Erityisesti ikääntyvät ja syrjäytymisvaarassa olevat tarvitsevat opas-

tusta ja neuvontaa. Heillä ei välttämättä ole osaamista tai mahdollisuuksia verkkoasiointiin. Lomak-

keiden ja hakemusten täyttämisessä tarvitsevat apua myös ne, jotka osaavat kyllä etsiä sähköisen 

lomakkeen, mutta eivät osaa vastata sen vaikeaselkoisiin kysymyksiin. 

Myös sosiaalinen ulottuvuus, tarve keskustella ja hoitaa asia ihmisen eikä koneen kanssa, on tärkeä.  



Ja mikä olisi se todellinen lakkauttamisesta aiheutuva kustannussäästö? Palvelupisteiden kulut ovat 

kaupungin kokonaistalousarvioon nähden marginaalisia. Korpilahden palvelupiste on kaupungin 

omassa kiinteistössä, joten kiinteistökulut eivät poistu, eivätkä edes vähene. Kulut vain siirtyvät 

momentilta toiselle. Samoin käy palkkakustannusten, mikäli palvelupisteissä työskentelevät vain 

siirretään muihin tehtäviin. 

Palvelupisteen lakkauttaminen tarkoittaisi erityisesti ikääntyneiden korpilahtelaisten asioinnin siir-

tymistä kantakaupunkiin. Kaupungin talous- ja hallintopäälliköltä Mari Pitkäseltä saadun tiedon 

mukaan vuonna 2018 Kelan, maistraatin ja verottajan palveluja tarvitsi Korpilahdella 728 asiakasta. 

Yleisneuvontaa ja kaupungin palveluita, esimerkiksi terveyspalveluita tai vuokrahakemusten täyttä-

misapua tarvitsevien määrästä ei saatu tietoa, mutta ehkä sitä ei tilastoidakaan.  

Ei ole tarkoituksenmukaista, että vuosittain sadat korpilahtelaiset matkustavat asioimaan kantakau-

punkiin, missä jo pysäköintipaikan löytäminenkin on hankalaa. Korpilahden kyliltä asiointimatkat 

ovat jo nyt pitkät, joten palvelupisteen lakkauttaminen vaikeuttaisi asiointia vielä entisestään.   

Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistys ry ei hyväksy, että alueen asukkaiden palvelujen saatavuutta 

heikennetään lakkauttamalla asukkaille tärkeä yhteispalvelupiste. 

Yhdistyksen johtokunnan puolesta 
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Vanhan Korpilahden Kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja 

 

 

Tiedoksi: talous- ja hallintopäällikkö Mari Pitkänen 

 

 


