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KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE
Tilikauden alijäämäennuste -24,0 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 73,8 milj. euroa

▪ Tilikauden alijäämäennuste on -2,1 milj. euroa muutettua talousarviota heikompi (TA/M ylijäämä -22,0 milj. euroa). Kaupungin kertyneet ylijäämät ovat 
ennusteen mukaan vuoden 2022 lopussa 73,8 milj. euroa.

Verorahoitusennuste 11,0 milj. euroa talousarviota parempi

▪ Verotulot ovat toteutumassa 11,0 milj. euroa talousarviota parempana (TA/M 588,0 milj. euroa).

▪ Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan huhtikuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jonka pohjana on valtiovarainministeriön kehysriihen 
taloudellinen ennuste. Verotuloennusteeseen liittyy epävarmuutta ympäröivästä maailmantaloudellisesta tilanteesta johtuen ja luvut tarkentuvat taloudellisten 
ennusteiden täsmentyessä sekä vuoden 2022 verotilitysten edetessä.

Toimintakate ylittämässä talousarvion 13,4 milj. euroa

▪ Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutumassa 7,6 milj. euroa talousarviota parempana ja toimintamenot 21,0 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

▪ Sosiaali- ja terveyspalveluiden ennuste sisältää 6,9 miljoonaa euroa koronaan liittyviä välittömiä kustannuksia ja vastaava määrä valtiolta saatavia korvauksia. 
Alkuperäisessä talousarviossa ei ole sisällä koronan hoidon välittömiä kustannuksia.

Investointimenojen ennuste 135,6 milj. euroa

▪ Investointimenot ovat toteutumassa tämän hetken ennusteen mukaan 2,5 milj. euroa talousarviota pienempänä. Investointiosan toteumaan kuitenkin liittyy 
epävarmuutta mm. johtuen Hippoksen valituksesta sekä investointihankkeiden jaksottumisesta. Aiempina tilivuosina investointiosa on toteutunut selvästi 
talousarviota matalampana. Myös rakentamisen kustannukset ovat nousseet, mutta suurin vaikutus heijastuu alkaviin ja tuleviin hankkeisiin.

▪ Investointiosa ennuste tarkentuu syksyllä, kun hankkeiden etenemisestä on tarkemmin tietoa.

Lainakannan kasvu 71,7 milj. euroa

▪ Ennusteen mukainen lainakannan kasvu on 49,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi (TA/M + 120,7 milj. euroa). Tämä johtuu siitä, että vuoden 2021 
lopussa olleet kaupungin rahavarat käytetään vuonna 2022 kattamaan rahoitustarpeita.

▪ Lainakanta 31.12.2022 ennusteen mukaan 424,0 miljoonaa euroa, eli 2.912 euroa/asukasta kohden.



KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT

miljoona  euroa TP 2021 TA+M 2022 TPE 2022 Poikkeama 

Toimintakate -767,2 -774,1 -787,5 -13,4

Vuosikate 36,2 37,1 35,0 -2,1

Tilikauden yli-/alijäämä 70,0 -22,0 -24,0 -2,1

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 97,8 75,8 73,8 -2,1

Verotulot 584,7 588,0 599,0 11,0

Valtionosuudet 210,0 218,9 218,9 0,0

Investointimenot 66,9 138,1 135,6 -2,5

Lainakannan muutos -30,6 120,7 71,7 -49,0

Lainakanta 31.12 352,3 472,9 424,0 -49,0



TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

Linkki toimialan 
selvitykseen

Dia: Konsernihallinto

Dia: Sosiaali- ja terveyspalvelut

Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut

Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Dia: Kaupunkirakennepalvelut

Dia: Tilapalvelu

Dia: K-S Pelastuslaitos

Dia: Kylän Kattaus

Poikkeama

1 000 euroa talousarviosta

Konsernihallinto 2 142,7

Sosiaali- ja terveyspalvelut
5 450,0

Kasvun ja oppimisen palvelut
0,0

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
1 370,0

Kaupunkirakennepalvelut
2 864,5

Tilapalvelu-liikelaitos
0,0

K-S pelastuslaitos-liikelaitos
150,0

Kylän Kattaus-liikelaitos 1 392,9



TULOSLASKELMA

1 000 euroa TP 2021 TA+M 2022 TPE 2022 Poikkeama

Toimintatulot 336 607 327 529 335 129 7 600

Toimintamenot -1 103 829 -1 101 614 -1 122 584 -20 970

Toimintakate -767 222 -774 085 -787 455 -13 370

Verotulot 584 651 588 000 599 000 11 000

Valtionosuudet 209 999 218 870 218 870 0

Rahoitustulot ja -menot 8 767 4 313 4 613 300

Vuosikate 36 196 37 099 35 029 -2 070

Poistot ja arvonalentumiset -53 857 -59 419 -59 419 0

Satunnaiset erät 87 268 0 0 0

Tilikauden tulos 69 607 -22 320 -24 390 -2 070

Tilinpäätössiirrot 354 340 340 0

Tilikauden yli-/alijäämä 69 961 -21 979 -24 050 -2 070

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 € 97 816 75 837 73 767 -2 070



VERORAHOITUS

1 000 euroa TP 2022 TA+M 2022 TPE 2022 Poikkeama

Kunnallisvero 487 898 505 000 503 000 -2 000

Kiinteistövero 52 547 53 000 53 000 0

Osuus yhteisöveron tuotosta 44 206 30 000 43 000 13 000

Verotulot yhteensä 584 651 588 000 599 000 11 000

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 118 127 116 810 116 810 0

Verotuloihin perustuva tasaus 54 642 58 225 58 225 0

Verotulomenetysten korvaus 59 101 66 557 66 557 0

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -21 871 -22 722 -22 722 0

Valtionosuudet yhteensä 209 999 218 870 218 870 0

Verorahoitus yhteensä 794 651 806 870 817 870 11 000



RAHOITUSLASKELMA

* asukasmääränä talousarviossa käytetty arvio 31.12.2022 tilanteesta

1 000 euroa TP 2021 TA+M 2022 TPE 2022 Poikkeama

Toiminnan rahavirta 38 193 -2 249 -8 946 -6 697

Vuosikate 36 196 37 099 35 029 -2 070

Satunnaiset erät 87 268 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -85 271 -39 347 -43 975 -4 627

Investointien rahavirta 37 846 -118 419 -112 149 6 270

Investointimenot -66 944 -138 081 -135 611 2 470

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 532 1 462 1 462 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 103 257 18 200 22 000 3 800

Toiminnan ja investointien rahavirta 76 039 -120 668 -121 095 -427

Antolainauksen muutokset 3 0 0 0

Antolainasaamisten lisäykset -68 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 71 0 0 0

Lainakannan muutokset -30 612 120 668 71 683 -48 985

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 72 147 72 147 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -62 588 -27 600 -27 600 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 31 976 76 120 27 135 -48 985

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 3 766 0 0 0

Rahoituksen rahavirta -26 843 120 668 71 683 -48 985

Rahavarojen muutos 49 196 0 -49 412 -49 412

Lainakanta 31.12, 1000 € 352 280 472 948 423 963 -48 985

Lainakanta 31.12, euroa/asukas 2 438 3 248 * 2 912 * -336



INVESTOINNIT (1/2)
1 000 euroa TP 2021 TA+M 2022 TPE 2022 Poikkeama

Investointimenot 66 944 138 081 135 611 -2 470

Maa- ja vesialueet 2 074 6 000 6 000 0

Urheilu- ja retkeilyalueet 2 416 8 735 8 735 0

Kunnallistekniikka 25 715 27 700 27 700 0

Talonrakennus 29 935 59 938 57 288 -2 650

Irtainomaisuus 5 752 10 080 10 260 180

Osakkeet ja osuudet 0 24 352 24 352 0

Keski-Suomen Pelastuslaitos 1 053 1 276 1 276 0

Rahoitusosuudet 1 532 1 462 1 462 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 103 257 18 200 22 000 3 800

Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous 99 883 17 200 21 000 3 800

Maan myynti 1 326 1 000 1 000 0

Muiden pysyvien vastaavien myynnit 2 048 0



INVESTOINNIT (2/2)

Talonrakennusinvestoinnit

■ Talonrakennusinvestoinneista on jäämässä vuodelta 2022 käyttämättä 2,7 miljoonaa euroa.

Kunnallistekniikan investoinnit ja maan hankinta

■ Kunnallistekniikan investointihankkeiden osalta käynnissä ovat olleet uusien asuntoalueiden rakentaminen 
Kauramäessä, Savulahdessa, Haapaniemessä ja Pupuhuhdassa. Lisäksi Kankaan alueella on töitä jatkettu.

■ Kesäkauden hankkeiden valmistelua on tehty suunnitelmien ja kilpailutusten osalta suunnitellusti.

■ Talousarviomuutos uudelleenbudjetoinneista on hyväksytty valtuustossa ja investointiohjelman muutos 
viedään lautakuntaan 26.4.

■ Maailman tilanteen vaikutukset näkyvät tarjoushintoja korottavasti ja tarkastelussa ovat myös käynnissä 
olevien hankkeiden kustannusvaikutukset.

■ Maanhankintaneuvotteluita on meneillään ja tonttien tasaustöiden suunnittelua on edistetty tavoitteiden 
mukaisesti ensimmäisen kvartaalin aikana.

Osakkeet ja osuudet

■ Hippos-hanke päätöksestä on valitettu ja mikäli hanke ei käynnisty kuluvan vuoden aikana, poistetaan 
talousarviossa hankkeelle oleva varaus 23,0 milj. euroa syksyn talousarviomuutoksissa.

Irtain käyttöomaisuus

■ Varhaiskasvatuksen irtaimen käyttöomaisuuden investointimenot ovat ylittymässä 180 000 euroa Fabriikin
ja Kauramäen päiväkotien kalustamisista johtuen.



RAHOITUKSEN TILANNE 31.3.2022

1000 eur 31.12.2021 31.3.2022 Muutos

LAINAKANTA

Lainaa konsernilta 131 168 104 388 -26 779

Kuntatodistukset 0 0 0

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 131 168 104 388 -26 779

Ottolainat 221 112 195 998 -25 114

Lainakanta yhteensä 352 280 300 386 -51 894

PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT

Tytäryhteisöille 155 913 155 913 0

Muille 1 526 1 480 -46

Yhteensä 157 439 157 393 -46

TAKAUKSET

Tytäryhteisöille 289 869 281 278 -8 591

Muille 2 108 1 950 -158

Yhteensä 291 977 283 227 -8 750



RAHOITUSTAPAHTUMIA 31.3.2022

▪ Lainasalkku

▪ Saldo 31.03.2022 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 300 M€

▪ Pitkäaikaista lainaa maksettiin pois 25 M€. Kassavarat 31.03.2022 oli 0,9 M€ (vuoden lopussa 49,4 M€)

▪ Pitkäaikaisten ottolainojen (196 M€) osuus koko lainasalkusta oli 65 %

▪ Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,56% (edellisvuonna 1,43 %)

▪ Suojausaste oli 75% (edellisvuonna 64 %)

▪ Pitkäaikaisten antolainojen (157,4 M€) ja takausten (283,2 M€) muutokset

▪ Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle - 9,0 M€ ja Jyväskylän 
Seudun Puhdistamo Oy:lle + 2,4 M€

▪ Välirahoitteiset hankkeet

▪ Jyväsriihen koordinoimat: Yhdistyksillä (2kpl) käytössä limiittiä 105.117 €  (limiitti 500.000 €)

▪ Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat: Limiittiä käytössä 80.000 € (limiitti 300.000 €)



HENKILÖSTÖ (1/8)

Henkilöstömenot                              TOT TA+M TOT Ero TOT/TA+M Muutos 2021-2022

1 000 euroa 3/2021 3/2022 3/2022 euroa % euroa %

Palkat ja palkkiot 69 690 76 995 75 389 -1 606 -2,1 % 5 700 8,2 %

Henkilösivukulut

Eläkemenoperusteiset maksut 3 059 2 967 2 970 3 0,1 % -89 -2,9 %

Muut eläkekulut 11 979 13 360 12 998 -362 -2,7 % 1 018 8,5 %

Muut henkilösivukulut 3 505 2 271 1 818 -453 -19,9 % -1 686 -48,1 %

Yhteensä 88 232 95 593 93 175 -2 418 -2,5 % 4 943 5,6 %

Palkalliset henkilötyövuodet TOT TOT Muutos

3/2021 3/2022 htv %

Konsernihallinto 60 67 7 11,4 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 731 749 18 2,5 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 695 726 31 4,5 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 117 111 -6 -4,9 %

Kaupunkirakenne 70 71 2 2,2 %

Liikelaitokset 172 181 8 4,9 %

Palvelut yhteensä 1 845 1 905 61 3,3 %

Palkkatuettu työllistäminen 13,4 19,7 6 47,4 %

Henkilötyövuodet yhteensä 1 858 1 925 67 3,6 %



HENKILÖSTÖ (2/8)

Henkilöstömenot 

TOT TA+M TOT Ero TOT/TA+M Muutos 2021-2022

1 000 euroa 3/2021 3/2022 3/2022 euroa % euroa %

Konsernihallinto 4 497 4 087 3 857 -230 -5,6 % -640 -14,2 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 35 463 39 213 37 973 -1 240 -3,2 % 2 510 7,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 30 351 31 837 32 031 194 0,6 % 1 680 5,5 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 4 790 5 126 5 086 -40 -0,8 % 296 6,2 %

Kaupunkirakenne 3 994 4 566 4 126 -439 -9,6 % 132 3,3 %

Liikelaitokset 7 825 8 770 8 140 -630 -7,2 % 315 4,0 %

Palvelut yhteensä 86 919 93 599 91 213 -2 385 -2,5 % 4 294 4,9 %

Palkkatuettu työllistäminen 396 626 610 -16 -2,6 % 214 54,0 %

Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset 525 616 688 72 11,6 % 163 31,1 %

Sivutoimiset palomiehet 242 496 248 -249 -50,1 % 5 2,3 %

Luottamustoimi, vaalit 150 255 417 161 63,0 % 266 177,6 %

Muut henkilöstömenot yhteensä 1 313 1 994 1 962 -32 -1,6 % 649 49,4 %

Henkilöstömenot yhteensä 88 232 95 593 93 175 -2 418 -2,5 % 4 943 5,6 %



HENKILÖSTÖ 3/8

■ Henkilöstömenot toteutuivat seurantajaksolla lähes 5 miljoonaa euroa suurempana kuin edellisenä 
vuotena, talousarvioon verrattuna kuitenkin 2,4 miljoonaa euroa pienempänä

▪ Talousarvion toteumaan vaikuttivat sitä pienentävästi mm. henkilöstön saatavuushaasteet, rekrytointiaikataulut sekä 
mahdollisiin sopimuskorotuksiin varautuminen alkuvuodesta alkaen – uutta kunta-alan sopimusratkaisua ei ole 
kuitenkaan vielä syntynyt, sopimusratkaisun lopullinen vaikutus ei ole vielä tiedossa

■ Henkilötyövuodet ovat toteutuneet seurantajaksolla 67 htv edellistä vuotta suurempana

▪ Kasvusta lähes puolet kohdentuu kasvun ja oppimisen palveluihin, 31 htv

▪ Henkilötyövuodet ovat kasvaneet esimerkiksi varhaiskasvatuksessa loppuvuodesta 2021 tapahtuneen liikkeen 
luovutuksen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelutarpeen kasvun (esimerkiksi valmistava opetus 
ukrainalaisille pakolaisille) vuoksi. Myös sijaisia on jouduttu palkkaamaan edellisvuotta enemmän 
koronasairastumisten vuoksi.  

▪ Sosiaali- ja terveyspalveluissa on myös henkilötyövuosissa kasvua 18 htv. Kasvu on kuitenkin suunniteltua 
pienempää (henkilöstömenot suunniteltua pienemmät), sillä osassa palveluita on avoimia tehtäviä ja sijaisuuksia 
täyttämättä rekrytointihaasteiden vuoksi. Suurimmat haasteet ovat lähihoitajien rekrytoinneissa. 



HENKILÖSTÖ (4/8)

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

TOT TOT

3/2021 3/2022 Muutos Muutos -%

kalenteripäivät 35 968 51 698 15 730 43,7 %

pv/htv 19,5 26,8 7,4 37,8 %

pv/vakituinen hlö 4,5 6,1 1,5 33,8 %

poissaolon ajalta maksetut 

palkkamenot (1 000 eur) 2 033 4 222 2 189 107,7 %



HENKILÖSTÖ 5/8

■ Sairauspoissaolot ovat kasvaneet merkittävästi, 7,4 pv/htv

■ Kasvun on aiheuttanut erityisesti korona, aiemmasta koronatilanteesta poiketen korona on 
aiheuttanut paljon henkilöstön poissaoloja ensimmäisen 2022 vuosineljänneksen aikana

▪ Päivinä kasvu on ollut n. 15 700 kalenteripäivää, tästä kasvusta esihenkilön myöntämät poissaolot ja 
yleisvaarallisten tartuntatautien poissaoloihin on kirjautunut yhteensä n. 13 600 kalenteripäivää

■ Työterveyshuollon tilastojen perusteella diagnoosiryhmässä tuki- ja liikuntaelin sairaudet poissaolot 
ovat lähes samalla viime vuoteen verrattuna, mielenterveyden häiriöiden diagnoosiryhmässä on 
kasvua 1500 päivää edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna



HENKILÖSTÖ (6/8)

Osaamisen ja työkyvyn 
kehittämisen kärjet 2022

Yhteiset voimavarat 
kohdennetaan erityisesti 
näihin henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman 
mukaisiin kärkiin

Osaamiskärjet
• Vuorovaikutustaitoiset työyhteisöt
• Digiosaaminen ja digitaaliset 

palvelut
• Muutos osana arkea

Työkykykärjet
• Yleinen työhyvinvoinnin 

edistäminen ja varhainen tuki
• Muutoskykyisyyden vahvistaminen
• Mielenterveyden tuki



HENKILÖSTÖ (7/8)
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, ESIMERKKEJÄ
• Vuorovaikutustaitoiset työyhteisöt

▪ Kaupungissa esihenkilöille ja työntekijöille vuorovaikutusviikot, koulutukset ja valmennukset olivat teemoista: 
keskusteluälykkyys painetilanteessa (esihenkilöt), vuorovaikutuksen merkitys taidot (henkilöstö ja esihenkilöt) 
henkilöstölle ja esihenkilöille

▪ Työnohjauksellinen kehittäminen ja tuki useisiin työyhteisöihin muun muassa vuorovaikutuksen näkökulmasta

• Digiosaaminen ja digitaaliset palvelut

▪ Teams-toteutuksella koko henkilöstölle (tallenteet myöhemmin katsottavaksi): Office 365 Kahvivartit, Wistec-
oppimisalustan käyttömahdollisuus (sisältöinä Office 365 ja tietoturva)

• Muutos osana arkea

▪ Webinaaritoteutuksena esihenkilöille: Moninaisen tiimin johtaminen 

• Muuta

▪ Esihenkilöiden pop up-koulutukset henkilöstötyön keskeisistä aihealueista uusille ja kokeneille esihenkilöille – ovat 
jatkossa tarjolla tallenteina

▪ Työturvallisuuden vahvistaminen; työsuojelun perus- ja jatkokurssit, työsuojeluiltapäivät, AVEKKI-koulutukset, uudet 
turvallisuuskouluttajat työyhteisöjen käytettävissä

▪ Työhyvinvointi- ja työturvallisuuskorttikoulutukset



HENKILÖSTÖ (8/8) 
TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, ESIMERKKEJÄ
■ Yleinen työhyvinvoinnin edistäminen ja varhainen tuki

▪ Toteutettiin esihenkilöiden neuvontaa ja tukea teeman mukaisesti, toteutettiin työkyvyn tuen mallin mukaisia toimenpiteitä sekä muuta 
työyhteisötukea työyhteisöissä laajalti, jatkettiin tiivistä työterveysyhteistyötä palveluiden, esihenkilöiden, työsuojelun ja henkilöstöpalveluiden 
kesken, Keva- yhteistyö jatkui (mm. kehittämistapaamiset ja Claned-oppimisalustan hyödyntäminen)

▪ Maaliskuussa toteutettiin henkilöstölle työn ja muun elämän yhteensovittamisesta kysely – vastauksia tuli odotettua vähemmän, niitä 
analysoidaan toisella vuosineljänneksellä

■ Muutoskykyisyyden vahvistaminen

▪ Työyhteisötoiminta- ja -valmennukset sekä henkinen työkyvyn tuki jatkui, esimerkiksi valmennusryhmät Työn Imua 55+, esihenkilöiden 
tukikeskustelut

▪ Tunne- ja pomopysäkit jatkuivat sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistyspalveluissa

■ Mielenterveyden tuki

▪ Työterveyden palveluissa lisättiin työpsykologin tukea, Mitä kuuluu -keskustelujen edistäminen, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen 
henkilöstön työkyvyn vahvistamiseksi VAPE-hankepilotti käynnistyi, teemoina esimerkiksi tunnetaitojen vahvistaminen sekä 
työhyvinvointiaplikaation pilotointi

■ Työturvallisuus

▪ Povari työturvallisuusriskien arviointi ja toimenpiteiden suunnittelu jatkui työyhteisöissä 

▪ Työterveyshuolto toteutti aktiivisesti työpaikkaselvityksiä ja aluehallintovirasto työsuojelutarkastuksia, painopisteenä varhaiskasvatus

▪ Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana mm. muistutettiin ja päivitettiin ohjeistusta biologisista riskeistä, järjestettiin edelleen työsuojelun 
kyselytunteja esihenkilöille



TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN 
TOTEUMAT



KONSERNIHALLINTO (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Venäjä käynnisti sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Venäjän hyökkäyksen johdosta ystävyyskaupunkiyhteistyö Jaroslavlin kanssa jäädytettiin sekä 
kaikenlaisesta Venäjä-yhteistyöstä pidättäydytään toistaiseksi. Ukrainaa avustettiin 100 000 eurolla Punaisen Ristin Katastrofirahaston kautta. Nostettiin pystyyn paikallinen 
moniviranomaistyöryhmä (ns. turvapaikkaryhmä). Varauduttiin sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottoon. Päivitettiin varautumisen ja valmiuden suunnitelmia.

■ Tietojen keräys hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvistä eristä. Selvitys toimitettiin määräaikaan 28.2.2022 mennessä hyvinvointialueelle.

■ Uuden 1.1.2023 voimaantulevan organisaation ja johtamisjärjestelmän valmistelu.

■ Aluevaalit toimitettiin 23.1.2022. Keskusvaalilautakunta vastasi Jyväskylän kaupungin osalta yleiseen ennakkoäänestykseen, laitosäänestykseen, vaalipäivän äänestykseen sekä 
kotiäänestykseen liittyvistä tehtävistä sekä ennakko- ja vaalipäivän äänten laskemisesta ja tarkastuslaskennasta sekä tietojen antamisesta äänimääristä aluevaalilautakunnalle.

Päätöksenteon tuki

■ Tarve valmius- ja varautumisasioiden ajantasaistamiseen ilmeni aikalailla kaikissa toiminnoissa ja tätä työtä on tehty myös kaupunginarkistossa kansallisarkiston ohjeistuksen 
mukaisesti.

■ Laki- ja kilpailuttamispalveluissa sopimushallintaa koskevan ohjeen päivittäminen, voimaantulo 10.1.2022.

■ Kehittämisen toimintamallin (ns. KEHTO-mallin) käyttöönoton laajentaminen. Hallinnon tilojen käytön tiivistämiseen ja monipaikkaiseen työntekoon kannustava HALTI-projekti saatiin 
päätökseen.

Talous ja strategia

■ Uuden taloussuunnittelujärjestelmä FPM Clausionin käyttöönottovaihe jatkui alkuvuoden 2022 aikana. Uusi järjestelmä on käyttöönottovalmiudessa huhtikuussa ja vuoden 2023 
taloussuunnittelu tullaan toteuttamaan uudessa järjestelmässä. Uuden järjestelmän käyttöönotto yhdenmukaistaa kaupungin taloussuunnitteluprosessia.

■ Tietovaraston ja raportoinnin kehittämishanke käynnistyi helmikuussa 2022 ja kestää hankesuunnitelman mukaan vuoden 2023 loppuun saakka. Tavoitetilana on yhtenäinen 
tietojohtamisen ratkaisuarkkitehtuuri, joka pitää sisällään keskitetyn tietovaraston ja raportointivälineen.

■ Kaupunkistrategia hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa 2022. Päivitetyn strategian jalkauttaminen ja toimenpiteistäminen aloitettu koko kaupunkiorganisaatiossa. Prosessi jatkuu 
osana talousarvion laadintaa, jossa palvelualueet ja yksiköt täsmentävät strategian kärkien tavoitteita toiminnallisilla tavoitteilla ja mittareilla.

■ Lapsibudjetoinnin käyttöönoton koulutukset aloitettu. Lapsibudjetoinnin ensisijainen käyttötarkoitus on tuottaa tietoa lasten ja nuorten palveluiden resursseista ja niiden 
kohdentumisesta sekä suhteuttaa näitä resursseja lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja palveluiden tarpeesta kertoviin tietoihin.

■ Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje sekä Jyväskylän kaupungin rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteet -ohjeistukset on päivitetty. Kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjeet 
maaliskuun kokouksessa.

■ Hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksia Työterveys Laine Oy:n toimintaan ja omistukseen on selvitetty. Laine Oy:n osakekannan myyntiprosessi on aloitettu ja tavoitteena on saattaa 
myyntiprosessi päätöksentekovaiheeseen toukokuun aikana. Toimivalta Laine Oy:n osakkeiden myynnistä kuuluu kaupunginhallitukselle.



KONSERNIHALLINTO (2/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

HR

■ Henkilöstöpalveluissa on painopisteiden mukaisesti tehty työtä johtamisen ja arjen esimiestyön, työyhteisöjen toimivuuden tukemiseksi 
sekä henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi. Resursseja on kohdentunut myös hyvinvointialueuudistuksen 
muutostyöhön. 

■ Suunnitellusta poiketen ensimmäisen neljänneksen toimintaan on edelleen vaikuttanut koronatilanne. Esimerkiksi siten, että työssä ovat 
painottuneet tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen aiheuttamat tehtävät. Maaliskuusta alkaen työhön on vaikuttanut myös erilaiset 
työmarkkinahäiriöt kunnallisten virka- ja/tai työehtosopimusten voimassaolon päätyttyä helmikuun lopussa. 

■ Työterveyshuollon palveluita on käytetty edellisvuotta enemmän, kohdentuen esimerkiksi psykologipalveluihin. Tämä aiheuttaa myös
tämän menokohdan osalta mahdollisen ylitysuhan, jota arvioidaan ja selvitetään seuraten samalla sairauspoissaolojen kehitystä. 

■ Talousarvion mukainen henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetuus on otettu käyttöön maaliskuun lopussa. 

Viestintä ja markkinointi

■ Kansainvälisen viestinnän kehittämistyö käynnistetty englanninkielisten verkkosivujen uudistamiseksi.

■ Päivittäisviestintää kuormittanut koronaviestinnän loppuunsaattamisen lisäksi työmarkkinoiden häiriöt ja Ukrainan tilanne sekä siitä 
aiheutuneet kysymykset.

■ Mediapankin kilpailutus edennyt ja julkaisujärjestelmän versiopäivityksestä aiheutuneet korjaustoimenpiteet kaupungin verkkosivuilla on 
saatu lähes valmiiksi.

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

■ Uuden ohjelmakauden rahoitusohjelmiin sekä Kestävä kaupunki-ohjelman rahoitushakuun valmistaudutaan arvoverkko- ja 
ekosysteemityössä. Yrityksille on käynnistynyt neuvontaklinikoita ja yhdessä työllisyyspalveluiden ja TE-palvelujen kanssa edistetään 
ukrainalaisten pakolaisten työllistymistä yrityksiin. Kankaalla on käynnistynyt Kankaanaukion rakentaminen.



KONSERNIHALLINTO (3/3)

Konsernihallinto tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 2,1 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittymässä alkuvuoden toteumaan perustuvan ennusteen mukaisesti 2 
miljoonalla eurolla. Työmarkkinoilla on paljon epävarmuustekijöitä, mitkä hankaloittavat erityisesti pisimpään 
työttömänä olleiden työllistymistä.

■ Tietohallinnon lisenssikustannukset ja lisenssimäärät ovat edelleen kasvussa, ylitysuhka n. 300 000 euroa.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Työllisyyden uuden asiakaspalvelumallin käynnistyessä 2.5.2022 henkilökohtainen palvelu tiivistyy ja työnhakijoiden 
työnhakuvelvoitteet lisääntyvät. Näiden toimien myötä työnhakijoiden palveluihin osallistuminen tulee lisääntymään 
ja sillä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Paluu diaan toimintakatteet

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-70,0 M€

talousarvion ylitys

2,1 M€



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Henkilöstön saatavuudessa on ollut haasteita varsinkin lähihoitajien, mutta ajoittain myös 
sosiaalityöntekijöiden, sosionomien, lääkäreiden ja sairaanhoitajien osalta.

■ Toimialan palveluissa on osallistuttu laajasti hyvinvointialuevalmisteluun. Henkilöstöä on 
mukana useissa erilaisissa valmistelutyöryhmissä ja erillisissä hankkeissa. Valmistelu sitoo 
ja vie merkittävästi johdon ja esihenkilöiden työaikaa

■ Ukrainan sodan myötä saapuneet turvapaikanhakijat ovat työllistäneet terveyspalveluissa. 
Jyväskylä tuottaa kiireelliset terveyspalvelut turvapaikanhakijoille. Varaudutaan 
myös aineiden ja tarvikkeiden toimitusaikojen pidentymiseen ja hintojen nousuun.

■ Voimakkaana jatkunut koronapandemia vaikuttaa toimintaan edelleen.

▪ Kiireetöntä ajanvaraustoimintaa on jouduttu edelleen supistamaan ja näitä vastaanottoja on ollut 
tarpeeseen nähden vähän. Tämä heijastuu pitkinä t3-odotusaikana. Pääosa resursseista on 
keskitetty kiireelliseen vastaanottotoimintaan



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/3)

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion n. 5,5 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Toimialan yhteiset palvelut tulee ennusteen mukaan alittamaan talousarvion 0,6 miljoonaa euroa. Tulojen osalta vuodelle 
2022 kirjautuu vuoden 2021 hankekorvauksia.

■ Sosiaalipalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 2,6 miljoonaa euroa. Suurimmat ylitykset syntyvät 
lastensuojelun palveluissa avo- ja sijaishuollon ostopalveluista sekä kehitysvammaisten ostetuista asumispalveluista sekä 
kehitysvammalaitosten kuluista.

■ Ikääntyneiden palvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 2 miljoonaa euroa. Ylitysennuste aiheutuu pääosin 
tehostetun palveluasumisen korvaushinnan noususta 1.5. alkaen.

■ Avoterveydenhuollon palvelualue tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 0,2 miljoonaa euroa sekä 
erikoissairaanhoito 0,3 miljoonaa euroa.
▪ Koronapandemian vaikutus vuoden kustannuksiin arvioidaan olevan 6,9 miljoonaa euroa koronatyön jatkuessa elokuun loppuun nykyisen 

kaltaisena. Ennusteessa on huomioitu vastaavan suuruinen valtionkorvaus kattamaan toteutuneita kustannuksia.

▪ Erikoissairaanhoidon muiden kuin KSSHP:n kiinteän laskutuksen erikoissairaanhoidollisista palveluista muodostuu ylitystä arvioidusti 0,3 
miljoonaa euroa. Tämän lisäksi on huomioitava, että hyvinvointialueelle siirtymisen myötä kuntayhtymän jäsenkuntien katettavaksi tulevat 
KSSHP:n alijäämät, mikäli niitä vuoden aikana muodostuu.

■ Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tammi-helmikuun talouden toteutuman ylitysennuste on noin 6 miljoonaa euroa, josta 
Jyväskylän kaupungin osuus on noin 3 miljoonaa euroa. Hyvinvointialueuudistuksesta johtuen jäsenkunnat joutuvat 
kattamaan kaikki sairaanhoitopiirin alijäämät vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2022 mahdollista alijäämän osuutta ei ole vielä 
huomioitu pakollisena varauksena kaupungin tilinpäätöksessä. 

■ Kaupunginsairaala tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion n. miljoona euroa. Perusterveydenhuollon laitoshoidon 
asiakasmaksujen alitusennuste loppuvuodelle on kokonaisuutena 0,6 miljoonaa euroa hoitajapulasta johtuvan 
sairaansijojen vähentymisen vuoksi.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-474,5 M€

talousarvion ylitys

5,5 M€

Paluu diaan toimintakatteet



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Sosiaalipalveluissa perheiden laitoskuntoutuksen jaksoja optimoidaan ja asiakkaita ohjataan 
omaan avoperhekuntoutukseen. Sijaishuollon osalta uusi avautuva vastaanotto- ja 
arviointiyksikkö tuottaa lisää omia laitoshoidon palveluita kesästä alkaen, mikä vähentää 
laitoshoidon ylityspainetta. Kehitysvammalaitosten kustannuksia pyritään hillitsemään 
siirtämällä laitoskuntoutuksen asiakkaita asumispalveluihin.

■ Ikääntyneiden palveluissa talouden hallinta jatkuu tiukkana edelleen, mutta tehostetun 
palveluasumisen tarpeisiin ja kulujen nousuun ei voida vaikuttaa. Henkilöstön saatavuuteen ja 
pysyvyyteen pyritään vaikuttamaan, jotta ylimääräisiä henkilöstökustannuksia ei syntyisi

■ Koronaan liittyviin kustannuksiin ja niiden korvaamiseen on STM:n vuonna 2021 hyväksymä 
asetus, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka. Tilivuonna 2021 korvaukset ylittivät 
välittömät kustannukset ja tämän vuoksi kuluvan vuoden ennusteessa on arvioitu, että valtion 
korvaukset kattavat myös kuluvana vuonna koronan hoidosta aiheutuvat välittömät 
kustannukset täysimääräisesti. 

■ Kaupunginsairaalan osalta hoitajavakansseja sekä sijaisuuksia on jätetty täyttämättä



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Varhaiskasvatuksen palvelualue
▪ Uudet sivistyslautakunnan maksuhyvityspäätökset korona- ja työtaistelutilanteen vuoksi (26.1.2022 & 23.3.2022).

▪ Palveluja on jouduttu lisäämään siten, että on sijoitettu 33 lasta (pääasiassa alle 3-vuotiaita) ja palkattu 9 työntekijää nykyisiin 
päiväkoteihin.

▪ Erityisesti alle 3-vuotiaiden lasten osallistumisaste kasvanut.

▪ Ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä toteutuneet lakkopäivät ovat vaikeuttaneet palvelujen järjestämistä. 23.-24.3. osa 
päiväkodeista jouduttiin sulkemaan lakkopäivien vuoksi.

▪ Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin tehtiin 1.3.2022 alkaen tasokorotus.

▪ Uusi yksityinen musiikkipäiväkoti Punapaula aloitti toiminnan Vaajakoskella 1.1.2022.

▪ Kaksivuotisen esiopetuskokeilun hakuun liittyvät järjestelyt vuonna 2017 syntyneille lapsille.

■ Perusopetuksen palvelualue
▪ Ukrainan sota on aiheuttanut lisätarvetta valmistavalle opetukselle.

▪ JHL:n ja Jyty:n lakot vaikeuttivat palveluiden järjestämistä.

▪ Käynnistettiin kasvun ja oppimisen kehittämisohjelma.

▪ Korona vaikutti edelleen koulujen arkeen merkittävissä määrin.

■ Nuorisopalvelujen palvelualue
▪ Toiminnat käynnistyneet alkuvuodesta suunnitelmien mukaisesti.

▪ JHL:n ja Jyty:n lakko sulki työpajatoiminnan kokonaan ja nuorisotilojen toiminnan lähes kokonaan 23.-24.3.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/3)

Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan pysymään talousarviossa. 

Ennustetta tarkennetaan seuraavan neljännesvuosiraportin yhteydessä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Ukrainan sodan pakolaisia varten perustetut valmistavan opetuksen ryhmät aiheuttavat kuluvalle kalenterivuodelle n. 300.000 
euron ylityksen talousarvioon nähden. Valtio on luvannut korvata kunnille ukrainalaisille tarjottujen palveluiden kustannukset, mutta 
korvausmalli ei ole vielä selvillä.

■ Koulujen ja esiopetuksen oppilaskuljetuksiin tehdään vuoden 2022 aikana sopimusten mukaiset indeksitarkastukset ja 
indeksikehityksen perusteella näistä voi aiheutua ylitysuhka perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kuljetuskustannuksiin. Ennustetta 
tarkennetaan syksymmällä.

■ Kehittämishankkeisiin varattu omarahoitusbudjetti tulee ylittymään. Korona on vaikeuttanut hankkeiden toimenpiteiden aloittamista 
ja toteuttamista, minkä vuoksi avustuksille on jouduttu hakemaan ennätysmäärä jatkoaikoja ja OKM ja OPH ovat myöntäneet 
jatkoaikoja myös automaattisesti. Jatkoajat siirtävät omarahoitusosuuksien tulouttamista ts. osuudet eivät toteudu 
budjettisuunnittelun mukaisesti. Myös rekrytoinneissa, erityisesti varhaiskasvatuksen puolella, on ollut erityisiä haasteita, mikä on 
viivästyttänyt avustusten käytön aloittamista.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-235,9 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Kasvun ja oppimisen palveluissa noudatetaan sivistyslautakunnan 15.12.2021 päättämää käyttösuunnitelmaa 
ja toteutetaan suunnitelmassa päätetyt sopeuttamistoimenpiteet.

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

■ Hallinnon tilojen tiivistämistä on toteutettu ja henkilöstövaikutteisia eläkepoistumia pyritään hyödyntämään 
suunnitelman mukaisesti.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

■ Kerhotoiminnan ja perhepuistojen toimintamenot ovat toteutuneet 1-3/2022 n. 21.000 euroa pienempinä 
kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Helmikuussa 2022 kerhotoimintapalvelujen piirissä oli 46 
lasta vähemmän kuin edellisen vuoden tilanteessa.

■ Tammi-maaliskuussa säästövapaita, lomarahavapaita ja palkattomia vapaita pidettiin n. 1005 
kalenteripäivää. Näiden euromääräinen vaikutus on n. 23.000 euroa.

Perusopetuksen palvelualue

■ Oppilaskuljetusten toiminnanohjausjärjestelmä on otettu pilottikäyttöön ja käyttöönotto laajennetaan 
syksyllä 2022 koskemaan kaikkia kouluja. Uuden järjestelmän avulla pyritään saavuttamaan 87.000 euron 
säästötavoite.

Nuorisopalvelujen palvelualue

■ Mataran vuokrasopimus on päivitetty alk. 1.2.2022. Säästö 26.760 euroa. Tietotalon tilojen vaihtaminen ei 
tuonut odotettua säästöä.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Teatteri- ja orkesteritoiminnan sekä Jyväskylän Alueoopperan esitystoiminnan avaaminen yleisölle 
helmikuun lopussa pandemian aikaisten rajoitusten jälkeen.

■ Omatoimikirjastot olivat suljettuina koko alkuvuoden 8.2. asti pandemiatilanteen vuoksi. Yksinomaan 
lehtilukusalien käyttöön tarkoitetut aukioloajat rajattiin pois. Kirjastoautojen käyttäjämäärä oli rajattu 
kahteen yhtäaikaisen käyttäjään tai yhteen perhekuntaan.

■ JHL:n ja Jytyn lakko puolestaan rajasi eri kirjastojen palveluaikoja 23.-24.3. Halssilan kirjasto oli kiinni ja 
kirjastoautoista Aino ja Martti eivät ajaneet 23.-24.3. Säynätsalon ja Vesangan kirjastot olivat kiinni 24.3. 
Muissa kirjastoissa oli palveluaikojen rajoituksia, omatoimikirjastot olivat käytössä.

■ Kulttuuriyksiköiden kulttuurisuunnitelmatyön loppuun saattaminen.

■ Ikääntyneiden kulttuuripalvelujen koordinaattorin paikka saatiin täytettyä (kulttuuri- ja osallisuuspalvelut).

■ Jyväskylä Sinfonian uudistuneen taiteellisen johdon julkistus: Ville Matvejeff, taiteellinen neuvonantaja 
2022-2023, META4 kvartetti, päävierailija 2022-2024.

■ Kansalaisopiston kevätlukukauden aloitus käynnistyi viikkoa myöhemmin suunnitellusta aikataulusta. 
Lisäksi opetus järjestettiin tammikuussa koronarajoituksista johtuen etäopetuksena kursseilla, joilla se oli 
mahdollista. Muiden kurssien osalta opetus keskeytyi. Lähiopetukseen siirryttiin helmikuun alkupuolella. 
Kansalaisopisto tulee pidentämään kevätlukukauden kestoa noin kahdella viikolla.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/3)

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,4 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut: Ei poikkeamia

■ Kansalaisopisto: Ei poikkeamia

■ Kirjastopalvelut: Tulot alittavat talousarvion n. 70.000 euroa. Tiloja ei alkuvuonna pandemian vuoksi voitu vuokrata, 
joten vuokratuottoja ei ole tullut odotetusti. Laitoskirjastosopimus päättynyt muutama vuosi sitten, mutta 
tulotavoitetta ei ole vielä oikaistu talousarviolle.

■ Museot: Ei poikkeamia

■ Liikuntapalvelut: Liikuntapalvelujen tulotavoite tulee jäämään talousarviosta noin 1 miljoonaa euroa. Liikuntapaikoilla 
oli tammi-helmikuussa voimassa koronarajoitukset ja AaltoAlvarin kylpyläosan peruskorjaus ja kesällä alkava 
Vaajakosken liikuntahallin peruskorjaus tulevat vaikuttamaan toimintatulojen vähenemiseen.

■ Sinfonia: Ei poikkeamia. Kuluvan vuoden tulotavoitteen saavuttamisessa on riski koronatilanteesta johtuen 
(alkuvuoden konsertteja jouduttiin peruuttamaan ja asiakkaat ovat lähteneet varovaisesti liikkeelle lipunmyynnin 
suhteen koronasulun päätyttyä). 

■ Jyväskylän kaupunginteatteri: Teatteri pystyi aloittamaan yleisöesitykset vasta helmikuun lopulla ja teatteri on joutunut 
perumaan joitain esityksiä sairaustapausten vuoksi. Alueoopperan esitysten myyntituloja ei ole suunniteltu 
tulotavoitteeseen ja ne kompensoivat osittain tulotavoitteen alitusta. Tulotavoitteen odotetaan kuitenkin alittavan 
talousarvion n. 150.000 euroa. Tämän lisäksi palvelujen ostoihin muodostuu alueoopperan palvelujen ostoista johtuen 
ylitystä n. 150.000 euroa.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-44,4 M€

talousarvion ylitys

1,4 M€

Paluu diaan toimintakatteet



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Museoiden vuoden 2022 valtionosuuskorotuksen siirtäminen museoille mahdollisen 
syksyn lisätalousarvion yhteydessä.

■ Teatterin vuoden 2021 pandemian aikainen OKMn lisärahoitus siirretty vuodelle 
2022.

■ Sinfonia hakenut OKM:n korona-avustusta vuodelle 2022.

■ Kirjaston vuosilomasuunnittelua on uudistettu, kesäsijaisia palkataan vähemmän.

■ Kansalaisopiston talous toteutunee talousarvion mukaisesti.

■ Uimahalleilla myyntiä tehostaakseen toteutettiin kampanjamyynti viikolla 11. 
Kampanjassa myytiin sarjatuotteita yhteensä 81 159 eurolla.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Jyväskylän seudun MAL-kehityskuvatyö ja joukkoliikenteen toimivaltaisen viranomaisalueen selvitys 
edenneet ennakoidulla tavalla. Ensimmäinen seutufoorumi järjestetty 29.3.2022. Valtio on päättänyt MAL-
sopimuksen mukaisesta infra-avustuksesta Kauramäen tulevan kunnallistekniikan rakentamiseen (yhteensä 840 
000 euroa).

■ Samulinniityn kaava on saanut lainvoiman.

■ Useisiin tonttivarauksiin on pyydetty jatkoaikoja ja tällä hetkellä näyttää siltä, että tonttimyyntiennuste ei 
toteudu ainakaan kerros- ja rivitalotonttien osalta. Hipposhankkeen viivästyksen takia on riski, että 
tontinmyyntitulot (n. 10 milj.) eivät toteudu tänä vuonna. 

■ Resurssiviisas Jyväskylä 2040 –ohjelman päivitys käynnistynyt.

■ Hipposhankkeen rakennusluvat käsitelty ja myönnetty alkuvuodesta.

■ Rakentamisen lupien ja ilmoitusten määrässä ei vielä alkuvuodesta näy notkahdusta, niitä myönnettiin 
yhteensä 247 kappaletta. Asuinrakentamisessa on nähtävissä hiipumista, uusia asuntoja valmistui 262 kpl 
(- 60 %) ja luvat myönnettiin 171 (- 47 %) uuden asunnon rakentamiseen.

■ Kiinteistönmuodostus ja maastomittausyksikössä on haasteita poislähtevien henkilöiden tehtävien 
täytössä. Ongelma on valtakunnallinen.

■ Ennätysluminen talvi on aiheuttanut talvihoitokustannusten merkittävän ylittymisen.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

Kaupunkirakennepalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion n. 2,9 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Maan myyntivoitto ei todennäköisesti tule toteutumaan ennusteen mukaisesti kerros- ja rivitalotonttien ja 
Hipposhankkeen osalta

■ Pitkittyneen paperialan lakon vuoksi puunkorjuuta on jouduttu siirtämään tuonnemmaksi, joten muutokset 
metsätuotoissa ovat mahdollisia.

■ Joukkoliikenteen matkamäärät jäljessä tavoitteesta 6 % (vuositasolla tulovähenemä n. 285 000 euroa) ja 
polttoaineiden hinnannousu nostaa kustannuksia vuositasolla arviolta n. 380 000 euroa.

■ Talvihoidon kustannukset tulevat ylittymään noin 2 200 000 euroa talousarviovarauksen mukaisesta maaliskuun 
lopun kustannuskertymän perusteella. Ylitys tullee kasvamaan edelleen huhtikuun puolella tehtyjen aurausten ja 
tavanomaista runsaampien aurausvaurioiden vuoksi.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-1,7 M€

talousarvion ylitys

2,9 M€

Paluu diaan toimintakatteet



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Joukkoliikenteen osalta talousarvioon pääsy näyttää tällä hetkellä vaikealta. Liikennettä 
ei voi vähentää eikä hintoja korottaa, koska se vaikuttaa saataviin valtionavustuksiin. 
Alkuvuoden matkamääräkehitys on ollut positiivinen. Matkamääräkehityksen ennustetaan 
kuitenkin pienentävän ylitysuhkaa.

■ Katupalvelujen talvihoidon menojen ylityksestä johtuvia muutoksia talousarvioon ei ole 
mahdollista kattaa ilman erittäin merkittäviä vaikutuksia hoidon tasossa 
ja suunniteltujen korjausten laajuudessa.

■ Toimialan katteen alijäämää pyritään pienentämään tulojen lisäyksillä.



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen kustannusten voimakas nousu Ukrainan sodan ja 
siitä seuranneiden pakotteiden johdosta

■ Teatteritalon peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 
21.3.2022. Hanke etenee nyt toteutussuunnitteluun ja peruskorjaus käynnistyy vuonna 2023.

■ Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.2.2022 Paviljonki-rakennuksen oston Paviljonkisäätiöltä. 
Kauppa toteutetaan kesäkuun lopulla.

■ Tilapalvelu laati selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvistä vuokratiloista, sopimuksista, 
henkilöstöstä ja laskelmat kaupungilta vuokrattavista tiloista. Selvitys on osa kaupunginhallituksen 
21.2.2022 hyväksymää esitystä Keski-Suomen hyvinvointialueelle.



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/3)

Ennusteen mukaan Tilapalvelun talous tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. 

Tulot tulevat ylittymään 1,0 miljoonaa euroa ja menot tulevat ylittymään arviolta 1,0 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Ulkoiset vuokratulot tulevat ylittymään 0,2 miljoonaa euroa mm. jäähallin siirryttyä kokonaan kaupungin hallintaan. 
Sisäiset vuokratulot tulevat ylittymään 0,2 miljoonaa euroa useiden sopimusmuutosten seurauksena.

■ Siivouskorvaukset tulevat ylittymään 0,6 miljoonaa euroa johtuen liikuntapalvelukohteiden siivouksen siirtymisestä 
Tilapalvelulle

■ Energiamenot tulevat ylittymään sähkön oston osalta arviolta n. 0,7 miljoonaa euroa

■ Siivouspalvelut tulevat ylittymään n. 0,6 miljoonaa euroa

■ Vuokrakustannukset tulevat alittumaan 0,3 miljoonaa euroa

■ Jatkossa ilmasto-olosuhteet vaikuttavat energian ja ulkoalueiden hoidon kustannuksiin. 
Koronapandemian pitkittyminen lisää lisäsiivousten tarvetta.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

39,0 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Sopeutetaan ostopalvelujen hankintaa

■ Panostetaan toimenpiteisiin tarpeettomiksi käyneiden tilojen osalta purkamalla tai myymällä 

tilat.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Pelastustoimi

■ Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuu pääosin Jämsän 
paloaseman 24/7 valmiuden kehittämistoimenpiteistä. Jämsän alueen riskitasossa on tapahtunut muutos, jonka seurauksena 
alueelle on muodostunut vuoden 2020 alusta ns. 1-riskiluokan riskiruutu. Jämsän paloaseman toimintavalmiuden muutos 
normien edellyttämälle tasolle ns. 24/7 paloasemaksi, pyritään toteuttamaan 1.7.2022 alkaen. Valmiuden nosto edellyttää neljän 
(4) alipäällystöviran ja yhdeksän (9) miehistöviran perustamisen Palvelutuotannon muutos huomioitiin vuoden 2022 
talousarviomuutosesityksessä, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.3.2022.

Ensihoito

■ Pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarviomuutosesityksessä kuntien maksuosuuksien kasvu johtuu pääosin Jämsän 
paloaseman 24/7 valmiuden kehittämistoimenpiteistä. Jämsän alueen riskitasossa on tapahtunut muutos, jonka seurauksena 
alueelle on muodostunut vuoden 2020 alusta ns. 1-riskiluokan riskiruutu. Jämsän paloaseman toimintavalmiuden muutos 
normien edellyttämälle tasolle ns. 24/7 paloasemaksi, pyritään toteuttamaan 1.7.2022 alkaen. Valmiuden nosto edellyttää neljän 
(4) alipäällystöviran ja yhdeksän (9) miehistöviran perustamisen Palvelutuotannon muutos huomioitiin vuoden 2022 
talousarviomuutosesityksessä, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 21.3.2022.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/3)

Ennusteen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitos tulee ylittämään talousarvion 0,15 miljoonaa euroa.

■ Tilikausi on suunniteltu 132 400 euroa alijäämäiseksi johtuen pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksessä olevasta 
pelastustoimen 484 259 euron ylijäämästä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Polttoaineiden hinnan nousu ja kuntien ilmoittamat virheelliset vuokramenot sekä paloasemien sisäilmasta johtuvien 
väistötilojen konttien vuokraustarve.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

1,1 M€

talousarvion ylitys

0,2 M€

Paluu diaan toimintakatteet



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Talouden toteutumista ja palvelutasoa seurataan viikoittaisissa johtoryhmän kokouksissa.

■ Hankintoja on pyritty keskittämään toimialueilta keskushallintoon.

■ Henkilöresurssien hyvällä suunnittelulla ja ennakointiryhmän ohjeistuksella on pyritty 
ehkäisemään mm. koronan aiheuttamia haittoja palvelutasoon ja taloudenhallintaan.



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Kylän Kattaus -liikelaitoksessa vuoden 2022 ensimmäinen neljännes on sujunut pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden 
suuntaisesti huolimatta siitä, että toimintaympäristössä on ollut paljon poikkeustilanteita:
▪ Koronatartunnat jatkoivat kasvuaan epidemiavaiheessa aiheuttaen edelleen paljon sairauslomia. Työvoimapulan vuoksi ei ole 

saatu riittävästi sijaisia ja sillä on ollut vaikutusta myös palveluihin sekä henkilöstön että ruokapalveluesimiesten jaksamiseen. 
Tartuntatautilain muutoksen vuoksi tehtiin koronarokotussuojan tarkistus myös Kylän Kattauksessa. Etätyö ja maskisuositus 
jatkui. Koronalla on ollut vaikutusta myös asiakasmääriin aiheuttaen osaltaan sen, että talouden alkuvuoden toteuma on 
alijäämäinen.

▪ Kylän Kattauksen kustannusten kasvu on ennakoitua suurempaa. Ukrainan tilanne vaikuttaa voimakkaasti kustannuksiin, mm. 
elintarvikkeiden hintojen nousuun ja saatavuuteen. Asiakkaiden palvelutarpeen poikkeamat tulevat vaikuttamaan 
negatiivisesti vuoden 2022 tulokseen.

▪ Kylän Kattaus on osallistunut ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden ruokailujen toteuttamiseen tuottamalla eväskasseja 
vastaanottokeskukselle. Kylän Kattauksen jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua sekä palveluiden turvaamista päivitetään 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

▪ Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä kunta-alan palkansaajien lakko aiheutti muutoksia Kylän Kattauksen toimintaan. Esimerkiksi 
päiväkodeissa, kouluissa ja kotiateriapalveluissa ei pystytty toteuttamaan ateriapalveluja täysipainoisesti. Tapiolan 
ympärivuorokautisessa päiväkodissa tarjottiin ateriat hoidossa oleville lapsille. Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ympärivuorokautisten palvelujen aterioista Sairaala Novassa, kaupunginsairaaloissa ja palvelutaloissa huolehdittiin myös lakon 
aikana.

■ Hyvinvointialueelle siirtymisen sekä Kylän Kattaus 2023 valmistelut etenevät. Kylän Kattaus antoi selvityksen Keski-
Suomen hyvinvointialueelle siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista sekä arvion siirtyvän 
henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.

■ Resurssiviisaus Jyväskylä 2040-ohjelman suunnitelma Kylän Kattauksen osalta päivitetty.

■ Ruokahävikin mittaamisen kehittämishanke käynnistetty.



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/3)

Kylän Kattaus-liikelaitos tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,4 miljoonaa euroa

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Tulonmenetyksiä ovat aiheuttaneet

■ Asiakkaan yliarvioitu palvelutarvearvio

■ Koronarajoitukset

■ Kustannusten nousu

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-1,0 M€

talousarvion ylitys

1,4 M€

Paluu diaan toimintakatteet



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Kylän Kattaus neuvottelee asiakkaiden kanssa toimenpiteistä, jolla 
palvelutarvearvioiden poikkeamia voitaisiin paremmin ennakoida 

■ Hinnoittelun kehittäminen mm. päivystysaikojen ja pienten asiakasmäärien osalta

■ Lisämyynnin kehittäminen mm. takeway-myynti Poukamassa ja turnaukset ym. 
suurtapahtumat 

■ Yritetään löytää myös keinoja, joilla kustannusten kasvua voitaisiin hillitä. Samalla 
etsitään myös keinoja alijäämien kattamiseen mm. ruokalistan kehittäminen, 
harkinnanvaraisten hankintojen siirtäminen.



TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan

- tulee toteutumaan osittain

- ei tule toteutumaan

- toteutumista ei voida arvioida



KONSERNIHALLINTO (1/4)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Päätöksen-

teon tuki

Järjestöjen tuet ja 

avustukset listataan ja 

yleiset avustusten 

myöntämisperiaatteet 

tuodaan 

kaupunginhallituksen 

hyväksyttäväksi.

Lista avustuksista 
ja yleiset 
avustusten 
myöntämisperi-
aatteet tehty

Lista avustuksista 
ja yleiset 
avustusten 
myöntämisperi-
aatteet tehty

Lista avustuksista ja 
yleiset avustusten 
myöntämisperi-
aatteet tehty

Ei vielä käynnistynyt, 
aikataulutettu syksylle

Henkilöstö-

palvelut

Nuorten kesätyösetelien 

määrää kasvatetaan 200 

kappaleeseen.

Myönnettyjen 
kesätyösetelien 
määrä

100 200 Käyttämättä jää 
arvion mukaan n. 20 
seteliä. Syynä se, että 
nuori ei ole saanut 
työpaikkaa. Setelin on 
saanut aina seuraava 
jonossa oleva, 
useampaan kertaan. 



KONSERNIHALLINTO (2/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Viestintä ja 

markkinointi

Jyväskylä edistää 

kaupungin 

vetovoimaa 

viestimällä raikkaalla 

ja asukkaita 

innostavalla tavalla 

sitouttaen yhä 

enemmän seuraajia 

omiin kanaviinsa 

verkossa ja 

sosiaalisessa 

mediassa.

Kaupungin sosiaalisen 
median pääkanavien 
seuraajat lisääntyvät 5 % 
vuoteen 2021 nähden

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 
25 200

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 
26 460

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 
25 742

Kaupungin sosiaalisen 
median pääkanavien 
julkaisut sitouttavat 
seuraajia 5 % vuotta 2021 
enemmän. 

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht.
396 600

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht.
416 430

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 71 100

Kaupungin verkkosivujen 
artikkelimuotoisten 
sisältöjen (esim. 
tiedotteet ja Ajassa 
verkkolehti) kävijämäärät 
kasvavat 5 %

Vuonna 2021 
lukukertoja 
yhteensä 900 000

Vuonna 2022 
lukukertoja 
yhteensä 945 000

Toteutumista ei voida 
ensimmäisen 
kolmannesvuoden 
perusteella arvioida 
EU:n tietosuoja-
asetuksesta johtuvan 
analytiikkaohjelman 
vaihdon vuoksi. 
Vertailukelpoiset tiedot 
tarkentuvat 
loppuvuoden aikana.



KONSERNIHALLINTO (3/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Viestintä ja 

markkinointi

Kaupunki edistää 

kaupungin veto- ja 

pitovoimaa 

kehittämällä 

kansainvälistä 

viestintää ja 

tehostamalla 

tiedonsaantia

Englanninkielisten 
verkkosivujen 
sisältö laajenee 50% 
vuoden 2021 
tasoon nähden.

Sivumäärä 220 Sivumäärä
330 

Sivumäärä 225 + 
verkkouutiset 115

Kaupungin 

sosiaalisen median 

pääkanavien 

englanninkieliset 

julkaisut lisääntyvät 

50 % vuoteen 2021 

nähden.

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 
140

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 
210

Facebook, 
Instagram 
Twitter yht. 
52

Elinkeino ja 
työllisyys

Kaupungin 
elinvoimaisuuden 
vahvistaminen 
työnantajien ja 
työnhakijoiden 
palvelutarpeet 
yhteensovittamalla

Osaajakampanjat, 
yhteismarkkinointin
a 1/krt/v 

1 yhteiskampanja/2 
vuotta

1 kampanja/vuosi Ei vielä käynnissä

Laajennettu 
työttömyysaste

22 % 19 % 18,67 % (tilanne 
28.2.2022, maaliskuun 
tilastojen julkaisupäivä 
on toukokuun alussa)



KONSERNIHALLINTO (4/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Elinkeino ja 
työllisyys

Nuorisotyöttömyyden 
vähentäminen

Ammatillista 
koulutusta vailla 
olevien nuorten 
määrä

19 % 12 % 16,1 % % (tilanne 
28.2.2022, maaliskuun 
tilastojen julkaisupäivä 
on toukokuun alussa)

Elinkeino ja 
työllisyys

Työnhakijoiden 
aktivoiminen ja osuva 
palveluihin 
ohjaaminen

Aktivointiaste 
(palveluissa olevien 
olleiden osuus)

27 % 33 % 29,8 % (tilanne 
28.2.2022, maaliskuun 
tilastojen julkaisupäivä 
on toukokuun alussa)

Elinkeino ja 
työllisyys

Aktiivinen houkuttelu 

yritysten 

sijoittumiseksi

Sijoituspalveluiden 
asiakasmäärä ja 
onnistuneet 
sijoittumiset 

Asiakasmäärä 100
9-10 yritystä/v.

Asiakasmäärä
150
12-14 yritystä

toteutunut 5 
sijoittunutta yritystä



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Sosiaalipalvelut Lastensuojelun 
avohuollon 
työskentelyllä tuetaan 
perheitä oikea-
aikaisesti.

Huostaanotettujen 
lasten määrä 
vähenee 308:sta 
vähintään 305:een 
vuonna 2022.

1-3/2021 265, 1-
6/2021 302, 7-9/2021, 
vuosi 2021 308

1-3/2022 305, 4-
6/2022 305, 7-
9/2022 305, vuosi 
2022 305

Vuositason tavoite

1-3/2022   303

Lastensuojelun 
avohuollon 
asiakkuuden kesto 
laskee 10-12 
kuukaudesta 
vähintään 8 
kuukauteen.

2021: 10-12kk < 8 kk Vuositason tavoite

1-3/2022
7-12 kk



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Ikääntyneiden 
palvelut

Asiakas saa 
palvelutarpeen 
mukaisen palvelun 
oikea-aikaisesti

Palvelutarve arvioidaan 
oikea-aikaisesti max 7 
vrk aikana

7 vrk 0-7 vrk Toteutunut, vain 
maaliskuun viimeisellä 
viikolla esiintyi 
jonotusta asian osalta 
(työtaistelutoimenpite
iden vaikutus)

Vähäisen tai lievän 
palvelutarpeen 
Maple 1-2 asiakkaita 
ohjautuu 
kotihoitoon 22 
%:sta-> 16 %:iin (350 
as-> 100as.) ja tehty 
aloitusarviointi 11 %-
> 5 %:iin (168 as-> 80 
as).

Vähäinen tai lievä 
palvelutarve (MAPLe
1-2) asiakkaiden 
kokonaismäärä 
kotihoidossa 22 %, 
noin 350 henkilöä; 
vähäinen tai lievä 
palvelutarve (MAPLe
1-2) asiakkaita 
ohjautunut 
kotihoitoon, tehty 
aloitusarviointi, 
kokonaismäärä 
kotihoidossa 11 %, 
noin 168 asiakasta.

Kokonaismäärä 
alle 16 %, noin 100 
henkilöä; MAPLe 1-
2 asiakkaita 
ohjautunut 
kotihoitoon, tehty 
aloitusarviointi, 
kokonaismäärä alle 
5 %, noin 80 
henkilöä

18%/225 asiakasta
Kattavuus 68%

25%/221 asiakasta 
Kattavuus 72%



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (3/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Ikääntyneiden 
palvelut

Asiakas saa 
palvelutarpeen 
mukaisen palvelun 
oikea-aikaisesti

Asiakkaat 
osallistuvat oman 
toimintakyvyn 
arviointiin ja arjen 
toteutuksen 
suunnitteluun, 
huomioiden riittävä 
kognitiivinen 
kapasiteetti (CPS<5) 
kotihoidossa 63 
%:sta ja asumisessa 
48 %:sta 100 %:iin. 

Kotihoito: 
Osallistunut 63 %, 
noin 878 henkilöä; 
asumispalvelut: 
Osallistunut 48 %, 
noin 219 henkilöä

Osallistunut 100 
%, kotihoito: noin 
1335 henkilöä; 
asuminen: 455 
henkilöä

Kotihoito: 
57%/696 asiakasta
Kattavuus 73%

Asumispalvelut: 
49%/231 asiakasta
Kattavuus 98%

Kaupunginsairaa-
lassa
keskimääräinen 
odotusaika 
ikääntyneiden 
palveluihin 
siirtymisessä on 
korkeintaan 
kuukausi (pl. 
kotihoito)

Nykytila n. 1,5 kk < 1 kk Jonotusaika 
alkuvuodesta 
pidentynyt mm 
asiakaspaikkojen 
vähyyden vuoksi



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (4/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Ikääntyneiden 
palvelut

Jyväskylä lisää 
kevyempiä 
palveluasumisen 
ratkaisuja kotihoidon 
ja tehostetun 
palveluasumisen 
väliin ikäihmisille

Palvelumalli ja 
asiakaskriteerit 
määritetään 
palveluprosesseissa 
sekä tehdään 
hankintaprosessi

0 asiakasta, ei 
palvelurakenteessa 
tällä hetkellä

Palvelumalli 
luotu, 
asiakaskriteerit 
määritetty, 
hankintaprosessi 
tehty. Asiakkaita 
ohjautuu ko
palveluun.

Aran päätöksellä ei 
voitu toteuttaa 
suunniteltua muutosta 
omassa toiminnassa. 
Selvitetään 
hankintaprosessin 
mahdollisuudet.

Perheiden ennalta 
ehkäisevät palvelut

Uusien avohuollon ls-
asiakkaiden määrän 
vähentyminen 15 % 
vuodessa shl:n ja 
muiden palveluiden 
mukaisen tuen avulla

Uusien avohuollon 
ls-asiakkaiden 
määrä vähentyy 
vuoden aikana 
488:sta 413:een.

1-6/2020: 294 1-
6/2021: 236

vuonna 2021< 
488 vuonna 
2022< 413

1-3/2022: 137
Vuositason tavoite on 
413.



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (5/6)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Perheiden 
ennalta 
ehkäisevät 
palvelut

Oppilashuollon psykologi-
ja kuraattorityössä 
lakisääteiset aikarajat 
palvelujen piiriin 
pääsemiseksi toteutuvat ja 
yhteisöllistä työtä tehdään 
lakisääteinen osuus: 
Palveluun pääsee 
kiireellisissä tapauksessa 2 
koulu- tai oppilaitospäivän 
aikana ja ei-kiireellisissä 
tapauksessa 7 koulu- tai 
oppilaitospäivän aikana.

Aikarajaylityksie
n suhteellinen 
osuus kaikista 
uusista 
asiakkuuksista.

5–10 % uusista 
asiakkaista ei pääse 
aikarajan sisällä 
palveluun.

100 % asiakkaista 
pääsee aikarajan 
sisällä palveluun.

Aikarajaylityksien 
suhteellisen osuuden 
luku saadaan vain 
puolivuosittain kaikista 
uusista asiakkuuksista.

Puolivuositason tavoite

Perheiden 
ennalta 
ehkäisevät 
palvelut

Lain mukaan pääpaino 
opiskeluhuollon 
kuraattori- ja 
psykologipalveluissa tulisi 
olla ennaltaehkäisyssä ja 
yhteisöllisessä työssä.

Yhteisöllisen 
työn osuus koko 
työajasta.

Yhteisöllisen työn 
osuus työajasta on 
tällä hetkellä 15–20 
%.

30–50 %. Yhteisöllinen työ: 
2. aste 10% ja 
perusopetus 20%



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (6/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3. Tila

Avoterveydenhuolto Koronapandemian 
aikana syntyneen 
hoitovelan 
purkaminen 
avoterveydenhuollon 
palveluissa

Hoidontarpeen 
arviointi tehdään 
säädetyssä ajassa

Kiireettömiin 
yhteydenottoihin 
vastataan

Kaikkiin kiireettömiin 
puheluihin ei ole voitu 
vastata saman päivän 
aikana

Hoitoon pääsee 
hoitotakuun rajoissa

Avosh 26 vrk 
(mediaani), Suun th 
189 vrk (keskiarvo)

Avosairaanhoito 3 
kk, 
suunterveydenhu
olto 6 kk

Avosh 20 vrk 
(mediaani), suun th 155 
vrk (ka) (yli 6kk 
Sampoharju ja 
Hankasalmi)

Kaupunginsairaala Potilaat siirtyvät 
sujuvasti 
erikoissairaanhoidon 
päivystyksestä ja 
päivystys- ja infektio-
osastolta 
kaupunginsairaalaan.

Päivystys- ja infektio-
osastolla 
korkeintaan 1 % 
potilaista jonottaa 
kaupunginsairaalan 
osastoille yli 
vuorokauden.

Ei mitattu v. 2021 <1 % 9,5%
Hoitajavajeen vuoksi on 
jouduttu vähentämään 
sairaansijojen määrää 
ja jatkohoitopaikkaa on 
jonottanut keskimäärin 
26 potilasta osastoilla.

Päivystyksessä 
korkeintaan 1 % 
potilaista jonottaa 
kaupunginsairaalan 
osastoille yli 6 
tuntia.

Ei mitattu v. 2021 <1 % 12,1%
Hoitajavajeen vuoksi on 
jouduttu vähentämään 
sairaansijojen määrää 
ja jatkohoitopaikkaa on 
jonottanut keskimäärin 
26 potilasta osastoilla.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/7)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Varhaiskasvatuksen
palvelualue

Varhaiskasvatuksen 
vaikuttavuutta parannetaan 
lisäämällä lasten 
osallistumisastetta 
varhaiskasvatuspalveluihin. 
Tavoitteena on nostaa 
osallistumisastetta erityisesti 
niiden lasten osalta, joiden 
on todettu tutkimusten 
mukaan eniten hyötyvän 
varhaiskasvatuksesta. 
Yhdenvertaisuutta 
edistetään huomioimalla 
alueelliset erot ja ottamalla 
käyttöön uusia 
toimintamalleja.

0–6-vuotiaiden 
osallistumisaste 
ikäluokittain %

ka. 74,5 % ka. 76 %

Eri ikäisten lasten 
osallistumisaste vaihtelee. 
Tavoite toteutuu 2-6 
vuotiaiden ikäluokissa.

0-6 vuotiaiden 
osallistumisaste on 75,2 %.

Varhaiskasvatuksen
palvelualue

Laadukas esiopetus toteutuu 
lähipalveluperiaatteella 
kotiosoitetta lähellä olevassa 
päiväkodissa, 
päiväkotikoulussa tai koulun 
tiloissa, jossa on 
esiopetusryhmä.

Lasten 
sijoittuminen 
esiopetukseen 
kotiosoitteen 
perusteella

Toteutuu %
/ ei toteudu
%

100 %. Esiopetus toteutetaan 
lähipalveluperiaatteella, 
kuitenkin perheiden toiveet 
esiopetuspaikasta 
huomioidaan.

Kotikunta Jyväskylä

maalis.22

0 1239 32 2,6 %

1 1273 660 51,8 %

2 1187 999 84,2 %

3 1201 1135 94,5 %

4 1294 1210 93,5 %

5 1373 1326 96,6 %

6 1400 1383 98,8 %

Ikä vuosina 

kk:n lopussa
henkilöitä sijoitettuja

Osallistumis-

aste-%



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/7)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Perusopetuksen
palvelualue

Oppilaiden yksilöllinen 
kohtaaminen mahdollistetaan 
pitämällä opetusryhmien koko 
oppilaiden ikä- ja kehitystaso 
huomioiden 
tarkoituksenmukaisena.
Opetusryhmiä 
muodostettaessa 
huomioidaan eri oppiaineiden 
opetukselle asetetut 
tavoitteet.

Vuosiluokilla 1–6 
on 19,4 
oppilasta/ryhmä

19,4 oppilasta/
ryhmä

19,4 
oppilasta/
ryhmä

Kalenterivuonna 2022 
mittarin arvioidaan 
toteutuvan
18,4 oppilasta/ryhmä

Vuosiluokilla 7–9 
on 18,1 
oppilasta/ryhmä

18,1 oppilasta/
ryhmä

18,1 
oppilasta/
ryhmä

Kalenterivuonna 2022 
mittarin arvioidaan 
toteutuvan
17,8 oppilasta/ryhmä

Perusopetuksen
palvelualue

Liikunnallisen, terveyttä ja 
hyvinvointia edistävän 
elämäntavan lisääminen. 
Tavoitteena on 
toiminnallisempi koulupäivä 
jokaisessa koulussa.

MOVE-
summaindeksi 
(SOTKANET)

Seurataan 
kasvaako 
fyysisesti heikon 
toimintakyvyn 
omaavien 
oppilaiden 
prosentuaalinen
summaindeksi 
5. ja 8. luokan 
oppilailla.

Summaindeksi on kasvanut 
5. luokan oppilaiden osalta, 
mutta pienentynyt 8. luokan 
oppilaiden osalta. 

2019 2020 2021

5. luokan oppilaat 31,8 % 29,1 % 30,3 %

8. luokan oppilaat 28,7 % 36,4 % 35,0 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/7)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Perusopetuksen 
palvelualue

Liikunnallisen, terveyttä ja 
hyvinvointia edistävän 
elämäntavan lisääminen. 
Tavoitteena on 
toiminnallisempi koulupäivä 
jokaisessa koulussa.

Liikkuva koulu -
nykytilan 
arviointi

Nykytilan 
arviointi työkalu 
osana koulujen 
toimintasuun-
nitelman 
tekemistä

100 %

31.3. tilanteessa arviointityökalun 
tiedot täyttänyt lukuvuodelta 
2021-2022 yhteensä 6 koulua.

Kouluterveys-
kysely

Vähintään tunnin päivässä 
liikkuvat, %

Teaviisari Peruskoulutiedonkeruu 
toteutetaan parittomina vuosina, 
viimeksi vuonna 2019 ja 
seuraavan kerran vuoden 2021 
tiedoilla toukokuussa 2022.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Perusopetuksen
palvelualue

Kaupunkitasoinen
poissaolomalli on 
käytössä kaikissa 
perusopetuksen 
kouluissa. 
Koulupoissaoloja 
ennaltaehkäiseviä 
toimenpiteitä 
vahvistetaan ja 
koulupoissaoloihin 
puututaan 
varhaisessa 
vaiheessa. 
Tavoitteena 
koulupudokkuuden 
vähentäminen.

Wilmaan 
merkittyjen 
poissaolojen 
määrää 
pidemmällä 
aikajänteellä

Viime vuonna ei 
voitu kerätä validia 
poissaolodataa 
poikkeusolojen 
vuoksi

1.1.-31.3.2022 poissaolopäiviä 
toteutui yhteensä 90.532 päivää.

Ilman 
peruskoulun 
päättötodistusta 
jääneet oppilaat

Ilman 
päättötodistusta jäi 
vuonna 2020 29 
oppilasta

Alle 10 
oppilasta

Vuonna 2021 32 oppilasta jäi ilman 
päättötodistusta.
Vuoden 2022 osalta tavoitteen 
toteutumista seurataan seuravan 
neljännesvuosiraportin 
yhteydessä.

Oppilas- ja 
koulutyytyväisyys-
kysely

Vuonna 2021 
saadun laadullisen 
datan perusteella 
20,4 % oppilaista 
kokee, ettei koululla 
ole turvallista 
aikuista, jolle puhua

Tavoitteena 
on laskea 
lukua alle 10 
%:iin

Koulutyytyväisyyskysely vuonna 
2022 toteutetaan 1.-30.4.2022. 
Tavoitteen toteutumista seurataan 
seuraavan neljännesvuosiraportin 
yhteydessä.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (5/7)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Perusopetuksen 
palvelualue

Tuen palvelurakenne vastaa 
entistä paremmin lasten ja 
nuorten oppimisen ja 
koulunkäynnin tuen tarpeisiin ja 
ostopalvelut vähenevät

Jyväskyläläisten 
lasten määrä 
Valteri-Onerva-
koulussa

55 oppilasta 
lv. 2021–
2022

45 oppilasta / 
lv.

Arvio lukuvuodelle 22-23 45-48 
oppilasta.

Onervan 
tukistarttien 
määrä

50 
tukistarttia / 
v. 2020

35–40 
tukistarttia / 
v.

Tammi-maaliskuussa 10 
tukistarttia.

Nuorisopalvelut Alueellisessa ja 
koulunuorisotyössä nuorten 
kohtaaminen palautuu koronan 
jälkeiselle tasolle. 
Nuorisopalveluiden ehkäisevälle 
työllä tavoitellaan 13–18 v nuoria 
mahdollisimman laajasti eri 
alueilla. Tarpeen mukaan 
ohjataan nuoria myös muihin 
palveluihin.
(Huom. nuorisotyöllinen 
kohtaaminen ei ole sama kuin 
käyntikerta) Nuorisotiloja 
käyttävät myös muut alueen 
toimijat.

Nuorten 
kohtaamiskerrat 
alueelllisessa
nuorisotyössä

40 000 10 400

Koulunuoriso-
työssä kohdatut 
nuoret

25 000 25 000 5 558



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (6/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Nuoriso-
palvelut

Erityisnuorisotyössä
pyritään kohdentamaan 
työtä entistä enemmän 
palveluiden ulkopuolella 
oleviin nuoriin (NEET-
nuoret) sekä 
tavoittamaan, tukemaan 
ja auttamaan kaikista 
heikoimmassa asemassa 
olevia nuoria.

Vahvasti tuettujen 
ja/tai palveluihin ohjattujen 
nuorten määrä pysyy 
samalla tasolla

700 700 391

Kokonaan palveluiden ul-
kopuolella olevien
nuorten osuus
etsivän nuorisotyön 
tavoittamien nuorten 
kokonaismäärästä nousee

30 % 50 % 15,2 %

Nuorten 
kokema tyytyväisyys 
palveluun ja nuorten 
antama kokonaisarvosana 
etsivälle 
nuorisotyölle valtakunnal-
lisessa vertailussa

Valtakun-
nallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Valtakunnal-
lisen keskiarvon 
yläpuolella

Sovari-tulokset vuoden lopulla



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (7/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Nuorisopalvelut Työpajatoiminnassa
tehostetaan nuorten 
läpivirtausta 
huolehtien myös 
toiminnan laadusta 
ja vaikuttavuudesta.

Työpajatoimintaan 

osallistuvien nuorten 

määrä

421 400 233

Nuoret sijoittuvat 
positiivisesti 
pitkässä (1–
2 v) seurannassa

75 % 75 % 73 % (pitkä seuranta)

Nuorten kokema 
sosiaalinen 
vahvistuminen
suhteessa 
valtakunnallinen 
vertailu

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

97 % (valtakunnallinen 93 %)

Nuorisopalvelut Ohjaamossa 
annettujen 
ohjauskerrat 
palaavat koronan 
jälkeiselle ajalle ja 
asiakaspalaute on 
kiitettävää

Ohjaamon 
ohjauskerrat

4 200 4 500 4 073

Nuorten kokemus 
ohjauksesta suh-
teessa
valtakunnalliseen 
vertailuun

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Seuranta kerran vuodessa



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/9)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kulttuuripalvelut 
ja -laitokset

Taiteilijoiden ja 
taiteen 
ammattilaisten 
työllistyminen 
alueen kulttuurisen 
veto- ja pitovoiman 
tekijänä

Vapaalta kentältä 
ostetut freelance-
palvelut €

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

130 985 € (sis. Yht. 56 
taiteilijaa tai taiteilijaryhmää)

Vapaan kentän 
kumppanuus-
sopimusten määrä

20 23 23

Kulttuuripalvelut 
ja -laitokset

Kaupunkilaisten 
aktiivisuuden ja 
osallisuuden 
lisääminen 
kulttuuripalveluiden 
saavutettavuudella. 
Saavutettavuuden 
edistäminen 
digitaalisia palveluita 
parantamalla sekä 
tarjoamalla 
maksuttomia 
tilaisuuksia ja 
palveluita.

Digitaalisten ja 
maksuttomien 
tilaisuuksien määrä

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

544

Kulttuurilaitosten 
yhteisesti 
tuotettujen 
tilaisuuksien ja 
palveluiden määrä

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

0



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kulttuuri- ja 
osallisuuspalvelut

Määrällinen, sosiaalinen, 
taloudellinen ja fyysinen 
saavutettavuus: 
kulttuurineuvola, 
varhaiskasvatus, esi- ja 
perusaste, perheet. Huom
ioidaan erityis-
ja kulttuuriset ryhmät.
Osana perustoimintaa 
kohderyhmälle 
järjestetään myös 
maksutonta toimintaa. 
Toiminta on alueellisesti 
tavoittavaa ja esteetöntä.
Moniammatillisen 
yhteistyöverkoston 
vahvistaminen: 
toimialojen välinen 
yhteistyö kaupungin 
sisällä, sote- alan 
ammattilaiset, vapaan 
kentän toimijat ja 
maakunnallinen yhteistyö. 
Usean alan asiantuntijuus 
kohtaa.

Kaikki lapset 
varhaiskasva-
tuksessa, esi- ja 
perusopetuksessa 
tavoitetaan. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Toteutuu.

Erityisryhmät ja 
kulttuuriset ryhmät 
tavoitetaan. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Toteutuu.

Maksuttoman 
toiminnan %-osuus 
koko toiminnasta

Tilastoidaan 
vuoden 
2022 aikana

98%. Toiminta, joka menee 
suoraan neuvolaan, 
varhaiskasvatukseen ja kouluille.

Moniammatillisen 
yhteistyöverkoston 
vahvistaminen, 
moniammatilliset 
yhteistyöverkostot 
nimettynä.

Tilastoidaan 
vuoden 
2022 aikana

Lastenkulttuurin 
seudulliseen yhteistyöverkosto 
Kulttuuriaittaan tullut yksi uusi 
kunta mukaan (Äänekoski). Kitti-
prosessi vahvistanut yhteistyötä ja 
tuottanut uusia toimintatapoja. 
Nuorten kulttuuripalvelujen 
kehittämishanke on koko 
maakuntaa koskeva.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kulttuuri- ja 
osallisuuspalvelut

Osallisuuspalvelut 
monipuolistaa 
osallistumismahdollisuuks
ia asukkaille, yhdistyksille 
ja yhteisöille. Lähitalojen 
toiminta uudistuu ja 
tilojen käyttöä 
monipuolistetaan. 
Järjestöjen ja yhdistysten 
toiminta tiloissa lisääntyy. 
Vapaaehtoistoimintaan 
haetaan 
monimuotoisuutta ja 
kehitetään koulutusta. 
Tavoitteena pitää laatu ja 
vapaaehtoisten saatavuus 
nykyisellä hyvällä tasolla.

Uudistetaan 
asukasillat; 
määrä ja 
sisällöt. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Asuinalueiltojen määrä 
kasvaa, toteutunut 2 
tilaisuutta
-toteutus hybridinä
-sisällöt teemoitettuja, 
valmistelu yhteistyössä 
asuinalueyhdistysten kanssa

Yhdistysten ja 
yhteisöjen 
tilojen 
käyttömäärä 
lähitaloissa

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

Yhdistysten ja yhteisöjen 
toiminta lähitaloissa kasvaa -
toteutunut 383 käyttökertaa

Vapaaehtoiste
n toiminta-
alueiden 
määrä kasvaa

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

Toiminta-alueiden 
laajentaminen
- alueelliset koulutukset: 
toteutunut 1 tilaisuus
- erityisryhmät:
toteutunut 1 tilaisuus

Kansalaisopisto Osaamisperusteisen 
opetuksen aloittaminen, 
alkaen kieltenopetuksen 
ainealueesta.

Kurssien 
lukumäärä

0 10 Toteutunut: 0

Kansalaisopisto Kurssitarjontaa 
uudistetaan säännöllisesti 
lukuvuosittain.

Kurssien 
lukumäärä

5 8 Toteutunut: 6



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kirjastot Aukiolotunnit: Kaikkien 
toimipisteiden aukiolotunnit 
yhteensä 42 000 tuntia, 
joista omatoimisia 
aukiolotunteja 18 500 
tuntia.

Aukiolotunnit, 
joista 
omatoimisia 
aukiolotunteja 
kpl

29 500 
aukiolotuntia, 
joista 11 300 
omatoimisia

40 000 
aukiolotuntia
, josta 16 000 
omatoimista

9136 aukiolotuntia, josta 3377 
omatoimisia

Kirjastot Käynnit: Kirjastokäyntien 
määrä on 2 170 000 käyntiä 
vuodessa, josta 
verkkokäyntejä on 870 000.

Käynnit, joista 
verkkokäyntejä 
kpl

1 700 00 käyntiä, 
josta 
verkkokäyntejä 
850 000

1 900 000 
käyntiä, josta 
verkkokäynte
jä 870 000

467 622 käyntiä, joista 
verkkokäyntejä 250 989

Liikuntapalvelut Edistetään liikuntapalvelujen 
tuottamista liikunta- ja 
urheiluseurojen toimintaa 
tukemalla.

Seurafoorumien 
lukumäärä

3 5

Lajiryhmäkoh-
taisten 
tapaamisten 
lukumäärä

Määrittelemätön 10

Liikuntapää-
kaupunki Expon 
toteuttaminen, 
seurojen 
tyytyväisyys 1–5.

Määrittelemätön 4



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Liikuntapalvelut Tuetaan kuntalaisten 
liikunnallista elämäntapaa 
luomalla edellytyksiä ja 
olosuhteita liikunnan 
harrastamis- ja 
kilpailutoiminnalle. 
Luodaan ennakoivat ja 
osallistavat 
liikuntapaikkara-
kentamisen prosessit ja 
kunnossapitosuunnittelu.

Investointiohjelm

an toteuttaminen. 

Toteutuu / ei 

toteudu

Toteutuu pääosin suunnitellusti

Asiakastyyty-
väisyys 
liikuntapalve-
luihin, 
mittariston 
luominen. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Liikuntabarometri toteutetaan 
toukokuussa, joten tietoa ei ole vielä 
käytettävissä. 

Myönnetyt 
tilavuorot

120 000 Tavoite ei todennäköisesti tule 
toteutumaan. Tammi-helmikuussa oli 
käytännössä kaikki aikuisten vuorot 
peruttu huippu-urheilua lukuun 
ottamatta koronarajoituksista 
johtuen. 

Sähköisen 
huoltokirjan 
käyttöönotto

Ei käytössä Otetaan 
käyttöön

Käyttöönotto edennyt suunnitellusti. 



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (6/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Liikuntapalvelut Lisätään terveyttä ja 
hyvinvointia edistävien 
liikuntapalvelujen 
vaikuttavuutta kehittämällä 
palveluita ja toimintamalleja 
yhteistyössä eri 
verkostoissa.

Jyväskylän 
harrastamisen 
malli, 
liikuntapalvelujen 
toimintojen 
lukumäärä

35 37 Harrastamisen mallin osalta on 
tiivistetty yhteistyötä ja jatkossa 
tiedottaminen palveluista tullaan 
toteuttamaan yhdenmukaisesti 
ja kootusti. 

Yhteistyö-
kumppanuudet,
lukumäärä

101 105 80

Yhteistyöryhmät,
lukumäärä

17 20 13

Liikunta-
neuvonnan 
palveluketju, 
asiakasmäärä

130 140 48



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (7/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Museot Museoiden 
kävijämäärätavoite on 100 
000 kävijää: Jyväskylän 
taidemuseo 30 000, Keski-
Suomen museo 30 000, 
Keski-Suomen museon 
erillismuseot 10 000, 
Suomen käsityön museo 
30 000.

Jyväskylän 
taidemuseon 
kävijämäärä

25 500 30 000 11026

Keski-Suomen 
museon 
kävijämäärä

16 000 30 000 8571

Keski-Suomen 
erillismuseoiden 
kävijämäärä

2 000 10 000 300

Suomen käsityön 
museon 
kävijämäärä

22 000 30 000 7065

Museot Museopalveluiden 
museoiden Finna-
näkymässä julkaistavien 
objektien määrä kokoelmista

%-osuus
(esineet, 
taideteokset, 
valokuvat)

Selvitetään 
vuonna 2022

Selvitetään 
vuonna 2022

JTM 2,33% (355/16 895)

KeMu 0,41% (3 770/916 104)

SKM 2,30% (2635/114 418)

Museot Museotyötä suunnataan 
erilaiset asiakkaat 
huomioivaan, osallisuutta ja 
yhdessä tekemistä 
vahvistavaan yleisötyöhön.

Museopalvelujen 
yleisötapahtuma
määrä (fyysiset ja 
digitaaliset)

115 200 45 tapahtumaa
JTM 26,
KeMu 6
SKM 13



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (8/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoiteta

so

Toteutunut 31.3 Tila

Jyväskylä 
Sinfonia

Aktiivisen ja osallistuvan toiminnan 
edistäminen: Orkesterilla on 52 
konserttia ja sen koko toiminta 
tavoittaa 26 000 kuulijaa ja 
konserttien täyttöastetavoite on 92 
%. Orkesterin konserttisarjaan 
kuuluu 2–4 verkkokonserttia 
kaudessa. Verkkokonsertit sekä 
orkesterin digitaaliset sisällöt 
tavoittavat 30 000 kuulijaa vuosittain.

Kuulijamäärä 26 000 1843

Konserttien 
täyttöaste

92 % 77%

Digitaalisten 
sisältöjen 
käyttäjät

30 000 2856 katselukertaa

Jyväskylän 
Sinfonia

Kulttuurin tasavertaisen 
saavutettavuuden edistäminen:
Musiikkikasvatus, maakunnallinen 
toiminta ja uudet avaukset.
Orkesteri kehittää maakunnallista 
konserttitoimintaa yhteistyössä 
keskisuomalaisten kuntien kanssa 
kulttuurin tasavertaisen 
saavutettavuuden edistämiseksi. 
Orkesterin toimintaan kuuluva 
vuorovaikutuksellinen yleisötyö 
tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa.

Musiikkikasva
tukseen 
osallistujien 
määrä

4 000 267

Maakunnallist
en vierailujen 
kehittäminen. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Toteutuu Maakuntavierailut on 
suunniteltu syyskauden 
yhteyteen.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (9/9)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Jyväskylä 
Sinfonia

Toiminnan saavutettavuuden 
edellytykset: toimitilojen 
kehittäminen vastaamaan orkesterin 
ja yleisön tarpeita. Paviljongin 
väistötilan hankesuunnitelma 
tehdään valmiiksi vuoden 2022 
aikana. Lisäksi jatketaan kulttuurin 
yhteisten tilojen (mukaan lukien 
musiikkisali) selvittämistä ja 
suunnittelua.

Paviljongin 
väistötilan 
hankesuunnitel
ma tehdään 
valmiiksi 
vuoden 2022 
aikana. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Toteutuu Hankesuunnitelma on 
valmistunut ja hyväksytty 
kaupunginvaltuustossa. 
Suunnittelun jatkossa tulee 
ottaa huomioon logistisesti 
parhaat mahdolliset ja 
resurssiviisaat ratkaisut 
mahdollisesti toteutuvan 
soivan salin näkökulmasta.

Jyväskylän 
kaupungin-
teatteri

Kaupunginteatterilla on tavoitteena 
tuottaa kuusi omaa ensi-iltaa: neljä 
päänäyttämöllä (kolme syksyllä ja 
yksi keväällä), kaksi pienellä 
näyttämöllä (yksi syksyllä ja yksi 
keväällä).

Ensi-iltojen 
määrä 
päänäyttämöllä

4 4 1

Ensi-iltojen 
määrä pienellä 
näyttämöllä

2 2 1

Jyväskylän 
kaupungin-
teatteri

Kokonaiskävijämäärätavoite on 
62 000 katsojaa ja näyttämöiden 
täyttöaste 72 %.

Kävijämäärä 62 000

Täyttöaste 72 %



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Toteutetaan 
täydennysrakentamisen 
KymppiR-ohjelmaa 
huolehtimalla siitä, että 
uudesta kerros- ja 
rivitalotuotannosta 
vähintään 95 % sijoittuu 
yleiskaavan kestävän 
liikkumisen 
vyöhykkeelle.

Vuoden aikana 

valmistuneiden 

asuntojen 

lukumäärän 

prosentuaalinen 

osuus Jyväskylän 

kaupungin 

yleiskaavan kartan 

nro 6 vyöhykkeillä 1 

ja 2 suhteessa 

valmistuneiden 

asuntojen 

kokonaismäärään.

88 % vuonna 2020

95 % vuonna 2018

95 % Vuositason tavoite

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Luovutetaan 10 uutta 
yritystonttia. 

Luovutettujen 

yritystonttien 

määrä/vuosi. 

14 kpl v. 2020
13 kpl v. 2019

10 kpl Vuositason tavoite



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/4)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Kaavoitetaan uutta yritys-
tonttivarantoa kysyntää 
vastaavasti huomioiden 
sijoittumismahdollisuuk-
sien monipuolisuus. 

Hyväksyttyjen 

asemakaavojen T-

käyttötarkoituksen 

pinta-ala 

hehtaareissa, 

liukuva viiden 

vuoden keskiarvo.

6,1 ha vuonna 
2020, liukuva 
viiden vuoden 
keskiarvo 15 ha 
vuonna 2020

Vuositason tavoite

Yritystonttitarjonnan 
määrän ja 
monipuolisuuden 
varmistaminen, selvitys

Selvitys tehty. Selvitys tehty. Vuositason tavoite

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Edistetään 
puurakentamista 
tarjoamalla varattavaksi 
puurakentamisen 
hankkeisiin vuosittain 
vähintään 3 
kerros/rivitalotonttia sekä 
1 erityisasumisen tai 
palveluiden tontti.

Luovutettujen 

tonttien 

määrä/vuosi.

Tavoitetta ei ole 
vielä kertaakaan 
raportoitu, 
asetettiin 1. 
kerran TA2021

3 kpl ja 1 kpl Vuositason tavoite

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Laaditaan MAL-

sopimuksen 

toimenpiteenä Jyväskylän 

kaupunkiseudun 

kehityskuva.

Kehityskuvan 

valmistuminen ja 

hyväksyminen 

kuntien 

toimielimissä.

MAL-sopimus Kehityskuva on hyväksytty 

kuntien toimielimissä 

uuden MAL-

sopimusneuvottelu-

kierroksen pohjaksi.

Laadinta edennyt 
työohjelman 
mukaisesti.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Liikenne- ja 

viheralueet

Joukkoliikenteen 
matkamäärät 
kasvavat 30 % 
vuoden 2021 
arvioituun 
matkamäärään

Matkamäärät 2019: 7,7 milj.
2020: 4,9 milj.
Arvio
2021: 5,1 milj.

2022: 6,65 milj. Toteutunut 1,90 milj. 
matkaa. Ollaan 5% perässä 
talousarvion pohjaksi 
tehtyä 
tavoitematkamäärää.

Liikenne- ja 

viheralueet

Suojateillä 
tapahtuvien 
onnettomuuksien 
määrä vähenee 30 % 
vuoden 2018 tasosta 
vuoden 2023 
loppuun mennessä

Onnettomuusmäär

ät, kpl

2018: 25 
onnettomuutta

2023: 17 
onnettomuutta

Vuositason tavoite

Liikenne- ja 

viheralueet

Metsäohjelma 2030 
mukaisen 
toimenpideohjelman 
toteutuminen

Vuosiraportti Toimenpideohjelma
n vuosisuunnitelma

Toimenpide-
ohjelman 
toteutuminen

Vuoden 2021 vuosiraportti 
on valmistunut. 
Toimenpiteet vuoden 2022 
osalta ovat edenneet 
suunnitellusti.

Rakentaminen ja 

ympäristö

Maa-aines- ja 
ympäristölupa-
hakemusten 
käsittelyaika on 
enintään 4 
kuukautta.

Lupa-hakemusten 

käsittelyaika

< 4 kk < 4 kk Ei ole ollut vielä lupia 
lautakunnassa.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (4/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Rakentaminen ja 

ympäristö

Uusien 
asuinrakennusten 
rakennuslupien 
käsittelyaika

Lupa-

hakemusten

käsittelyaika

6 vk 64 %
myönnetyistä luvista

6 vk 75 %
myönnetyistä
luvista

6 vk 46 %
myönnetyistä
luvista

Rakentaminen ja 

ympäristö

Ympäristönsuojelulain 
valvontasuunnitelman 
mukaisille kohteille sekä 
maa-aineslupakohteille 
tehdään 
valvontaohjelman 
mukaiset 
valvontakäynnit.

Valvontaohjel-

man

tarkastustavoit-

teet toteuma %

92 % 95 % 7 %
Tarkastustoiminta vilkastuu, 
kun lumet lähtevät maa-
ainestenotto- ja 
jätteenkäsittelyalueilta.

Rakentaminen ja 
ympäristö

Saavutetaan seudullisen 
ympäristöterveyden 
vuosittain laadittavan 
valvontasuunnitelman 
tavoitteet 
tarkastusmäärien ja 
eläinlääkäripalvelujen 
osalta.

Valvontasuunnit

elman 

tarkastustavoit-

teet toteuma %

92 % 100 % 18,2 %

Tuotantoeläin-

ten

terveydenhuolto

-käynnit kpl

173 kpl 170 kpl 42 kpl

Pieneläinvastaan

-ottokäynnit kpl

4 351 kpl 4 300 kpl 848 kpl



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/2)

Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Toiminnan tehostaminen/
tuottavuuden kasvu

Liikevaihdon määrä 
henkilötyövuotta 
kohti

v. 2020 73 401
€/htv
v. 2021 tavoite 
80 000 €/htv

v. 2022 tavoite
80 000 €/htv

Tavoite on vuositason 
tavoite.
Toteutunut 31.3. 18 697 
euroa/htv

Asiakaslähtöinen toiminta eri 
asiakasryhmien tarpeet 
huomioiden

Asiakastyytyväisyys
kysely

v. 2021 tavoite 3,7 
(asteikolla 1–5).

v. 2022 tavoite 3,7
(asteikolla 1–5).

Käynnistettyjä 
asiakastyytyväisyyskyselyjä 
2 meneillään.

Asiakastapaamiset Tarvittaessa Sopimuksen 
mukaisesti tai 
vähintään vuosittain 

Palvelusopimusneuvottelut 
pääosin pidetty



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/2)

Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Osaava, työvireinen ja kehittävä 
henkilöstö

Työelämäkeskustelut

Työtyytyväisyys

Koulutus, pv/htv

Sairaslomapäivät, 
pv/htv

1–1,5 vuoden 
välein

Kaupungin 
kyselytiheys

1

23,6

Vuosittain

Vuosittain

3

Keskimääräinen 
kaupungin taso 18,7

Osittain 

Oma muutostukikysely tehty

0,1 pv/htv

Tavoite on vuositason tavoite.
Toteutunut 31.3.  5,0 pv/htv

Vastuullinen toiminta Kasvisruokien määrä 
ruokalistassa

Luomu- ja 
lähiruokien osuus % 
kokonaisostoista

Tarjoiluhävikki

varpe 5-6/10 kpl
sote 3/14 kpl

14,3%

14,45%

5-7/10 kpl
3/14 kpl

15%

12%

Vuositason tavoite. 

Vuositason tavoite. 

15%



TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Suunnitelma Hyvinvointialueen 
vaikutuksesta sote-kiinteistöihin 
laadittu (taloudellinen ja 
toiminnallinen suunnitelma)

Suunnitelman
valmiusaste
(0-100%)

0 % Suunnitelma täysin 
valmis (100%)

Suunnitelma jätetty 28.2. 
osana kaupunginhallituksen 
käsittelemää selvitystä. 
Tarvittavat täydennykset 
tehdään 30.6. mennessä.

Kiinteistöjen sähkön ja lämmön 
ominaiskulutus pienenee 3 % 
vuoden 2020 tasosta

Energian
ominaiskulutus 
(MWh/m3)

52,8
MWh/m3

49,7
MWh/m3

Energiakulutus alkuvuonna
(1-2/2022 vs. 1-2/2020) 
5,1 % alhaisempi

Sisäilmasto-ongelmien vuoksi tiloja 
ei ole poissa käytöstä

Poissa käytöstä 
olevat tilat (m2)

0 m2 0 m2
Tiloja ei ole 3/2022 poissa 
käytöstä sisäilmasto-
ongelmien vuoksi

Hyvä asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyn
keskiarvo
(1-5 pistettä)

3,6 3,6 Asiakaskysely toteutetaan 
syksyllä 2022.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/5)

Palvelu Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Onnettomuuksien 
ehkäisy

Noudatetaan erikseen 
vahvistettavaa, 
pelastuslain 79 § mukaista 
ja riskien arviointiin 
perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, 
jossa on määritelty 
vuonna 2022 
tarkastusvuorossa olevien 
kohteiden 
palotarkastukset sekä 
muut 
valvontatoimenpiteet.

Vuositavoitteiden 
jatkuva seuranta 
toimenpide-
rekistereistä

Valvontasuunni-
telman vuoden 
2022 
suoritemäärät

Kaikki asetetut 
tavoitteet 
saavutetaan

A1-A6 kohteiden 
vuosittaisista palotarkastuk-
sista on suoritettu 25 %. Muita 
palotarkastuksia on suoritettu 
237 kpl. 
Asiakirjavalvontatehtäviä sekä 
muita asiantuntijapalveluja on 
suoritettu yhteensä 253 kpl. 
Paloturvallisuuden 
itsearviointilomakkeet on 
lähetetty asiakkaille 
helmikuussa, joten ne 
palautuvat pääosin 2/4 
vuosineljänneksen aikana

Turvallisuusviestintä Otetaan huomioon 
valvonta- ja 
onnettomuustiedot sekä 
asiakasryhmien tarpeet. 
Sosiaalisen median 
valistusmateriaaliin 
tuottamista ja keinoja 
tehostetaan.

Vuositavoitteiden 
seuranta 
toimenpide-
rekisteristä, 
toimintaa ohjaa 
vuosikello

Tavoitteena on 
kohdata 20 % 
Keski-Suomen 
asukkaista

Kaikki asetetut 
tavoitteet 
saavutetaan

COVID19 –tilanteesta 
johtuen turvallisuusviestinnän 
osalta ei tulla pääsemään 
asetettuihin 
tavoitteisiin vuonna 2022. 
Median avulla eri 
tavoilla toteutettuna 
turvallisuusviestintä on 
1/4 vuosineljänneksen aikana 
kuitenkin ollut tehostettua, 
kohdennettua ja viikoittaista.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/5)

Palvelu Toiminnallinen tavoite ja mittarit sekä 
tavoitetasot

Toteutunut 31.3. Tila

Pelastus-
toiminta

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Mittarit: 
• Tavoitteen täytymisprosentti riskiluokittain I-IV

• Lähtötaso: vuoden 2021 tilanne
• Tavoitetaso: riskiruudut tavoitetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti

• Mediaaniaika riskiluokittain I-IV
• Lähtötaso:  vuoden 2021 tilanne
• Tavoitetaso: riskiluokan mukainen tavoittamisaika

• Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika
• Lähtötaso: riskiluokan mukainen tavoittamisaika
• Tavoitetaso: palvelutasopäätöksen mukainen tavoiteaika 12 minuuttia

I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen 
ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan 
alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). 
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.

Ensimmäisen yksikön osalta täyttymisprosentti 39 % ja 
ajan mediaani 6:29.

Pelastustoiminnan osalta täyttymisprosentti 50 % ja ajan 
mediaani 11:02

II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen 
ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan 
alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). 
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.

Ensimmäisen yksikön osalta täyttymisprosentti 76 % 
ja ajan mediaani 7:48.

Pelastustoiminnan osalta täyttymisprosentti 75 % ja ajan 
mediaani 12:17



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (3/5)

Palvelu Toiminnallinen tavoite ja mittarit sekä 
tavoitetasot

Toteutunut 31.3. Tila

Pelastus-
toiminta

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Mittarit: 
• Tavoitteen täytymisprosentti riskiluokittain I-IV

• Lähtötaso: vuoden 2021 tilanne
• Tavoitetaso: riskiruudut tavoitetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti

• Mediaaniaika riskiluokittain I-IV
• Lähtötaso:  vuoden 2021 tilanne
• Tavoitetaso: Riskiluokan mukainen tavoittamisaika

• Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika
• Lähtötaso: Riskiluokan mukainen tavoittamisaika
• Tavoitetaso: Palvelutasopäätöksen mukainen tavoiteaika 12 minuuttia

III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen 
ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan 
alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). 
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.

Ensimmäisen yksikön osalta täyttymisprosentti 94 % 
ja ajan mediaani 10:32.

Pelastustoiminnan osalta täyttymisprosentti 100 % ja ajan 
mediaani 13:36

IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen 
ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan 
alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). 
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.

Ensimmäisen yksikön osalta täyttymisprosentti 100 % 
ja ajan mediaani 15:22.

Pelastustoiminnan osalta täyttymisprosentti 97 % ja ajan 
mediaani 18:34



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (4/5)

Palvelu Toiminnalline
n tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Oma 
jatkuvuuden 
hallinta

Keski-Suomen 
pelastuslaitos 
kehittää oman 
toiminnan 
jatkuvuuden 
hallintaa 
kansallisen ja 
alueellisen 
riskiarvion uhkia 
vastaan.

Vuosittain tehtävä 
organisaation sisäinen 
riskiarvio KUJA-
konseptia hyödyntäen.

Omaisuuden 
hallintajärjestelmällä 
saadaan ajantasainen 
tilannekuva 
materiaalisesta 
varautumisesta

Vuoden 2021 
riskienarvion 
johtopäätökset.

Toteutussuunni-
telmien 
noudattaminen.

Pelastustoiminnan 
suorituskykyvaati-
musten
toteutuminen 
kaikissa
häiriötilanteissa

Varautumisen 
projektikoordinaattorin toimi on 
perustettu (1.4.2022-31.3 2023) 
jonka tehtävänä on mm. 
Osallistuminen 
Toimintaympäristöanalyysin 
tekoon, maakunnallinen 
riskiarvion valmisteluun ja 
hyvinvointialueen varautumisen 
yhteensovittamiseen maakunnan 
alueella sekä väestönsuojelun 
tietojen ja järjestelmien 
päivittämiseen.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (5/5)

Palvelu Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 31.3 Tila

Kuntien 
varautumisen 
tukeminen

Keski-Suomen 
pelastuslaitos 
toteuttaa 
yhteistyötä kuntien, 
yhteistyöviranomais
ten ja kolmannen 
sektorin kanssa 
valmiussuunnittelus
sa, erilaisissa 
harjoituksissa ja 
häiriötilanteidenjoht
amistoiminnassa.

Osallistuminen Keski-
Suomen alueellisen 
turvallisuus- ja 
varautumistoimikunnan 
(KSTURVA) työhön.

Osallistuminen 
KSTURVA:n 
toimintasuunnitelman 
mukaisiin 
yhteisharjoituksiin.

Pelastuslain 48 §:n 
mukaisten harjoitusten 
toteuttaminen, joiden 
yhteydessä huomioidaan 
myös yhteistyötahot.

Osallistuttu aktiivisesti 
ja aloitteellisesti 
toimintaan.

Osallistuttu 
merkittävässä roolissa 
harjoitusten 
suunnitteluun ja 
toteutukseen.

Aluehallintovirastolle on 
toimitettu edellisen 
vuoden marraskuuhun 
mennessä suunnitelma 
Pelastuslain 48§:n 
mukaisista 
harjoituksista.

Pääsääntöisesti 
kaksi henkilöä 
osallistuu 
kokouksiin ja 
työskentelyyn.

Harjoitukset 
pidetään 
suunnitelman 
mukaan ja 
niistä laaditaan 
raportit 3 
kuukauden 
kuluessa 
harjoituksesta.

Keski-Suomen 
turvallisuus- ja 
valmiustoimikunta 
(KSTURVA): 
Koronaviruspandemian 
ja Ukrainan sodan 
aikana KSTURVA–
rakennetta on 
hyödynnetty kriiseihin 
liittyvän tiedon ja 
tilannekuvan 
välittymisessä 
keskeisimmille 
turvallisuustoimijoille 
Keski-Suomessa



SISÄINEN VALVONTA JA 
RISKIENHALLINTA



KAUPUNGIN YHTEENVETO
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

■ Lautakunnat ja johtokunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman vuodelle 2022.

■ Koronapandemian jatkumisella on vaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa riskiin hoitovelan kasvusta. Koronapandemian talousvaikutteet ja epävarmuus näkyvät 
edelleen osassa kaupungin palveluita.

■ Toimialat ja liikelaitokset ovat raportoineet palveluiden menojen kasvusta johtuen hintojen ja koron nousuista. Kustannusten nousu näkyy erityisesti energiassa, 
raaka-aineissa ja rakentamisessa. Talouspainetta syntyy myös sairaanhoitopiirin Sairaala Novan tukipalvelukustannusten kasvusta sekä ostopalvelujen ja 
henkilöstömenojen noususta sosiaali- ja terveyspalveluihin.

■ Henkilöstön saatavuus on edelleen heikentynyt. Erityisesti sijaistilanteen merkittävästä heikkenemisestä on raportoitu. Lisäksi sairauspoissaolot ovat kasvussa 
kaupunkiorganisaatiossa. Vaikutukset näkyvät toiminnassa ja palveluiden järjestämisessä.

■ Hippos-hankkeen toteutuminen on viivästynyt edelleen. Hippos-hankkeen siirtyminen rakennusvaiheeseen pysähtyi tehdyn hallintovalituksen vuoksi, mikä 
kasvattaa hankkeen kustannus- ja aikatauluriskiä.

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Ukrainan sota on kiihdyttänyt kustannusten nousua sekä vaikeuttanut raaka-aineiden saatavuutta. Lisäksi Ukrainasta saapuvat pakolaiset ovat lisänneet 
palveluiden tarvetta kasvun ja oppimisen palvelualueella sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

■ Geopoliittinen tilanne on lisännyt hybridivaikuttamisen uhkaa ja kyberhyökkäysten riskiä.

■ Kunta-alalla on työriita koskien uusia virka- ja työehtosopimuksia. Tähän liittyen myös Jyväskylän kaupungissa on toteutunut henkilöjärjestöjen toimesta 
työtaistelutoimia, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja eri jaksoissa sekä lakkoja.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Toimialoilla ja liikelaitoksissa on toteutettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä sekä seurantaa ja seurattu riskien kehittymistä 
päivittämällä riskienhallinnan työkalua.

■ Valmiutta reagoida palvelutarpeiden ennakoimattomia muutoksia on pyritty lisäämään toimialojen ja palvelualueiden välistä yhteistyötä edistämällä ja 
palveluketjujen yhtenäistämisellä. Myös kehittämis- ja yhteistyötä on toteutettu organisaatiomuutoksiin vastaten kasvun ja oppimisen palvelualueella.

■ Toimenpiteitä on toteutettu henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi. Työkyvyn hallintaa on tuettu sekä käynnistetty kehitysprojekteja, joissa 
esimerkiksi yhteistyötä eri tahojen välillä lisäämällä ja tiivistämällä pyritään helpottamaan rekrytointi- ja sijaistilannetta.
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KONSERNIHALLINTO
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

■ Konsernihallinnossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti ja 
tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimialojen ja liikelaitosten kanssa. Palvelualueet ovat tunnistaneet riskejä sekä seuranneet riskien kehittymistä päivittämällä 
riskienhallinnan työkalua

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Korkotason nousu, joka tulee lisäämään kaupungin korkokuluja. Kaupungin lainasalkun suojausaste 31.12.2021 oli 64 %.

■ Hyvinvointialueuudistuksen valmistelu ja siihen liittyvä palvelutoiminnan ja varallisuuserien siirto

■ Hippos- hankkeen siirtyminen rakennusvaiheeseen pysähtyi tehdyn hallintovalituksen vuoksi. Valitus aiheuttaa Hippos-hankkeelle kustannus- ja aikatauluriskin

■ Ukrainan sota on lisännyt hybridi- ja kyberhyökkäysten uhkaa, jolla voi olla vaikutusta kaupungin palveluiden häiriöttömään toimintaan.

■ Laajamittaisen maahantulon uhka on jossain määrin realisoitunut Ukrainasta saapuvien pakolaisten myötä, mutta vaikutukset ovat toistaiseksi maltillisia

■ Sosiaali- ja terveyspalveluissa työvoiman saatavuustilanne on heikko. Tilanne ei ole kansallisella tasolla poikkeuksellinen, vaikkakin vaikutukset ovat paikallisesti 
merkittäviä. Tilannetta on entisestään pahentanut esimerkiksi tartuntatautilain muutos, pitkittynyt koronatilanne sekä meneillään oleva työtaistelutilanne.

■ Sairaspoissaolot ovat yhä rajussa kasvussa. Kasvuun vaikuttaa koronan aiheuttamat sairauspoissaolot, mutta ne eivät selitä todennäköisesti koko ilmiötä. On epäselvää, 
kuinka suuri vaikutus on esimerkiksi mielenterveyden häiriöillä, sillä ne ovat tilastojen mukaan kasvussa.

■ Kunta-alalla on työriita koskien uusia virka- ja/tai työehtosopimuksia. Tähän liittyen myös Jyväskylän kaupungissa on toteutunut henkilöjärjestöjen toimesta 
työtaistelutoimia, kuten ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja eri jaksoissa sekä lakkoja. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellot jatkuvat parhaillaan. Myös uusi lakkoilmoitus on annettu 
Jyväskylän kaupunkia koskien. Kokonaisuus on vaikeuttanut palvelujen tuottamista.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Sosiaali- ja terveyspalveluissa on käynnissä useita kehitysprojekteja, esimerkiksi: työllisyyspalvelujen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistäminen (mm. oppisopimukset, 
palkkatukityö), oppilaitosyhteistyön tehostaminen, erilaiset rekrytointikampanjat.

■ Työterveyspalveluihin on budjetoitu 550 000 aikaisempaa enemmän, ja silti ylitysuhka

■ Työyhteisöihin on suunnattu tehostettua tukea haastavissa tilanteissa

■ Asianhallintajärjestelmän kilpailutuksen valmistelutyö aloitettu.

■ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi on käsitelty konsernihallinnon johtoryhmässä 20.4.2022



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

■ Sosiaali- ja terveyspalvelut on toteuttanut ja seurannut vastuualueensa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ohjeistusten mukaan. 
Tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti ja tarpeen mukaan yhteistyössä muiden toimialojen ja konsernin kanssa, 
sekä seurattu riskien kehittymistä päivittämällä riskienhallinnan työkalua.

■ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma käsiteltiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2021.

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Ukrainan sodan myötä saapuneet turvapaikanhakijat ovat työllistäneet terveyspalveluissa. Jyväskylä tuottaa kiireelliset terveyspalvelut 
turvapaikanhakijoille. Myös varaudutaan aineiden ja tarvikkeiden toimitusaikojen pidentymiseen ja hintojen nousuun.

■ Koronapandemian edelleen jatkuminen sekä työmarkkinaosapuolten avoinna oleva neuvottelutilanne on vaikuttanut toimintaan ja 
siten vaikuttaa mahdollisesti hoito- ja palveluvelan kasvuun. 

■ Talouden hallinnassa painetta on edelleen aiheuttanut jatkuva sairaanhoitopiirin Sairaala Novan tukipalvelukustannusten merkittävä 
kasvu, ostopalvelu- ja henkilöstömenojen kasvu erityisesti henkilöstön saatavuushaasteista johtuen sekä ikääntyneiden 
palvelutarpeen kasvu.

■ Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuus on heikentynyt edelleen. Tämä on erityisesti näyttäytynyt 
avoterveydenhuollossa, ikääntyneiden palveluissa, kaupunginsairaalassa, sosiaalipalveluissa sekä varhaisen tuen sosiaalityössä

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Palveluketjujen yhtenäistämisellä ja toimialojen/palvelualueiden välistä yhteistyötä lisäämällä pyritään lisäämään valmiutta reagoida 
palvelutarpeen ennakoimattomiin muutoksiin, sekä tekemällä varhaisen tuen palvelutarpeen arviointia palvelualueiden yhteistyönä



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

▪ Varhaiskasvatuksessa palvelujen järjestämistä on vaikeuttanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ja toteutuneet lakkopäivät. Nykyisiin tiloihin on 
jouduttu perustamaan lisää hoitopaikkoja palvelujen kysynnän lisääntymisen vuoksi. Tilojen käyttö on ylimitoitettu. Varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä on siirtynyt sijaisuuksiin soten puolelle.

▪ Koronan aiheuttamat sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja varhaiskasvatuksessa sijaisia ei ole saatu rekrytoitua. Päiväkotiryhmiä on jouduttu 
tilapäisesti sulkemaan.

▪ Nuorisopalvelujen rekrytoinneissa haasteita ja erityisesti lyhyiden sijaisuuksien rekrytoinnit haastavia.

▪ Kehityshankkeiden aloittaminen on voinut viivästyä rekrytointihaasteiden vuoksi.

▪ Turvapaikkatyöryhmä on aloittanut toiminnan ukrainalaisten tilanteen vuoksi. Perusopetus- ja varhaiskasvatusikäisten lasten saapuminen 
aiheuttaa painetta järjestää heille palvelut.

▪ Etsivän nuorisotyön asiakkaiden määrä tai palveluntarve hankala ennakoida, myös tilojen tarpeen näkökulmasta. Neet-nuorten määrä 
vähentynyt vuonna 2021 ja SIB-hanke lähtenyt liikkeelle hyvin alun haasteiden jälkeen.

▪ Bostarin ohut henkilöstöresurssi ei mahdollista laajoja aukioloaikoja, joille tarve. Kohderyhmä haastava ja työturvallisuuden sekä 
työssäjaksamisen takia tilalla tulisi olla kerrallaan vähintään 4 työparia.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Kasvun ja oppimisen organisaatiomuutoksen myötä on perustettu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteinen KOPPA-ryhmä. Lisäksi
varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen yhteinen kehittämisohjelmatyö on aloitettu.

▪ Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa etenee hitaasti (nuorisopalvelut).



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

▪ Vapaaehtoistoiminnan tarve kasvaa nopeasti ja merkittävästi, Ukrainan ja maailman tilanteesta johtuen.

▪ Koronapandemian jatkuminen vaikuttaa edelleen Sinfonian talouden ennustettavuuteen ja mahdollisuuteen toiminnan 
pitkäjänteisessä suunnittelussa. Riskinä on, ettei tulotavoitetta saavuteta ja toimintaa joudutaan sopeuttamaan.

▪ Liikuntapalvelujen toimintamenoja kasvattaa ennakoimattomasti suuret energian ja polttoaineiden kustannusten nousut. 
Koronapandemia vaikuttaa edelleen liikuntapalvelujen käyttöön ja kysyntään erityisesti kuntosalien ja uimahallipalvelujen 
osalta. AaltoAlvarin kylpyläosan peruskorjaus ja laajennus on vähentänyt erityisesti lapsiperheiden uimahallin käyttöä, joka 
tekee tulotavoitteen saavuttamisesta haastavaa.

▪ Välttämättömien henkilöstöresurssien (mm. Myynti ja markkinointi, lipunmyynti, talo-, valo- ja äänitekniikka) turvaaminen 
avoinna Sinfonian väistötiloihin siirtyessä.

▪ Sinfonian hankesuunnitelma hyväksytty edellyttäen jatkosuunnitelman parannuksia.

▪ Hippoksen rakentamisen päätöksistä on valitettu hallinto-oikeuteen ja rakentaminen alkaa aikaisintaan loppuvuodesta 2022.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Omavalvontakohteiden (liikuntapalvelujen investointiprosessit ja verotuellisten maksuvälineiden prosessi) osalta 
raportoidaan seuraavassa neljännesvuosikatsauksessa.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

▪ Kaudella toteutettu normaali johtoryhmäseuranta taloudesta, henkilöstöstä ja rakentamisen suhdanteesta.

▪ Kaudella toteutettu normaalit esimiestyön seurannat ja tehostettu työajanseurantaa lakkoraportoinnin osalta.

▪ Kaudella seurattu tehostetusti urakoiden hintakehitystä ja sopimusten muutostarvetta.

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

▪ Toiminnan arvioiduista riskeistä realisoituu Ukrainan tilanteesta johtuen rakentamisen suhdannevaihtelu. 
Rakentamisen ja rahoituksen hinta kallistuvat vakavasti ja tämä tyrehdyttää rakentamisen ja nostaa toimialan 
rakennusurakoiden ja kilpailutettujen kunnossapito- ja kuljetuspalveluiden hintaa.

▪ Toinen realisoituva riski liittyy työmarkkinatilanteeseen. Työtaistelutoimet vaikeuttavat normaalia toiminta.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Vuoden 2021 selonteko helmikuussa lautakunnissa

▪ Kaudella päivitettiin kaikki toimialan varautumissuunnitelmat ja suunnitelmien yhteystiedot.

▪ Poikkeustilanneviestinnän valmiutta nostettu (Secapp ja Virve)



TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta 

■ Tilapalvelun johtoryhmä tekee riskiarvioinnin sekä käsittelee ja raportoi arvioinnin neljännesvuosittain 
toimintakatsauksen sekä talousarvion laatimisen ja tilinpäätöksen yhteydessä.

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Kustannustason nopea nousu realisoitui alkuvuonna etenkin sähkön hinnassa sekä rakennuskustannuksissa.

■ Merkittäviksi luokitellut riskit (palveluverkon kapasiteetin riittävyys, sisäilmastoriskit, kiinteistöjen 
vajaakäyttöasteen hallinta) eivät ole alkuvuoden aikana realisoituneet.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ei ole raportoitavia toimenpiteitä



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

▪ Varallaolojärjestelmän riskit: Pelastuslaitos suunnitelmallisesti purkaa varallaolojärjestelmää. Toimintavalmiuteen ja 
henkilöstön saatavuuteen sekä varallaolojärjestelmään liittyvät riskit korjataan tarvittaessa lisätalousarviolla, 
palvelutasopäätöksessä esitettyjen toimenpiteiden mukaisesti.

▪ Henkilöstöresurssiriskit: Keskeisiä viranhaltijoita on siirtynyt eläkkeelle tai muihin tehtäviin joka on aiheuttanut 
osaamispääoman laskua organisaatiossa

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Raportoidaan pelastuslaitoksen johtokuntaa ja Jyväskylän kaupunginhallitusta/valtuustoa



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

▪ Johtoryhmän seurannan perusteella todetaan, että seuraavat riskiarvion mukaiset riskit ovat realisoituneet:

▪ Koronapandemian vuoksi poissaoloja on ollut paljon, ja sijaistilanne on ollut erittäin haasteellinen. Varahenkilöiden 
määrä ei ole riittävä vastaamaan tähän poikkeamatilanteeseen. Ulkopuolisten sijaisten rekrytointi on vienyt 
kohtuuttoman paljon aikaa, koska sijaisten saatavuus on erittäin huono.

1-3/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

▪ Ukrainan tilanteen vuoksi raaka-aineiden hinnannousut ja saatavuuden heikentyminen

▪ Työtaisteluiden vuoksi muutokset ja häiriöt Kylän Kattauksen palveluissa.

1-3/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Sijaistilanteen helpottamiseksi on rekrytointia ja yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa tiivistetty.



VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot helmikuu 2022 

VÄKILUKU 28.2.2022 

144 606
MUUTOS  1-2/2022 

129



VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-HELMIKUU 2022

■ Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan helmikuun 2022 lopussa 144 606. Kasvua 

(kokonaismuutos) kertyi 129 henkilöä vuoden 2021 lopun ennakkoväkilukuun verrattuna.

■ Tammi-helmikuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti nettomaahanmuutto 51 henkilöllä ja kuntien välinen 

nettomuutto 40 henkilöllä. Luonnollinen väestönlisäys oli 13 henkilöä negatiivinen. Tammi-helmikuun aikana 

Jyväskylässä syntyi 194 lasta eli 19 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Kuolleiden määrä oli 

207, mikä on 17 enemmän kuin vuotta aiemmin.

■ Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 120 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen 

Jyväskylässä, Muuramessa ja Petäjävedellä. Koko maakunnassa väkiluku väheni 19 henkilön verran. 

■ 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli ripeintä  Vantaalla, Espoossa, Tampereella ja Oulussa.



JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-HELMIKUUSSA 2017-2022
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VÄESTÖN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ 
KUUKAUSITTAIN 2015-2022
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JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-HELMIKUUSSA 2010-2022
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JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2020-2022
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KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN 
KOKONAISMUUTOS TAMMI-HELMIKUUSSA 2022
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Nettomaahanmuutto 3901951533188517851283248



TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

Vuosien 2021 ja 2022 tiedot ovat ennakkotietoja, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja.

Vuosina 2021 ja 2022 väestönlisäys sisältää myös väkiluvun korjauksen ( = kokonaismuutos).

■ Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden enemmyys on elävänä syntyneiden ja kuolleiden erotus. 

■ Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus.

■ Nettomaahanmuutto on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

■ Väestönlisäys on luonnollisen väestönlisäyksen, kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton summa. 

■ Kokonaismuutos koostuu luonnollisesta väestönlisäyksestä, kokonaisnettomuutosta ja mahdollisesta väkiluvun 
korjauksesta.

■ Väkiluvun korjaus on kokonaismuutoksen ja väestönlisäyksen erotus. Korjaukset ovat enimmäkseen 
muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilastopalvelu

Koonti: Taloussuunnittelu ja tietojohtaminen



TYÖLLISYYSKATSAUS

helmikuu 2022
Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)



Työttömyysaste 13,1 %

1,7 prosenttiyksikköä alempi kuin

vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 12,3

prosenttia, Keski-Suomessa 12,3 prosenttia

ja koko maassa 10,1 prosenttia.

Työttömiä (ml. lomautetut) 9 117

Työttömiä työnhakijoita oli 1 168 henkilöä

vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen

muutos -11,4 prosenttia.

Alle 25-v. työttömiä 1 471

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2021

vastaavaan aikaan verrattuna 375

vähemmän. Suhteellinen muutos oli 

-20,3 %. Nuorisotyöttömien osuus 

kaikista työttömistä työnhakijoista oli 

16,1 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä 3 960

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2021

vastaavaan aikaan verrattuna 506

enemmän. Suhteellinen muutos oli 14,6

prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus

kaikista työttömistä työnhakijoista oli

43,4 prosenttia.

Yli 50-v. työttömiä 2 709

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 186 henkilöä

vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen

muutos -6,4 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja 3 277

Työpaikkoja oli avoimena 758 

enemmän kuin vuosi sitten.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä 

hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan 

työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei.



TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT: TYÖTTÖMÄT JA KOKOAIKAISESTI 
LOMAUTETUT JYVÄSKYLÄSSÄ - HELMIKUU 2022



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYS – HELMIKUU 2021 JA 2022

Sisältää kokoaikaisesti lomautetut



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2019-2022, %



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE 
HELMIKUU 2000-2022



JYVÄSKYLÄN NUORISO- JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN OSUUS 
TYÖTTÖMISTÄ TYÖNHAKIJOISTA KUUKAUSITTAIN 2018-2022



PITKÄAIKAISTYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA 
KAUPUNGEISSA



ALLE 25-V. TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄN KEHITYS SUURISSA 
KAUPUNGEISSA



15 SUURIMMAN KAUPUNGIN TYÖTTÖMYYSASTE HELMIKUUN 
LOPUSSA 2022, %



KESKI-SUOMEN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSASTE HELMIKUUN LOPUSSA 
2022, %



TYTÄRYHTEISÖJEN
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS
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TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSENNUSTE 

▪ Yhtiöiden liikevaihto laskee vuonna 2022 ennusteen mukaan -30,4 M€, johtuen pääasiassa Alvan liikevaihdon laskusta. 

▪ Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos arvioidaan olevan positiivinen 10,8 M€. Yhtiöiden tilanne on kokonaisuutena heikompi kuin 
TP 2021, jonka mukaan yhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 23,8 M€. Yhtiöt vahvistavat kaupunkikonsernin tulosta. 

▪ Yhtiöiden lainakanta laskee tilinpäätösennusteen mukaan -3,7 M€. Lainakanta laskee eniten Alva-konsernilla -22,3 M€ ja 
kasvaa JVA:lla investointien myötä 20,0 M€. Paviljonkisäätiö maksaa kaikki lainansa -14,4 M€ pois sen jälkeen, kun 
kaupunki (30.6.) ostaa säätiöltä Paviljonkirakennuksen valtuuston 21.2.2022/16 päätöksen mukaisesti.

10 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2022

Yhteisön nimi Omistus- Liike- Liikev. Tulos Laina- Lainojen Henki- Avustus/ Voitto-

1 000 euroa osuus vaihto muutos kanta muutos löstö tuloutus varat

Alva-yhtiöt Oy (kons) 100,0 % 194 894 -29 606 7 511 450 526 -22 300 241 8 120 32 490

Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons) 90,0 % 73 531 8 035 -1 358 0 0 750 0 30 232

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons) 100,0 % 50 417 1 189 0 227 977 20 005 39 0 366

Mustankorkea Oy (kons) 80,0 % 22 512 1 444 860 4 679 -514 57 400 6 284

Jykia Oy (kons) 84,9 % 7 023 -1 386 1 438 51 106 7 853 6 400 8 735

Jyväs-Parkki Oy (kons) 100,0 % 9 062 -2 064 1 984 19 922 3 428 11 0 10 719

Education Facilities Oy (kons) 100,0 % 3 642 -7 834 375 30 996 -1 087 1 0 4 536

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % 7 844 305 0 31 403 3 031 16 0 -1

Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr 100,0 % 545 -515 0 0 -14 144 0 -350 8

Jyväskylän Jäähalli Oy 100,0 % 681 -1 0 4 500 0 0 0 -4 730

YHTEENSÄ 370 151 -30 433 10 810 821 109 -3 728 1 121 8 570 93 370

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.3.2022

Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma



TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET 
TAVOITTEET



■ Alva-yhtiöt Oy 

▪ Yhtiö hinnoittelee kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea 
kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta ja että kaukolämpö säilyy kilpailukykyisenä 
lämmöntuotantomuotona ja siten turvaa kaukolämpöinfrastuktuurin arvon säilymisen. Yhtiö kehittää 
toimintaansa ja tekee investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden 
toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi ja että yhtiön kehitys tukee 
kaupunkikonsernin tavoitteiden saavuttamista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtiö tukee aktiivisesti 
kaupunkikehitysalustoja ja toimialansa tuottavuuden nousua kehittämällä uusia energian ja 
vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.

▪ Kaukolämmön hinta on 1.2.2022 tehdystä hinnankorotuksesta huolimatta 10 suurimman kaupungin hintojen 
vertailussa halvimmasta päästä. Kaupunkien väliset hintaerot ovat pieniä, hinta on edelleen kilpailukykyinen verrattuna 
muihin lämmitysmuotoihin. Kilpailu eri lämmitysmuotojen välillä kiristyy, joten muuttuvaan tilanteeseen on pystyttävä 
reagoimaan nopeasti kustannusten nousupaineesta huolimatta. Investointien kehityshanke, jolla pyritään 
vaikuttamaan toimitusvarmuuteen pitkällä aikavälillä on meneillään ja etenee suunnitelman mukaisesti. Yhtiön 
vesiliiketoiminnalle on myönnetty ISO 55 000 omaisuudenhallinnan sertifikaatti. Tavoitteena on laajentaa sertifikaatti 
koskemaan myös muita liiketoimintoja. Hiilijalanjäljen laskenta on otettu käyttöön. Vuoden 2021 luvut tullaan 
raportoimaan kevään aikana. Jalanjäljen kehitykset tavoite on laskeva vuoteen 2030, jolloin tavoitteena on olla 
hiilivapaa. Alva on aloittanut yhdessä omistajan kanssa (Business Jyväskylä) hankkeen, jonka tavoitteena on 
mahdollistaa liiketoimintaekosysteemi toteuttaminen, rakentamalla kaupunginlaajuinen resurssiviisaan energian ja 
veden alusta.  Alustaan haetaan aktiivisesti kaupungin toimijoita ja Alvan asiakkaita.
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■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (1/2)

▪ Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen 
vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin 
osalta. Jamk vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, 
yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen yrityksissä. Yhteistyötä tiivistetään edelleen 
Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa tavoitteena kansallisesti poikkeuksellisen vahva Edufutura koulutus-, 
tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus. Jamk on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin 
ekosysteemin osa Hippoksella. Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:

▪ Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2022 Jamkin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja
sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon. Jamkin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset
Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen
ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% Jamkin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden
mukaisesti. Jamk osallistuu Hippoksen ekosysteemien kehittämistyöhön vähintään kahdella kehityshankkeella.

▪ Kevään 2022 yhteishauissa (englannin- ja suomenkieliset AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmat) Jamkin kokonaisvetovoima oli 4.1
ensisijaista hakijaa/aloituspaikka. Suomenkielisen koulutuksen yhteishaussa Jamk sijoittui viiden parhaimman
ammattikorkeakoulun joukkoon.

▪ Alkuvuoden perusteella arvioimme, että tavoite uusien yritysten perustamisesta tullaan saavuttamaan vuoden loppuun
mennessä.

▪ Valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus Jamkin kokonaisrahoituksesta oli alkuvuonna 30%.

▪ Jamkilla on menossa seuraavat seitsemän kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä:

TYTÄRYHTEISÖT (2/8)



■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (2/2)
▪ 1. Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Hankkeen tavoitteena on 

kehittää monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintaa, erityisesti keskittyen soveltavan tutkimuksen edistämiseen. 
Hankkeessa kehitetään alustaekosysteemiä, jota hyödyntäen laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan 
tutkimuksen tiekartta. 

▪ 2. SimO - Monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus virtuaalisissa ja reaalimaailman 
toimintaympäristöissä (AKKE). Hankkeen tavoite on luoda kansallisesti merkittävä, kansainväliseen yhteistyöhön 
kykenevä, korkeatasoinen ja monialainen simulaatioiden harjoitus-, koulutus- ja tutkimuskeskus virtuaalisiin ja 
reaalimaailman toimintaympäristöihin.

▪ 3. GaitAge- tutkimusprojekti tuottaa uutta tietoa yksilö-ympäristö vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden 
ihmisten liikkumismahdollisuuksiin.

▪ 4. Koulutuspalveluiden ekosysteemin kehittäminen fysiologisen mittaustiedon ja älykkäiden järjestelmien avulla -
hanke (KoKemus). Tutkimus tuottaa tietoa fysiologisten mittareiden ja teknologioiden soveltuvuudesta ja 
yhteensopivuudesta oppimisprosessin välineenä simulaatio-opetuksessa. 

▪ 5. Competences for the new era of user-driven digital rehabilitation – DIRENE. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa 
kuntoutusalan muutoskyvykkyyttä ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia ratkaisuita aiempaa monipuolisemmin 
osana kuntoutusta. 

▪ 6. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) alueiden väliseen temaattiseen 
verkostoyhteistyöhön (TEM) 2021-2023, Tarkoitus on rakentaa viiden alueen (Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Oulu ja 
Turku) välisenä yhteistyönä vahvan kansallisen hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisen temaattisen 
verkostoekosysteemi. Tavoitteena on datakyvykkyyden kasvattaminen ja hyödyntäminen hyvinvoinnin ja terveyden 
toimialalla.

▪ 7. Tulevaisuuden älykkäät kuntoutuspalvelut (AIRE) -hankkeen päätavoitteena on kehittää ja pilotoida kuntoutuksen 
toimintakenttään soveltuva keskustelevaan tekoälyyn pohjautuva digitaalisen kuntoutuksen alusta ja toimintamalli 
sekä auttaa toimijoita tunnistamaan ja kehittämään uusia palvelukokonaisuuksia liiketoiminnan tueksi.
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■ Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

▪ Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävillä kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee 
rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että 
vuokrataso pysyy kohtuullisena. Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen 
yhdessä kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Asukastyytyväisyyden yleisarvosanan tavoiteluku 4,0 
(asteikko 1-6).

▪ Yhtiö on ilman kaupungin lisäpanostusta huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä jatkuvalla 
kunnossapidolla. Vuokrataso on kohtuullinen. Yhtiö on aktiivisesti suunnitellut uudenlaista 
asumisenratkaisua. Pilottihankkeen osalta odotetaan ARAn rahoituspäätöstä. Asukastyytyväisyys mitataan 
syksyllä, yhtiö panostaa asukastyytyväisyyteen jatkuvasti. 

■ Jyväs-Parkki Oy
▪ Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on 

tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin 
kehittämishankkeisiin.

▪ Yhtiö on käynnistänyt P-Kankaan pysäköintitalon rakentamisen, jonka rakennuskustannukset yritys rahoittaa 
ottamalla lisää lainaa, jonka lyhennykset hoidetaan yhtiön tulorahoituksella. Yhtiö tullee tekemään vuonna 2022 
positiivisen tuloksen. Yhtiöllä on käynnistymässä mittavat investoinnit, joiden arvo on yli 30 M€. Yhtiö on 
mukana mm. keskustan sekä Kankaan alueen pysäköintihankkeiden kehittämisessä ja niiden 
pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Olemme mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä 
kehityshankkeissa.
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■ Education Facilities Oy

▪ Yhtiön perustehtävä ja -tavoite on huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä kannattavalla 
vuokraustoiminnalla ja kiinteistöjen oikeinmitoitetulla kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla.  
Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin 
siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan 
elinkaarivastuuvuokraa.

▪ Yhtiö on huolehtinut kiinteistöjen kunnosta ja arvon säilymisestä toteuttamalla kiinteistöjen 
huoltotoimenpiteitä. Kunnossapidon töitä on toteutettu vuosikorjausohjelman mukaisesti. Erillisiä uudis- tai 
peruskorjaushankkeita ei ole ollut toteutuksessa alkuvuonna 2022. 

▪ Yhtiö ei ole kuluvan vuoden aikana hankkinut lisärahoitusta omistajalta, vaan kunnossa- ja ylläpitotoiminta on 
rahoitettu yhtiön omilla vuokratuloilla ja kassavaroilla. Kohteiden ylläpitovuokria on tarkistettu 
vuokrasopimusten mukaisesti. Kiinteistöjen elinkaarikustannukset on huomioitu ylläpitovuokrissa. 

▪ Yhtiön perimät pääomavuokrat sisältävät lainojen lyhennysten ja korkojen lisäksi oman pääoman koron. 
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■ Mustankorkea Oy
▪ Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti. 

Yhtiön tulee kehittää toimintaansa siten, että valtakunnallisesti asetetut kierrätystavoitteet täyttyvät. Yhtiön 
tulee kerätä omalla ja tytäryhtiön toiminnalla kohtuullinen tuotto omistajakunnille. Mustankorkean 
jätekeskuksen toimintaa tulee kehittää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden 
keskittymäksi.

▪ Kuntalaisten jätteiden keräys ja käsittely on sujunut suunnitellusti eikä merkittäviä viivästyksiä astiatyhjennyksissä ole ollut
huolimatta haasteellisesta talvikelistä. Hyötyjätteiden (biojäte, lasi, metalli, kartonki, pakkausmuovi) kiinteistökohtainen 
erilliskeräysvelvoite on ulotettu jätelain mukaisesti kaikkiin vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin. Näistä selvästi yli 90 
% täyttää velvoitteen ja jätehuoltoviranomainen on lähestynyt myös loppuja kiinteistöjä ja kehottanut hankkimaan 
tarvittavat jäteastiat. Lähelle 100 %:aa arvioidaan päästävä tämän vuoden aikana.

▪ Kotitalouksien jätehuollosta aiheutuvat kustannukset ovat Mustankorkean alueella edelleen alle valtakunnallisen 
keskiarvon, huolimatta vuodenvaihteessa tehdyistä taksan tarkistuksista ylöspäin.

▪ Kotitalouksilta kerättyjen yhdyskuntajätteiden materiaalikierrätysaste oli n. 46,2 %, mikä on hieman valtakunnallista 
keskiarvoa korkeampi. Luvusta puuttuu kierrätetyn paperin määrä (tietoa ei saatavissa), mikä nostaa kierrätysasteen yli 
tämänhetkisen tavoitetason 50 %. Tavoite tämän vuosikymmenen loppuun mennessä on 60 %.

▪ Jätelain mukainen poistotekstiilien erilliskeräysvelvoite astuu voimaan 1.1.2023. Keräyksen järjestämistä osakaskunnissa 
on alettu suunnittelemaan. Keräyksen laajuuteen vaikuttaa kuitenkin mahdollinen tuottajavastuu, mikä siirtäisi 
keräysvastuun pois kunnilta. Asia tarkentuu lähiaikoina.

▪ Biokaasun myynti kolmen kuukauden aikana oli n. 192 000 kg, mikä oli n. 20 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa 
suurempi.

▪ Yhtiö maksaa tänä vuonna viime vuoden tuloksesta 500 000 € osinkoa omistajakunnilleen.

▪ Neuvotteluja jatketaan muiden toimijoiden kanssa mahdollisuuksista sijoittaa liiketoimintaa Mustankorkean jätekeskuksen 
alueelle.
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■ Jykia Oy

▪ Yhtiö kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja 
omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa. Yhtiö suunnittelee kiinteistökehityskohteista irtaantumisia jo niiden 
kehitysvaiheessa. Yhtiöllä tulee olla vireillä vähintään kaksi työpaikkarakentamisen hanketta vuoden 2022 
aikana.

▪ Teollisuuden toimitilakysyntä on jatkunut vilkkaana. Jykialla on neuvottelussa useita hankkeita, joiden toteutumien ajoittuisi 
vuosille 2022 ja 2023. DB Santasalon tehtaan rakentaminen etenee suunnitellusti, toinen rakennusvaihe valmistuu 
loppuvuonna 2022. Eteläporttiin on rakenteilla myös Woodspinin tuotantolaitos, jossa Woodspin , Spinnova sekä Suzano 
aloittavat laiteasennukset syksyllä 2022. Jykia on allekirjoittanut esisopimuksen Spinnovan kanssa kehräämön 
rakentamisesta Eteläporttiin. Yhtiön tuloksen ennakoidaan olevan budjetoidulla tasolla. Koronaepidemian merkittävä 
vaikeutuminen Kiinassa sekä Ukrainan sodan ja sen aiheuttamien pakotteiden kiristyminen voi vaikuttaa yhtiön tulosta 
heikentävästi.

■ Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy

▪ Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien 
joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti. 

▪ Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat edelleen kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan kokoluokan 
kaupunkeihin. Yhtiön alkuvuosi on sujunut käyttötalouden kuin myös investointien suhteen suunnitellulla tavalla. Ukrainan 
sota voi aiheuttaa poikkeamia kuluvan vuoden aikana. Energian, prosessikemikaalien kuin myös laitteiden ja tarvikkeiden 
hinnat ovat nousseet voimakkaasti. Puhdistamot ovat käsitelleet jätevedet ympäristölupaehtojen mukaisesti.
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■ Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr

▪ Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla 
Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja 
kehittämällä Paviljongin kiinteistöä. Säätiön tulee toimia aktiivisesti Paviljongin hallinnollisen 
toimintamallin uudistamisen suunnittelussa ja edistää hanketta omalta osaltaan. 

▪ Jyväskylän kaupungin päätösten mukaisesti Jyväskylän Paviljonkisäätiö myy Paviljongin kiinteistön 30.6.2022 
Jyväskylän kaupungille. Paviljonkisäätiö hoitaa kauppahinnalla kaikki laina- ja sopimusvelvoitteensa. Kaupan 
jälkeen Paviljonkisäätiö aloittaa toimenpiteet säätiön toiminnan lakkauttamiseksi selvitystilamenettelyn kautta, 
koska säätiöllä ei enää ole mahdollista jatkaa säätiön sääntöjen mukaista tehtäväänsä.

■ Jyväskylän Jäähalli Oy

▪ Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii 
osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän. Yhtiön tulee toimia aktiivisesti Hippos -
hankkeen kehittämistyössä ja edistää hanketta omalta osaltaan.

▪ Yhtiön tilivuosi 2022 on mennyt budjetoidun mukaisesti ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Kaupunki on 
lunastanut omistukseensa yhtiön koko osakekannan. Lopullisena tavoitteena on myydä rakennus Hippos Ky:n 
kiinteistöyhtiölle, tarkempi aikataulu selviää kuluvan vuoden aikana.
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