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KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE

Tilikauden alijäämäennuste -25,1 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 72,7 milj. euroa

▪ Tilikauden alijäämäennuste on syksyn muutetun talousarvioesityksen mukainen (TA/M alijäämä -25,1 milj. euroa). Kaupungin kertyneet ylijäämät 
ovat ennusteen mukaan vuoden 2022 lopussa 72,7 milj. Euroa. Ennuste ei sisällä mahdollista sotekiinteistökauppaa, josta kaupunginvaltuusto 
päättää 31.10.2022.

Verorahoitus on toteutumassa syksyn muutetun talousarvioesityksen mukaisesti

▪ Verotulot (607,0 milj. euroa) ja valtionosuudet (220,7 milj. euroa) ovat toteutumassa syksyn muutetun talousarvioesityksen mukaisesti. 

▪ Verotuloennuste perustuu Kuntaliiton tuoreimpaan syyskuun kuntakohtaiseen veroennustekehikkoon, jonka pohjana on syksyn 
kuntatalousohjelmassa esitetyt arviot verotulojen kehityksestä.

Toimintakate 799,9 milj. euroa on toteumassa syksyn muutetun talousarvioesityksen mukaisesti

Investointimenojen ennuste 99,8 milj. euroa

▪ Investointimenot ovat toteutumassa tämän hetken ennusteen mukaan syksyn muutetun talousarvioesityksen mukaisesti. Investointiosan 
toteumaan liittyy kuitenkin epävarmuutta johtuen mm. investointihankkeiden jaksottumisesta kuluvan ja ensi vuoden välillä. Myös rakentamisen 
kustannukset ovat nousseet, mutta suurin vaikutus heijastuu alkaviin ja tuleviin hankkeisiin.

Lainakannan lasku 15,8 milj. euroa

▪ Ennusteen mukainen lainakannan lasku on 15,8 milj. euroa.

▪ Lainakanta 31.12.2022 ennusteen mukaan 336,4 miljoonaa euroa, eli 2.311 euroa/asukasta kohden.



KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT

miljoona  euroa TP 2021 TA+M 2022 TPE 2022 Poikkeama 

Toimintakate -767,2 -799,9 -799,9 0,0

Vuosikate 36,2 32,0 32,0 0,0

Tilikauden yli-/alijäämä 70,0 -25,1 -25,1 0,0

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 97,8 72,7 72,7 0,0

Verotulot 584,7 607,0 607,0 0,0

Valtionosuudet 210,0 220,7 220,7 0,0

Investointimenot 66,9 99,8 99,8 0,0

Lainakannan muutos -30,6 -15,8 -15,8 0,0

Lainakanta 31.12 352,3 336,4 336,4 0,0



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 0,0

Sosiaali- ja terveyspalvelut
0,0

Kasvun ja oppimisen palvelut
0,0

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
0,0

Kaupunkirakenne
0,0

Tilapalvelu-liikelaitos
0,0

K-S pelastuslaitos-liikelaitos
0,0

Kylän Kattaus-liikelaitos 0,0



TULOSLASKELMA

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

Toimintatulot 336 607 339 664 342 296 2 632

Toimintamenot -1 103 829 -1 139 610 -1 142 242 -2 632

Toimintakate -767 222 -799 947 -799 947 0

Verotulot 584 651 607 000 607 000 0

Valtionosuudet 209 999 220 668 220 668 0

Rahoitustulot ja -menot 8 767 4 313 4 313 0

Vuosikate 36 196 32 034 32 034 0

Poistot ja arvonalentumiset -53 857 -57 500 -57 500 0

Satunnaiset erät 87 268 0 0 0

Tilikauden tulos 69 607 -25 466 -25 466 0

Tilinpäätössiirrot 354 340 340 0

Tilikauden yli-/alijäämä 69 961 -25 126 -25 126 0

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 € 97 816 72 691 72 691 0



VERORAHOITUS

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

Kunnallisvero 487 898 505 000 505 000 0

Kiinteistövero 52 547 53 000 53 000 0

Osuus yhteisöveron tuotosta 44 206 49 000 49 000 0

Verotulot yhteensä 584 651 607 000 607 000 0

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 118 127 117 035 117 035 0

Verotuloihin perustuva tasaus 54 642 58 225 58 225 0

Verotulomenetysten korvaus 59 101 68 130 68 130 0

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

Valtionosuudet yhteensä 209 999 220 668 220 668 0

Verorahoitus yhteensä 794 651 827 668 827 668 0



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

Toiminnan rahavirta 38 193 9 806 9 806 0

Vuosikate 36 196 32 034 32 034 0

Satunnaiset erät 87 268 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -85 271 -22 228 -22 228 0

Investointien rahavirta 37 846 -74 558 -74 558 0

Investointimenot -66 944 -99 821 -99 821 0

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 532 1 462 1 462 0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 103 257 23 801 23 801 0

Toiminnan ja investointien rahavirta 76 039 -64 752 -64 752,3 0

Antolainauksen muutokset 3 0 0 0

Antolainasaamisten lisäykset -68 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 71 0 0 0

Lainakannan muutokset -30 612 -15 839 -15 839 0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 30 000 30 000 0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -62 588 -49 355 -49 355 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos 31 976 3 516 3 516 0

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 3 766 21 604 21 604 0

Rahoituksen rahavirta -26 843 5 765 5 765 0

Rahavarojen muutos 49 196 -58 987 -58 988 0

Lainakanta 31.12, 1000 € 352 280 336 441 336 441 0

Lainakanta 31.12, euroa/asukas 2 438 2 311 2 311 0



INVESTOINNIT 

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

Investointimenot 66 944 99 821 99 821 0

Maa- ja vesialueet 2 074 6 000 6 000 0

Urheilu- ja retkeilyalueet 2 416 8 735 8 735 0

Kunnallistekniikka 25 715 23 700 23 700 0

Talonrakennus 29 935 47 688 47 688 0

Irtainomaisuus 5 752 11 070 11 070 0

Osakkeet ja osuudet 0 1 352 1 352 0

Keski-Suomen Pelastuslaitos 1 053 1 276 1 276 0

Rahoitusosuudet 1 532 1 462 1 462,0 0

Pysyvien vastaavien luovutustulot 103 257 23 801 23 801 0

Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous 99 883 22 228 22 228 0

Maan myynti 1 326 1 500 1 500 0

Muiden pysyvien vastaavien myynnit 2 048 73 73 0



RAHOITUKSEN TILANNE 30.9.2022

1000 eur 31.12.2021 30.9.2022 Muutos

LAINAKANTA

Lainaa konsernilta 131 168 91 920 -39 248

Kuntatodistukset 0 63 000 63 000

Lyhytaikaiset lainat yhteensä 131 168 154 920 23 752

Ottolainat 221 112 172 371 -48 741

Lainakanta yhteensä 352 280 327 291 -24 988

PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT

Tytäryhteisöille 155 913 150 868 -5 045

Muille 1 526 733 -793

Yhteensä 157 439 151 601 -5 838

TAKAUKSET

Tytäryhteisöille 289 869 268 697 -21 172

Muille 2 108 1 874 -234

Yhteensä 291 977 270 570 -21 407



RAHOITUSTAPAHTUMIA 30.9.2022

▪ Lainasalkku

▪ Saldo 30.09.2022 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 327 M€

▪ Pitkäaikaista lainaa maksettiin pois alkuvuoden aikana 48,7 M€.  

▪ Pitkäaikaisten ottolainojen (172,4 M€) osuus koko lainasalkusta oli 53 %

▪ Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,70% (edellisvuonna 1,43 %)

▪ Suojausaste oli 69% (edellisvuonna 64 %)

▪ Pitkäaikaisten antolainojen (151,6 M€) ja takausten (270,6 M€) muutokset

▪ Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle    

-13,7 M€  ja Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle -6,1 M€

▪ Suurimmat antolainojen muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle

-5,046 M€ ja Jyväskylän Messut Oy:lle -0,757 M€

▪ Välirahoitteiset hankkeet

▪ Jyväsriihen koordinoimat: Yhdistyksillä (3kpl) käytössä limiittiä 116.481 € (limiitti 500.000 

euroa)

▪ Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat: Limiittiä käytöstä 

80.000 € (limiitti 300.000 euroa)



HENKILÖSTÖ (1/9)

Palkalliset henkilötyövuodet TOT TOT Muutos

9/2021 9/2022 htv %

Konsernihallinto 195 216 21 11,0 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 305 2 341 36 1,6 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 2 055 2 114 59 2,9 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 344 337 -7 -2,0 %

Kaupunkirakenne 232 237 5 2,3 %

Liikelaitokset 529 564 35 6,6 %

Palvelut yhteensä 5 660 5 810 150 2,6 %

Palkkatuettu työllistäminen 50,6 67,3 17 33,0 %

Henkilötyövuodet yhteensä 5 711 5 877 167 2,9 %

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

1 000 euroa 9/2021 9/2022 9/2022 euroa % euroa %

Palkat ja palkkiot 232 519 243 298 244 027 729 0,3 % 11 508 4,9 %

Henkilösivukulut

Eläkemenoperusteiset maksut 9 176 8 913 8 910 -2 0,0 % -266 -2,9 %

Muut eläkekulut 39 948 42 146 42 080 -66 -0,2 % 2 132 5,3 %

Muut henkilösivukulut 6 756 7 247 5 642 -1 605 -22,1 % -1 114 -16,5 %

Yhteensä 288 399 301 603 300 659 -944 -0,3 % 12 260 4,3 %



HENKILÖSTÖ (2/9)

Henkilöstömenot 

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

1 000 euroa 9/2021 9/2022 9/2022 euroa % euroa %

Konsernihallinto 12 236 12 862 13 425 562 4,4 % 1 189 9,7 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 120 958 123 903 124 742 838 0,7 % 3 783 3,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 95 437 100 564 99 247 -1 317 -1,3 % 3 810 4,0 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 15 488 16 133 16 044 -90 -0,6 % 555 3,6 %

Kaupunkirakenne 13 336 14 381 13 816 -565 -3,9 % 480 3,6 %

Liikelaitokset 25 482 27 122 27 323 201 0,7 % 1 840 7,2 %

Palvelut yhteensä 282 938 294 966 294 596 -370 -0,1 % 11 658 4,1 %

Palkkatuettu työllistäminen 1 553 1 971 2 113 141 7,2 % 560 36,1 %

Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset 1 228 1 944 1 432 -512 -26,4 % 204 16,6 %

Sivutoimiset palomiehet 1 281 1 565 1 222 -344 -22,0 % -59 -4,6 %

Luottamustoimi, vaalit 1 400 1 157 1 297 140 12,1 % -103 -7,4 %

Muut henkilöstömenot yhteensä 5 461 6 638 6 063 -575 -8,7 % 602 11,0 %

Henkilöstömenot yhteensä 288 399 301 603 300 659 -944 -0,3 % 12 260 4,3 %
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■ Henkilöstömenot toteutuivat ajalla tammi-syyskuu 12,3 miljoonaa euroa suurempana kuin edellisenä 

vuonna. Muutettuun talousarvioon verrattuna henkilöstömenojen toteuma oli kuitenkin 0,9 miljoonaa 

euroa pienempi.

▪ Talousarviota pienempään toteumaan vaikuttivat esimerkiksi kevään aikana toteutuneet lakot. 

▪ Henkilöstön saatavuushaasteista on seurannut sekä suunniteltuja pienempiä kuluja (rekrytointiviiveistä), 

mutta myös ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi tuplavuoro- ja ylityökorvauksina.

▪ Työnantajaa edustava KT ja järjestöistä JUKO ja JAU solmivat kesäkuussa kolmivuotisen sopimusratkaisun 

vuosille 2022–2025. Sote ry:n kanssa sopimus syntyi lokakuun alussa. Vuoden 2022 yleiskorotus oli 1.6.2022 

pääsääntöisesti 2,0 prosenttia. Korotukset on maksettu takautuvasti. Keskitetty järjestelyerä  tulee 

takautuvasti maksuun lokakuusta, ja ensimmäisten neuvottelutulosten perusteella useimmissa 

sopimuksessa se jaetaan yleiskorotuksena. Järjestelyerän suuruus on 0,53 prosenttia, tästä 0,03 prosenttia 

kohdistuu perhevapaauudistukseen. Sopimuskorotusten vaikutus on huomioitu syksyn muutetussa 

talousarviossa. 

▪ Sairausvakuutuskorvaukset ovat toteutuneet ennakoitua suurempina
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■ Henkilötyövuodet ovat toteutuneet seurantajaksolla 167 htv edellistä vuotta suurempana. Henkilöstösuunnitelmassa 

koko vuoden henkilömääräkasvun on arvioitu olevan 121 htv. Henkilötyövuodet ovat kasvaneet  suunniteltua 
enemmän kasvun ja oppimisen palveluissa (+59 htv, TA22: +35 htv).  Muutoin kasvu vastaa henkilöstösuunnitelmaa tai 
on sitä hieman matalampi: sosiaali- ja terveyspalveluissa (+36 htv), samoin kuin konsernihallinnossa henkilötyövuodet 
ovat kasvaneet 21 henkilötyövuotta. Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstökasvu on ollut +38 htv. 

▪ Sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstökasvu on kohdistunut erityisesti sote-hankkeiden projektihenkilöstöön, 
uuden nuoriskodin henkilöstöön sekä oppilas- ja opiskelijahuollon siirtymiseen ennakoivasti sivistyksestä.  
Vastaavasti henkilöstöä on ollut hieman suunniteltua vähemmän avoterveydenhuollossa (mm. koronatehtävien 
väheneminen) ja kaupunginsairaalassa (henkilöstön saatavuushaasteet).

▪ Kasvun ja oppimisen henkilöstösuunnitelmissa varauduttiin henkilöstölisäyksiin nettona 35 henkilötyövuodella, kun 
samalla henkilötyövuodet vähenivät 55:llä oppilas- ja opiskelijahuollon siirtyessä soteen. Syyskuun lopussa kasvua 
on ollut edellisestä vuodesta jo 60 henkilötyövuotta. Henkilötyövuodet ovat lisääntyneet sekä varhaiskasvatuksessa 
että perusopetuksessa peruspalveluissa. 

▪ Keski-Suomen Pelastuslaitos –liikelaitoksen henkilöstösuunnitelmassa ei huomioitu talousarviovalmisteluaikataulun 
vuoksi sairaanhoitopiirin järjestämisvastuun määräämänä tapahtunutta muutosta, jossa Keski-Suomen 
pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluita aiempaa laajemmalla alueella. Tästä syystä liikelaitosten 
henkilötyövuodet ovat kasvaneet. 

▪ Konsernihallinnon henkilötyövuosien kasvu kohdistuu elinkeino- ja työllisyyspalveluihin ja erityisesti työllisyyden 
kuntakokeiluun sekä muihin hankkeisiin.
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Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

TOT TOT

9/2021 9/2022 Muutos Muutos -%

kalenteripäivät 106 385 134 416 28 031 26,3 %

pv/htv 18,7 22,9 4,2 22,6 %

pv/vakituinen hlö 12,4 14,7 2,3 18,6 %

poissaolon ajalta maksetut 

palkkamenot (1 000 eur) 5 231 8 282 3 051 58,3 %
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■ Sairauspoissaolot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan seurantajaksoon verrattuna 4,2 pv/htv
(puolivuotiskatsauksessa 4,6 pv/htv), kokonaisuudessaan henkilöstön sairauspoissaolot olivat 22,9 pv/htv. 

■ Kasvun on aiheuttanut erityisesti koronan sairastamisen lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna. 
Myös muiden infektiotautien sairastaminen on lisääntynyt. Alkusyksyn tietojen perusteella on myös riski, 
että koronasairastaminen ja muut infektioista johtuvat poissaolot kasvavat edelleen loppuvuodesta.  

▪ Koronatilanne jne. näkyy siinä, että sairauspoissaoloissa ovat kasvaneet merkittävästi sekä esihenkilön myöntämät 
poissaolot (tieto syyskuulta, kasvua n. 16 000 päivää, poissaoloista 90 % kestoltaan 1-7 päivää )  että yleisvaaralliset 
tartuntataudit (tieto syyskuulta, kasvua n. 9 000 päivää, esim. Sote-henkilöstö testataan). 

■ Työterveyshuollon tilastojen (todistukselliset poissaolot) perusteella diagnoosiryhmässä tuki- ja 
liikuntaelin sairaudet poissaolot (todistukselliset 22 546 päivää seurantajaksolla) ovat hieman laskeneet 
viime vuoteen verrattuna, mielenterveyden häiriöiden diagnoosiryhmässä (todistukselliset 27 356 päivää 
seurantajaksolla) poissaoloissa on hieman kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

▪ Työterveyden todistuksellisten poissaolojen tilastossa kasvua on erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa (mm. 
korona) sekä liikelaitoksissa (kasvua koronan lisäksi tuki- ja liikuntaelin, mielenterveyden häiriöiden sekä vammat, 
myrkytykset jne. diagnoosiluokissa)
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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 (8/9)
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN, ESIMERKKEJÄ

■ Vuorovaikutustaitoiset työyhteisöt ja muutoksen hallinta

▪ Henkilöstökoulutus, kohderyhmänä koko henkilöstö : Tunteiden ymmärtäminen muutosten keskellä – koulutus 

▪ Esimerkit syksyn esihenkilökoulutuksista: 1) Moninaisuuden johtaminen, 2) tiimin tukeminen muutostilanteissa, 

3) Muutosviestinnän vinkit, 4) Vastuuton työkäyttäytyminen ja siihen puuttuminen, 5) Vuorovaikutuksen 

johtaminen 

■ Digiosaaminen ja digitaaliset palvelut

▪ Esimerkiksi Office 365 Kahvivartit, Eduhousen IT-oppimisalusta, Teamsin tehokas käyttö kouluttajana ja 

fasilitaattorina -koulutukset 

■ Muutos osana arkea, tukien erityisesti työturvallisuutta

▪ Suunnatut EA – tarvekartoitukset ja niiden mukaiset EA 1 ja hätäensiapukoulutukset

▪ Haastava asiakaspalvelu - koulutukset 

▪ Uhka ja väkivaltatilanteet nuorisokotiympäristössä ja - työssä 

▪ ”Kotikeikka” – turvallisuuskoulutukset (kotihoito)
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TYÖKYVYN YLLÄPITÄMINEN, ESIMERKKEJÄ

■ Yleinen työhyvinvoinnin edistäminen ja varhainen tuki

▪ Tehostettu tiedolla johtamista henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä.

▪ Keva- yhteistyön kehittäminen (mm. kehittämistapaamiset ja Claned-oppimisalustan hyödyntäminen, Kevan hankkeissa ja verkostoissa mukana)

▪ Keväällä toteutettiin henkilöstölle työn ja muun elämän yhteensovittamisesta kysely .

▪ Aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset, painopisteenä biologiset riskit (Ikääntyneiden palvelut) 

▪ Uhka – ja väkivaltatilanteiden riskienarvioinnin pilotit / käyttöönotto ja arvioinnin mukaiset toimenpiteet (Varhaiskasvatus ja Lastensuojelulaitokset) 

▪ Toteutettiin esihenkilöiden neuvontaa ja tukea mukaisesti, toteutettiin työkyvyn tuen mallin mukaisia toimenpiteitä sekä muuta työyhteisötukea työyhteisöissä

■ Muutoskykyisyyden vahvistaminen

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

tunne- ja pomopysäkit sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä sivistyspalveluissa

▪ Suunnatuilla, täsmä- ja kriisityönohjauksella tuettiin tukea tarvitsevia työyhteisöjä sekä haastavissa johtamistilanteissa myös esihenkilöitä 

■ Mielenterveyden tuki

▪ Työterveyden palveluissa on lisätty työpsykologin tukea

▪ Käytössä "Mitä kuuluu" –työelämäkeskustelut 



TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN 
TOTEUMAT



KONSERNIHALLINTO (1/5)

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. Jatketaan 
valmiussuunnitelmien päivittämistä ja varautumista erilaisiin poikkeaviin tilanteisiin.  

■ Tietojen keräys hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvistä eristä. Ensimmäinen selvitys toimitettiin määräaikaan 28.2.2022 
mennessä hyvinvointialueelle ja ensimmäisessä selvityksessä olevia tietoja päivitettiin kesäkuun lopussa lain edellyttämällä 
tavalla. Loppuvuoden aikana toimitetaan vielä tiedot mahdollisista muutoksista aiemmin ilmoitettuihin tietoihin.

■ Hyvinvointialueelle siirtyvien toimintojen ja kaupunkiin jäävien toimintojen välisten, kriittisten yhdyspintojen läpikäynti on 
loppusuoralla.

■ Uuden 1.1.2023 voimaantulevan organisaation ja johtamisjärjestelmän valmistelu. Päivitetty hallintosääntö tuodaan 
kaupunginvaltuuston päätettäväksi 31.10.

Päätöksenteon tuki

■ 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. Avustustenhallintaprojekti on käynnistynyt.

■ Tiedonhallinnan kokonaisuuden hallinnoimiseen hankitun Digiturvamalli-työkalun käyttöönottoa aloitetaan toimialojen ja 
liikelaitosten kanssa.

■ Kaupunginarkistossa tehdään aineiston sijoittamistyötä kaupungin ja hyvinvointialueen aineiston kesken, hyvinvointialue 
jää alivuokraiseksi kaupungin arkistotiloihin.



KONSERNIHALLINTO (2/5)

Henkilöstöpalvelut

■ Henkilöstöpalveluissa on painopisteiden mukaisesti tehty työtä johtamisen ja arjen esimiestyön, työyhteisöjen toimivuuden 
tukemiseksi sekä henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden varmistamiseksi. Resursseja on jouduttu kohdentamaan 
merkittävästi hyvinvointialueuudistuksen muutostyöhön muuhun henkilöstötyöhön vaikuttaneella tavalla. Tämä on 
tarkoittanut ruuhkaa ja viivettä. 

■ Lisäksi suunnitellusta poiketen vuoden aikana henkilöstöpalveluiden toimintaan ja palveluihin ovat edelleen vaikuttaneet 
jossain määrin koronatilanne sekä työmarkkinahäiriöt. 

▪ Toiminnassa on esimerkiksi pitänyt huomioida ja toteuttaa väliaikainen tartuntatautilain 48 a pykälä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluissa. 

▪ Maaliskuusta alkaen kaupungin toimintoihin ovat vaikuttaneet erilaiset työmarkkinahäiriöt, myös lakot, kunnallisten 
virka- ja/tai työehtosopimusten voimassaolon päätyttyä helmikuun lopussa. Kesäkuussa kunta- ja 
hyvinvointialuetyönantajat KT, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Julkisen alan unioni JAU saavuttivat 
kolmivuotisen sopimusratkaisun, joka kattaa kaikki kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Sopimuksen ensimmäisessä 
vaiheessa toteutui takautuvasti kesäkuusta yleiskorotus, joka oli pääsääntöisesti 2 %. Kesän aikana työmarkkinahäiriöitä 
ei ollut, syyskuun alusta ne palasivat muun muassa Tehyn ja Superin toimesta ylityö- ja vuoronvaihtokieltoina. Sovinto 
syntyi 3.10.2022.

■ Työterveyshuollon palveluita on käytetty edellisvuotta enemmän. Työterveys Aalto tarkisti myös hinnoitteluaan kuluvalle 
vuodelle. Lisäksi Kela-korvaukset eivät todennäköisesti toteudu ennakoidulla tavalla. Nämä seikat aiheuttavat myös tämän 
menokohdan osalta ylitysuhan. 

■ Talousarvion mukainen henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaetuus on otettu käyttöön maaliskuun lopussa. Syyskuun loppuun 
mennessä tähän varatusta miljoonasta eurosta on käytetty noin 40 %. Etuus on saanut hyvää palautetta. 



KONSERNIHALLINTO (3/5)
Talous ja strategia

■ Uusi taloussuunnittelujärjestelmä FPM Clausion otettiin käyttöön toukokuun alussa 2022 ja vuoden 2023 taloussuunnittelun ensimmäiset vaiheet on 
tehty uudessa järjestelmässä. Uuden järjestelmän käyttöönotto on yhdenmukaistanut kaupungin taloussuunnitteluprosessia.

■ Talousarviokehys vuodelle 2023 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 6.6.2022 ja toimialoille ja liikelaitoksille annettiin tarkemmat taloussuunnitteluohjeet 
taloussuunnitelmavuosille 2023-2025. Lauta- ja johtokunnat antoivat omat talousarvioesityksensä 23.9. mennessä ja kaupungin johtoryhmä käsitteli 
talousarvion valmistelutilanteen talousarvioseminaarissaan 6.-7.10. Kaupunginhallitukselle esiteltiin talousarvion valmistelutilanne iltakoulussa 10.10. 
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistaan 24.10.

■ Tietovaraston ja raportoinnin kehittämishanke käynnistyi helmikuussa 2022 ja on edennyt projektisuunnitelman mukaisesti. Hanke kestää 
hankesuunnitelman mukaan vuoden 2023 loppuun saakka. Tavoitetilana on yhtenäinen tietojohtamisen ratkaisuarkkitehtuuri, joka pitää sisällään 
keskitetyn tietovaraston ja raportointivälineen. Hankkeessa on saatu alkuvuoden aikana tehtyä ensimmäinen tilasto- ja väestödataan perustuva pilotti 
Azure-pohjaisesta tietovarastosta ja raporttitoteutuksista sekä valmisteltu tietovaraston laajennusta yritysdatalla ja talous- ja hr-raportoinnin 
kehittämistä.

■ Päivitetty kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa helmikuussa. Uuden strategian jalkauttamista on tehty palvelualueilla ja yksiköissä 
kevään ja syksyn 2022 aikana. Osana talousarvioprosessia toimialat ovat kytkeneet omat tavoitteensa kaupunkistrategian tavoitteisiin 
strategiaohjaustaulukon avulla, jotka konkretisoivat kaupunkistrategian vaikuttavuustavoitteita. Kaupunkistrategian tavoitteiden ja mittarien Power BI-
seurantaraporttia on kehitetty ja se valmistuu syksyn aikana.

■ Jyväskylän kaupungin edunvalvontasuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 16.5.2022.

■ Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.4.2022 lakkauttaa Jyväskylän kaupungin sosiaalisen luototuksen rahaston. Jyväskylän kaupunki myöntää 
luottoja vuoden 2022 loppuun asti ja myönnetyt luotot käsitellään loppuun luoton myöntämisen yhteydessä sovitun aikataulun mukaisesti. Päätöksen 
taustalla on hyvinvointialueiden perustaminen vuoden 2023 alussa.

■ 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. Kaupunginhallitus päätti 23.5. Laine Oy:n 
osakekannan myynnistä ja osakekaupan täytäntöönpano tehtiin 1.7.

■ Paviljonkirakennuksen osto kaupungille on toteutunut 30.6. ja Paviljonkisäätiö on maksanut kauppahinnalla kaikki             
laina- ja muut sopimusvastuunsa. Paviljonkisäätiön alasajo on käynnistetty.



KONSERNIHALLINTO (4/5)

Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

■ Ensimmäisellä puolivuotisjaksolla Työllisyyspalveluissa on valmistauduttu uuden valtakunnallisen 
asiakaspalvelumallin käyttöönottoon 2.5.2022 alkaen. Palvelumallilla tiivistetään henkilökohtaista 
työnhakijan palvelua ja mallin tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden työllistämistä tai palveluihin 
hakeutumista. Uuden asiakaspalvelumallin vaikutuksia arvioidaan jälkimmäisen puolivuotiskauden 
aikana.

■ Työllisyyspalveluissa on kolmannella vuosineljänneksellä korostunut työnhakijoiden osaamisen 
vahvistamisen teema. Koulutustapahtumia on järjestetty eri kohderyhmille, kuten korkeakoulutetuille, 
nuorille ja maahanmuuttaneille. Jyväskylän kaupungin oppisopimusohjelman tavoitteen mukaisesti 
lisätään oppisopimuskoulutettavien määrää kaupunkiorganisaatiossa.  Oppisopimuksella koulutetaan 
työnhakijoita niihin tehtäviin ja toimialoille, joilla on rekrytointiongelmia.

■ Osana ekosysteemityötä käynnistyy syksyllä kaksi hanketta, jotka saivat yhteensä noin 900 000 €:n 
rahoituksen vuosille 2022-2025 Kestävä kaupunki -ohjelmasta. Hankkeet ovat kansallinen Suomi Sport-
hanke ja koordinaatiohanke Jyväskylän ekosysteemityöhön.



KONSERNIHALLINTO (5/5)

Konsernihallinnon talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan syksyn muutetun talousarvion                                     
mukaisesti.

Paluu diaan toimintakatteet

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-63,4 M€

talousarvion mukainen



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

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

■ Henkilöstön saatavuudessa on edelleen suuria ongelmia kaikissa ammattiryhmissä. 
Kaupunginsairaalan ja ikääntyneiden palveluiden paikkamääriä on tästä syystä jouduttu 
tilapäisesti supistamaan ja se pidentää odotusaikoja palveluihin pääsemiseksi.

■ Voimakkaana jatkunut koronapandemia vaikuttaa toimintaan edelleen. 
Koronaorganisaation ylläpito sitoo henkilöstöä sekä muita kiinteitä kustannuksia. 

■ Hoitotarvikkeiden hinnat ovat nousseet ja saatavuudessa on ollut vaikeuksia. 
Kriisi/valmiusvaraston perustaminen on lisännyt hoitotarvikekustannuksia 

■ Kukkumäen nuorisokodin toiminta käynnistyy kokonaisuutena 10.10.2022 alkaen. 



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/3)

Sosiaali- ja terveyspalveluiden talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan syksyn muutetun                              
talousarvion mukaisesti.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Lisätalousarvion perustana olevan ennusteen mukaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden talous tulee ylittymään 
alkuperäisestä 17,7 miljoonaa euroa. 

■ Sosiaalipalvelut; lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalveluiden kustannuksista.

■ Ikääntyneiden palvelut; vanhusten omaishoidon tuki, asiakasmaksutuottojen pienentyminen asiakaspaikkojen 
vähenemisen vuoksi, ostetun tehostetun palveluasumisen vuorokausihinnan nousu

■ Avoterveydenhuollon palvelut; Koronasta aiheutuneet kustannukset. Hoitotarvikkeiden kohonneet hinnat ja 
lisääntynyt tarve. Asiakaspalvelujen ostoissa ylitystä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. 

■ Erikoissairaanhoidon alijäämän kasvu.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-486,8 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Asiakkaiden palveluiden optimointia jatketaan edelleen

■ Rekrytoinnin edelleen tehostaminen, jotta pystyttäisiin välttämään kalliita lisätyö- ja 
tuplavuoroja.

■ Hankinnoissa pyritään toteuttamaan vain välttämättömimmät.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa 1/2

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto
▪ Kasvun ja oppimisen kehittämisohjelman laadinta aloitettiin tammikuussa 2022.
▪ Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelman laadinta käynnistettiin syyslukukauden 2022 

alussa.
▪ Uusi Kortepohjan päiväkotikoulu aloitti toimintansa 1.8.2022.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

▪ Kesäpäivystysaikana lapsia oli hoidossa enemmän kuin aikaisempina vuosina. Edellisistä 
kesistä poiketen sijaisia jouduttiin palkkaamaan kesän ajaksi.

▪ Varhaiskasvatuslaki muuttui 1.8.2022 alkaen niin, että lapsella on oikeus saada yksilöllisen 
kehityksensä, oppimisensa ja hyvinvointinsa edellyttämää tukea osana varhaiskasvatuksen 
perustoimintaa (kolmitasoinen tuki).

▪ Koulukuljetuksen toiminnanohjausjärjestelmä (MunSchool) otettiin käyttöön 
esiopetusoppilaiden kuljetuksissa lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen. Järjestelmän avulla 
pyritään mm. helpottamaan taksikuljetusten koordinointia, viestintää ja laskutusta.

▪ Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin ja palveluseteleihin tuli indeksikorotus 1.8.2022.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/2)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa 2/2

Perusopetuksen palvelualue

▪ Koronaepidemia vaikutti edelleen perusopetuksen järjestämiseen kevään 2022 aikana. Henkilökuntaa ja oppilaita oli poissa koronan
vuoksi etenkin alkuvuodesta. Maaliskuusta alkaen koulut pääsivät siirtymään takaisin lähemmäksi normaalia arkea ja lukuvuoden 2022-
2023 suunnitelmiin korona ei enää vaikuta

▪ JHL:n ja JyTy:n lakot vaikeuttivat palveluiden järjestämistä keväällä 2022. Koulutyö jouduttiin perusopetuksessa keskeyttämään 
yksittäisiä vaativan erityisen tuen ryhmiä lukuun ottamatta 6.4.-7.4.2022 sekä 3.5.-9.5.2022

▪ Ukrainan sota aiheutti lisätarvetta valmistavalle opetukselle. Valmistavassa opetuksessa on (1.10.2022) yhteensä 230 oppilasta. 
Voionmaan koulukiinteistö varattiin valmistavan opetuksen tarpeita varten lukuvuodeksi 2022-2023.

▪ Koulukuljetuksen toiminnanohjausjärjestelmä (MunSchool) otettiin käyttöön kaikissa perusopetuksen kouluissa lukuvuoden 2022-2023 
alusta alkaen. Järjestelmän avulla pyritään mm. helpottamaan taksikuljetusten koordinointia, viestintää ja laskutusta.

▪ Hyvinvointioppimisen vuosikello otettiin kouluissa käyttöön lukuvuoden 2022-2023 alussa.

▪ Kaupunkitasoinen kiusaamisen vastainen malli otettiin käyttöön 1.10. alkaen.

▪ Uusi Kortepohjan päiväkotikoulu aloitti toimintansa 1.8.2022.

Nuorisopalvelujen palvelualue

▪ Syksyn toiminta on käynnistynyt aktiivisesti. Nuoret ovat korona-ajan jälkeen löytäneet mm. nuorisotilat ja koulunuorisotyön hyvin.

▪ Nuorten talo –hanke (ESR) päättyi 31.8.2022 ja toiminta jatkuu vakinaisena. 

▪ Ohjaamo Jyväskylän toimintaan vaikuttaa yhteistyöverkoston resurssivähennykset (mm. Gradia, aikuissosiaalityö ja työllisyyspalvelut)

▪ AVI-rahoitteinen ukrainalaisille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu Aurinkopaja aloitti toimintansa jo kesällä ja toimintaa jatkui syksyllä



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/4)

Kasvun ja oppimisen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan syksyn muutetun talousarvion mukaisesti.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto

▪ Kasvun ja oppimisen hankkeisiin saadut tuet ja avustukset ovat jo alkuvuoden aikana toteutuneet suurempina kuin talousarviolla on suunniteltu. 
Hanketuloista osa siirtyy kuitenkin seuraavalle tilikaudelle käytettäväksi, mutta toimintakate mahdollisesti jopa alittuu n. 115 000 euroa.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

▪ Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan henkilöstökulujen arvioidaan alittavan annetun budjetin, koska lakisääteisen henkilöstömitoituksen mukaan 
arvioitu palvelutarve ei ole toteutunut ennakoidusti.

Perusopetuksen palvelualue

▪ Perusopetuksen palvelualueen talouden arvioidaan ylittävän annetun budjetin.

▪ Perusopetuksessa on jouduttu reagoimaan vuoden aikana palvelutarpeen kasvuun toteuttamalla ns. odottamattomia rekrytointeja. Kouluille on jouduttu 
palkkaamaan yksittäisiä opettajia mm. perusopetusasetuksen 2§ mukaisten ryhmäkokorajojen ylittyessä. Määrärahavarausta näihin tilanteisiin ei pystytä 
ennakoimaan. Koulunkäynninohjaajien henkilöstömenoihin on lisätalousarviossa huomioitu 500 000 euroa.

▪ Valmistavaa opetusta annetaan tällä hetkellä 23 eri ryhmässä ja oppilaita on tilastointipäivänä 20.9. ollut 230. Vuodelta 2021 saamme valtionosuutta 396 
tukikuukaudelta; tämä tulee maksuun 2023. Ensimmäiseltä kahdelta neljännekseltä vuodelta 2022 on toteutuneita tukikuukausia jo 368; näistä on haettu 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä maksua ennakoivasti. Valmistavan opetuksen osalta on lisätalousarviossa huomioitu 520 000 euroa.

▪ Jyväskylään perustetaan yksi uusi, yksityisen palveluntuottajan vastaanottokeskus. Tämä aloittanee toimintansa marraskuussa 2022. Vielä ei voida 
ennustaa, onko tarvetta uusille perustettaville ryhmille, vai voidaanko oppilaat sijoittaa nykyisiin ryhmiin.

Nuorisopalvelujen palvelualue

▪ Työpajatoiminnan henkilöstömenojen ylitys on huomioitu syksyn lisätalousarviossa (200 000 euroa).

▪ Kivijalka- hankkeen osatoteuttajien henkilöstökulut näkyvät ostopalveluissa, koska kyseessä ei ole omat työntekijät. Henkilöstökulut tulevat alittumaan 
100 000 euroa, mutta vastaavasti ostopalvelut tulevat ylittymään saman verran 100 000 euroa. Ei vaikutusta talousarvioon.

▪ ICT-palvelut näkyvät muissa toiminnankuluissa, vaikka ne on budjetoitu paleluiden ostoihin. Ei vaikutusta talousarvioon.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-237,4 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/4)

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

▪ Talouden toteuma tulee pysymään talousarviossa ja toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion, johtuen kasvun ja 
oppimisen hankkeisiin saaduista tuista ja avustuksista.

Varhaiskasvatuksen palvelualue

▪ Kerhotoiminnan resursseja on siirretty päiväkotien puolelle varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

▪ Kerhotoiminnassa on 69 lasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Perusopetuksen palvelualue

▪ Palvelutarpeen kasvusta johtuen on jouduttu aloittamaan uusia toimintoja. Koulut kiinnittävät loppuvuoden ajan erityistä 
huomiota esimerkiksi aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintoihin.

▪ Vielä ei voida ennustaa, onko tarvetta uusille valmistavan opetuksen ryhmille, vai voidaanko oppilaat sijoittaa nykyisiin ryhmiin. 
Ensisijaisesti pyritään sijoittamaan uudet valmistavan opetuksen aloittavan oppilaat nykyisiin ryhmiin vapautuville 
paikoille. Oppikirjoja ja muita materiaaleja ei hankita uusina, vaan kierrätetään vanhoina toisilta kouluilta. Henkilöstön sijaisuudet 
hoidetaan sisäisesti niin pitkään kuin mahdollista.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa 1/2

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

▪ Ikääntyneitten asumisviihtyvyyttä edistävä Osuva-hanke käynnistyi keväällä.

▪ Kaupunkistrategian aikataulussa valmisteltu Kulttuurisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa. Suunnitelman toimeenpanoon liittyvät 
kehittämisteemat: kumppanuussopimusprosessin uudistamisen käynnistyminen, kulttuurisen nuorisotyön vahvistaminen 
(tapahtuma), kulttuuribarometrin suunnittelu ja aloittaminen.

▪ Myös usean kaupungin yhteinen digitalisaatiohankevalmistelu on toteutettu kuluvan vuoden aikana.

▪ Maakunnallisella tasolla on valmisteltu kulttuurin näkyvyyttä vahvistavaa kulttuurigaalaa.

▪ Kaupunki on mukana useissa kulttuurihyvinvointia edistävissä hankehauissa joko hakijana tai osatoteuttajana.

Kansalaisopisto

▪ Lukuvuoden 2022-2023 kurssi-ilmoittautuminen on ollut jonkin verran vilkkaampaa edellisvuoteen verrattuna. Syyslukukaudella 2022
kansalaisopisto aloitti osaamisperusteisen opetuksen opintopistekursseilla, joiden arvioidut suoritukset voidaan viedä Koski-
tietokantaan.

▪ Keväällä 2022 peruuntuneita kurssikertoja hyvitetään kurssien toteutumisasteen mukaan, hyvitys huomioidaan kuluvan vuoden 
kurssimaksussa.

Kirjasto

▪ Kirjastopalvelut on pystynyt toimimaan ilman palvelurajoituksia kesästä alkaen. Kävijämäärät ovat huomattavasti vilkastuneet, mutta 
alkuvuoden vaikutukset näkyvät yhä kokonaistilastossa, erityisesti aukioloajoissa ja fyysisissä kirjastokäynneissä. Verkkokirjaston käyttö 
sen sijaan on ollut koko vuoden korkealla tasolla.

▪ Kortepohjan kalustetoimitusten viivästyminen on pitänyt Kortepohjan uudistilat vielä suljettuna. Kortepohjan kirjasto pyritään saamaan 
auki lokakuussa.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/4)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa 2/2

Museopalvelut
▪ Museon näyttelyt ja tapahtumat ovat kiinnostaneet lähivuosia selvästi enemmän.

▪ Kävijämäärät lähestyvät pandemiaa edeltävää tasoa.

▪ Saavutettavuus on parantunut, koska verkkotapahtumia on toteutettu enemmän ja museot ovat lisänneet aineistojaan säännöllisesti museoiden, 
arkistojen, kirjastojen yhteiseen Finna–palveluun.

▪ Aalto2 toimintasuunnittelu ja nivelosan rakentaminen on edistynyt aikataulussa.

Liikuntapalvelut

▪ Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöksellä (10.11.2021, § 82) liikuntapalvelujen hallinnoimien liikuntatilojen ja -paikkojen siivous tuotetaan tällä 
hetkellä kokonaan ostopalveluna. Liikuntapaikkakohteiden siivouksen ulkoistaminen saatettiin päätökseen kesäkuun lopussa ja uudet kilpailutetut 
palvelusopimukset astuivat voimaan 1.7.

▪ Killerille avattu uusi treenitila, jonka hoito vastuu on eteläisellä hoitoalueella.

▪ Laajavuoren alueen latujen sekä Mäkikeskuksen alueen hoito muuttui syksyllä palvelusopimustoiminnasta omana palveluna tuotettavaksi. 
Sopimuskumppaneita ovat olleet alueella toimivat urheiluseurat sekä Laajis Oy. Liikuntapaikkojen hoidon järjestämisellä omana palvelutuotantona 
tavoitellaan liikuntapaikkojen hoitotason nostoa sekä alueen turvallisuuden valvonnan parantumista.

▪ Rakennusten kunnossapitokustannukset ylittyneet ennakoimattomien, mutta välttämättömien toimien takia. Laajavuoren mäkikeskuksella on 
jouduttu tekemään mm. kahviorakennuksen sisäilmakorjauksia sekä betoni- ja hyppyrimäkien kuntotutkimuksia. Harjun stadionilla toteutettu 
kiireellisenä rakenne- ja sisäilmatutkimuksia, joiden pohjalta tehdään korjaustoimenpiteitä.

Sinfonia

▪ Kevään koronasulkujen jälkeen konserttitoiminta on normalisoitunut. Koronan vaikutus näkyy vielä toistaiseksi lipunmyynnissä joka on 85 % vuoden 
2019 tasosta. Tapahtumamäärä tulee olemaan aikaisempia vuosia pienempi koronan vaikutuksista johtuen. Kuitenkin konserttien kuulijamäärät 
nousevat koko ajan ja tapahtumatoiminta vilkastuu.

▪ Sinfonia valmistautuu toimitilojen muutokseen Paviljonkiin.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/4)

Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan syksyn muutetun                                      
talousarvion mukaisesti.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Kirjastot: Kirjastojen tulotavoitteesta jääminen (n. 50 000 euroa) katetaan menoja karsimalla.

■ Museot: Tulotavoite ylittyy arviolta 373 000 eurolla. Vastaava summa käytetään toimintasuunnitelman mukaisiin palveluiden 
ostoihin ja hankintoihin. Suomen käsityön museo sai testamenttilahjoituksena laajan esineistön, jota varten palkattiin 
asiantuntija käsittelemään ja luetteloimaan aineiston, jonka johdosta toimintakate voi ylittyä n. 25 000 euroa.

■ Liikuntapalvelut: ei poikkeamia. Laajavuoren ja Harjun stadionin kustannusten osalta ei vielä tarkkaa tietoa 
loppuvuoden pakollisista korjaustoimenpiteistä.

■ Sinfonia: Tulotavoitteesta tullaan jäämään mikä kompensoidaan menoissa, talouden kokonaisuudessa ei poikkeamia. 
Kompensaatiosta johtuen kuulijatavoite ja saavutettavuus jää tavoitteesta.

■ Teatteri: Teatteri tulee jäämään tulotavoitteestaan (n. 200 000 euroa). Tulotavoitteesta jääminen tullaan kattamaan 
kokonaan menoja karsimalla.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-44,3 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/4)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Museopalveluiden talousarvioon liittyy ylitysuhka johtuen lisätyöstä 
testamenttilahjoitukseen liittyen.

■ Liikuntapalvelut:

▪ Uimahallien kävijämääriä pyritään kasvattamaan ja tuloja kerryttämään erilaisilla 
kampanjatuotteilla. AaltoAlvarin kahvilan vuokralainen aloitti toiminnan 1.10.2022.

▪ Liikuntapalvelussa toteutetaan loppuvuoden aikana energiansäästötoimenpiteitä, joiden tavoitteina 
pienentää energiakustannusten rajua nousua.

▪ Porrastetaan kenttien talvikunnossapidon aloittaminen.

■ Teatterissa pyritään vaikuttamaan kulurakenteeseen ja hakemaan säästöjä kuluista. Tavoitteena 
on pysyä talousarviossa.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

▪ Syyskuun loppuun mennessä myönnettyjen rakentamisen lupien ja ilmoitusten määrä on hieman 
pienentynyt, niitä myönnettiin yhteensä 1 037 kappaletta (-9 %). Erityisesti asuinrakentamisessa on 
nähtävissä hiipumista, luvat myönnettiin 921 uuden asunnon rakentamiseen (-29 %). Kuitenkin uusia 
asuntoja valmistui vielä enemmän kuin viime vuonna tähän saakka, 1 274 kpl (+26 %).

▪ Kaavat ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti. Kyllikinkadun kortteli on edennyt 
hyväksymisvaiheeseen ja Keljonkatu 26 ehdotusvaiheeseen. Tourulan Pajala ja Vt4 Vaajakosken ohitustie 
ovat olleet luonnoksina nähtävillä. Asemakaavoituksen tarkistetut taksat on hyväksytty 9.8. 
kaupunkirakennelautakunnassa.

▪ Tonttikaupoissa ja varauksissa on näkynyt yleinen rakentamisen ja talouden tilanne viivästyttäen osaa 
hankkeista. Maanmyyntivoitoissa ennustetaan muutetussa talousarviossa pysymistä.

▪ Paikallisliikenneterminaali siirtynyt väistötiloihin Asemakadulle 10.8.2022 alkaen. Siirrolla valmistaudutaan   
P-Paraatin rakentamiseen.

▪ Joukkoliikenteen viranomaisalueen laajenemista koskeva selvitys valmistunut.

▪ MAL kehityskuvaluonnos valmistunut ja on nähtävillä 7.10.-11.11.2022

▪ Resurssiviisas Jyväskylä 2040 –ohjelmaluonnos valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa 3.10.,ohjelma 
tulee kaupunginvaltuustoon 31.10.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

Kaupunkirakennepalveluiden talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan syksyn muutetun                                   
talousarvion mukaisesti.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Joukkoliikenteen liikennöintikustannukset nousevat arvioitua enemmän. Traficom on myöntänyt 21.9.2022 tukea 
liikennöintikustannusten kasvuun ja hankkeisiin. Lopullinen liikennöintikustannusten nousu ja valtiontuen osuus 
selviää tilinpäätöksen yhteydessä.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-7,4 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Toimintavuoden alussa olleen pitkän paperialan lakon vaikutus metsätuloihin on 
kompensoitunut kasvaneen kysynnän ja puun korkean hinnan johdosta. Hakkuumäärät tulevat 
olemaan Metsäohjelma 2030 tavoitteiden mukaiset.



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Kiinteistöjohtaja Hannu Kantonen siirtyi kaupunkirakennepalvelujen toimialajohtajaksi 1.7 alkaen ja vs. 

kiinteistöjohtajana toimii rakennuttajapäällikkö Tuomas Kuronen

■ Kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen kustannusten voimakas nousu maailmantilanteen takia näkyy 

edelleen

■ Toimintakauden aikana on hyväksytty merkittävä määrä hankesuunnitelmia: Teatteritalon peruskorjaus 

sisältäen teatterin väistötilat, Sinfonian tilat Paviljonkiin, Keskustan päiväkotikoulun ja Cygnaeuksen 

vanhan koulun peruskorjaus sekä Lyseon peruskorjaus

■ Tilapalvelu laati selvityksen hyvinvointialueelle siirtyvistä vuokratiloista, sopimuksista, henkilöstöstä ja 

laskelmat kaupungilta vuokrattavista tiloista. Selvitys päivitettiin kesäkuun lopussa. Selvitystä on päivitetty 

uusien tilojen ja sopimusten osalta. Sopimusneuvottelut ovat käynnissä hyvinvointialueen kanssa. 

Kaupungin ja hyvinvointialueen väliset vuokrasopimukset on määrä olla allekirjoitettuna 31.10.2022 

mennessä.



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/3)

Ennusteen mukaan Tilapalvelun talous tulee toteutumaan talousarvion mukaisena. Tulot tulevat                     
ylittymään 2,5 milj. euroa ja menot tulevat ylittymään arviolta 2,5 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Suurin syy tulojen ylittymiseen on Paviljongin siirtyminen Tipan hallintaan sekä liikuntapalveluiden kohteiden 
siivouksen siirtyminen Tipan vastuulle.

■ Lisäksi sisäiset vuokratulot tulevat ylittymään johtuen pääosin Voionmaan koulun vuokrauksesta 
sivistyspalveluille.

■ Energiamenot tulevat ylittymään sähkön oston osalta arviolta n. 1,9 milj. euroa ja lämmön osalta 0,2 milj. euroa.

■ Siivouskustannukset tulevat ylittymään 0,9 milj. euroa johtuen liikunnan rakennusten siirtymisestä.

■ Vuokra- ja vastikekustannuksista säästynee n. 0,8 milj. euroa.

■ Jatkossa ilmasto-olosuhteet vaikuttavat energian ja ulkoalueiden hoidon kustannuksiin.

■ Arvioon ei ole huomioitu sote-kiinteistöjen mahdollista myyntien vaikutusta joulukuun osalta.

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

▪ Keljon A- ja B-rakennukset sekä päiväkoti Iltatähti on purettu

▪ Kuokkalan terveysaseman purku käynnissä

▪ Saarenmaan koulu, liikuntarakennus sekä asuinrakennus on myyty 09/2022

■ Energiansäästötoimenpiteet

▪ Energiansäästötoimenpiteisiin kiinnitetään erityishuomiota esimerkiksi laskemalla rakennusten 
sisälämpötilaa. Lisäksi tutkitaan ja säädetään optimaaliset lämmitysrajat, tilojen käyttöä vastaavat 
ilmanvaihdon aikaohjelmat sekä valaistusajat. Sähkölämmitysten ja sulatusten käyttörajat tarkastetaan 
ja optimoidaan.



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

▪ Kylän Kattaus -liikelaitoksessa vuoden 2022 kolmas neljännes on sujunut pääsääntöisesti asetettujen toiminnallisten tavoitteiden
suuntaisesti monista haasteista huolimatta. Taloudellisesti tullaan jäämään tavoitteesta.

▪ Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelut sekä Kylän Kattaus 2023 valmistelut etenevät aikataulussaan, mutta 
vievät paljon valmistelijoiden työaikaa.

▪ Kukkumäessä laiteongelmat jatkuvat. Kriittisin on Co2 toimitusten epävarmuus, mikä johtaa siihen, että on hankittava 
mm. kylmälevyjä turvamaan kylmänä kuljetettavan ruoan oikea lämpötila. Viikottaisissa palavereissa seurataan tilannetta 
tekniikan ja toimittajan kanssa. Edelleen pitkiä viiveitä laitteiden korjauksissa mm. Dietan vaununpesukoneen ja 
pesukoneen korjaukset. Takuutarkastuksen jälkitarkastuksia on pidetty. 

▪ Henkilöstön poissaolot eivät ole vähentyneet. Poissaolot ovat johtuneet mm. työntekijöiden ja lasten koronatartunnoista, 
noroviruksesta, enterorokosta sekä normaalista kausiflunssasta. Pitkiä poissaoloja ovat aiheuttaneet lähinnä tuki- ja 
liikuntaelinvaivat. Opintovapaalle on lähtenyt  4 henkilöä. 

▪ Rekrytointihaasteet jatkuvat ja sopivia hakijoita on ollut hyvin vähän. Sijaistilanteen helpottamiseksi on rekrytointia ja yhteistyötä 
oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa tiivistetty. Yhteistyöprojekti kaupungin työllisyysyksikön, Jamkin ja Poken kanssa on 
aloitettu. Syyskuussa osallistuttiin Rekry- ja työelämä-messuille. 

▪ Varahenkilöiden määrää on nostettu. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ruokapalveluissa on kymmenen 
varahenkilöä. Varahenkilöiden määrän nostaminen on todettu välttämättömäksi haasteellisen rekrytoinnin ja lisääntyneiden 
poissaolojen vuoksi.

▪ Esihenkilöiden työkuormaa helpottamaan on lisätty myös esihenkilön määräaikainen tehtävä 1.8.2022 alkaen. Hänen vastuulleen 
on suunniteltu varahenkilöiden esimiehenä toimiminen ja päivittäinen sijoittelu, palvelukeittiöiden perehdytys hankintojen osalta 
sekä usean palvelukeittiön palveluvastaavatehtävät.

▪ Sekä elintarvikkeiden että myös muiden materiaalien hinnat ovat nousseet keskimäärin 8 % . Useiden tuotteiden saatavuudessa 
on haasteita.



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/3)

Kylän Kattaus-liikelaitoksen tilikauden tulosennuste on muutetun talousarvion mukainen -0,9 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Vuoden 2022 talousarvion taloudellinen tavoite ei tule toteutumaan henkilöstömäärärahojen ylityksestä seuraavista 
syistä:

▪ Ennakoitua suuremmat sairauspoissaolomäärät. 

▪ Vuosilomien sijaisuuksiin budjetissa on varattu liian vähän rahaa.

▪ Edelleen jatkuvat laiterikot. Laitteiden korjaaminen jatkuu ja on hyvin hidasta maailman tilanteen johdosta.

▪ Lisäksi Kukkumäen ruokapalvelukeskuksessa uusien palveluavauksien suunnittelujen vuoksi, toimintaa ei ole saatu 
vakiinnutettua. 

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-0,9 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Talousarviopoikkeamat olivat niin mittavia, että oli tehtävä talousarviomuutos:

■ Talousarvion ulkoista liikevaihtoa tulee pienentää 703.000 euroa, aiheutuen Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin ja muiden ulkoisten asiakkaiden palvelutarpeen supistumisesta.

▪ Vuoropuhelua ja ennakointia asiakkaan kanssa lisättävä

■ Liiketoiminnan muiden tuottojen osalta talousarvioon tulee tehdä 34.000 euron lisäys. 

Tulojen (korvaus työterveyshuollon kustannuksista) kasvu aiheutuu mm. sairauspoissaolojen 

lisääntymisestä johtuvasta työterveyshuollon korvauksen kasvamisesta.

■ Toimintamenojen osalta talousarvioon tulee tehdä yhteensä 608.000 euron lisäys. Kasvu 

johtuu lisääntyneistä sairauspoissaoloista ja niiden aiheuttamista sijaiskustannuksista ja 

työterveyshuollon kustannuksista. Lisäksi henkilöstön suuri vaihtuvuus on aiheuttanut 

budjetoimattomia perehdytyskustannuksia.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa:

■ Jämsän paloasemalla pelastustoimen operatiivisen valmiuden siirtyminen välittömään 
lähtövalmiuteen (ns. 24/7 paloasema) on alkanut 1.7.2022.

■ Hyvinvointialueen aluehallitus on hyväksynyt Jämsän ensihoitopalveluiden tuottamiseksi perustaa 18 
ensihoitajan tointa ja viisi palomiehen virkaa. 

■ Keski-Suomen pelastuslaitos koordinoi alueellisen riskiarvion valmistelua, joka valmistuu 
31.3.2023 mennessä.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/3)

Ennusteen mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen talous tulee toteutumaan                                       
talousarvion mukaisena. Tilikausi on suunniteltu 132 400 euroa alijäämäiseksi johtuen                  
pelastuslaitoksen vuoden 2021 tilinpäätöksessä olevasta pelastustoimen 484 259 euron ylijäämästä.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Energian (polttoaine, sähkö ja kaasu) kallistuminen talousarviossa arvioitua enemmän aiheuttaa 
pelastuslaitoksen talouteen yli 300 000 euron ylityspaineen.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

1,3 M€

talousarvion mukainen

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 suunnitelulla ja ennakointiryhmän ohjeistuksella on pyritty 
ehkäisemään mm. koronan aiheuttamia haittoja palvelutasoon ja taloudenhallintaan.

■ Energian säästämiseksi on aloitettu tekemään toimenpiteitä



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 30.9 Tila

Päätöksen-

teon tuki

Järjestöjen tuet ja 

avustukset listataan ja 

yleiset avustusten 

myöntämisperiaatteet 

tuodaan 

kaupunginhallituksen 

hyväksyttäväksi.

Lista avustuksista 
ja yleiset 
avustusten 
myöntämisperiaatt
eet tehty

Lista avustuksista 
ja yleiset 
avustusten 
myöntämisperiaat
teet tehty

Lista avustuksista ja 
yleiset avustusten 
myöntämisperiaatteet 
tehty

Avustusten 
myöntämisperiaatteet 
on valmisteltu 
päätöksentekoa 
varten ja lista 
avustuksista tuodaan 
tiedoksi 
kaupunginhallitukselle

Henkilöstö-

palvelut

Nuorten kesätyösetelien 

määrää kasvatetaan 200 

kappaleeseen.

Myönnettyjen 
kesätyösetelien 
määrä

100 200 Seteleistä jaettiin 98 
prosenttia



KONSERNIHALLINTO (2/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 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. 
26 675

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.
323 325

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

Vuonna 2021 
lukukertoja 
yhteensä 900 000

Vuonna 2022 
lukukertoja 
yhteensä 945 000

Vuonna 2022 
lukukertoja yhteensä 
561 219

Luku ei kuitenkaan ole 
vertailukelpoinen EU:n 
tietosuoja-asetuksesta 
johtuvan 
analytiikkaohjelman 
vaihdon vuoksi. 



KONSERNIHALLINTO (3/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 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
544

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. 68

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 toteutunut

Laajennettu 
työttömyysaste

22 % 19 % 19 %



KONSERNIHALLINTO (4/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 Tila

Elinkeino ja 
työllisyys

Nuorisotyöttömyyden 
vähentäminen

Ammatillista 
koulutusta vailla 
olevien nuorten 
määrä

19 % 12 % 17 %

Elinkeino ja 
työllisyys

Työnhakijoiden 
aktivoiminen ja osuva 
palveluihin 
ohjaaminen

Aktivointiaste 
(palveluissa olevien 
olleiden osuus)

27 % 33 % 31,3 %

Elinkeino ja 
työllisyys

Aktiivinen houkuttelu 

yritysten 

sijoittumiseksi

Sijoituspalveluiden 
asiakasmäärä ja 
onnistuneet 
sijoittumiset 

Asiakasmäärä 100
9-10 yritystä/v.

Asiakasmäärä
150
12-14 yritystä

Asiakasmäärä 55
7 yritystä



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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
1-9/2022 338

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

2021: 10-12kk < 8 kk Vuositason tavoite
1-3/2022
7-12 kk

1-9/2022
7-12 kk



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

23%/258 asiakasta
Kattavuus 72%

22%/197 asiakasta 
Kattavuus 95%



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (3/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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: 
75%/885 asiakasta
Kattavuus 73%

Asumispalvelut: 
44%/249asiakasta
Kattavuus 98%

Kaupunginsairaalass
a 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 30.9. 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
9/2021: 340

vuonna 2021< 
488 vuonna 
2022< 413

Vuositason tavoite on 
413.
1-9/2022 : 374



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (5/6)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9 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.

Aikarajaylityksien 
suhteellinen 
osuus kaikista 
uusista 
asiakkuuksista.

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

100 % asiakkaista 
pääsee aikarajan 
sisällä palveluun.

Aikarajaylityksien 
suhteellisen osuus 
kuraattori työssä esi- ja 
perusopetuksessa 1,7 
% ja toisella asteella 2,9 
% uusista 
asiakkuuksista. 
Psykologityön osalta 
tiedot saa vain 
puolivuosittain.

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 %. Puolivuositason tavoite



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (6/6)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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 30.9. 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 %

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 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoite-

taso

Toteutunut 30.9. Tila

Perusopetuksen
palvelualue

Oppilaiden yksilöllinen 
kohtaaminen mahdol-
listetaan pitämällä 
opetusryhmien koko 
oppilaiden ikä- ja 
kehitystaso 
huomioiden 
tarkoituksen-
mukaisena.
Opetusryhmiä 
muodostettaessa 
huomioidaan eri 
oppiaineiden 
opetukselle asetetut 
tavoitteet.

Vuosiluokilla 1–
6 on 19,4 
oppilasta/ryhmä

19,4 oppilasta/
ryhmä

19,4 
oppilasta/
ryhmä

Perusopetuksen tunnuslukujen ja 
mittareiden laskentaperiaatteita 
tarkistettiin vuoden 2021 
tilinpäätökseen. Uuden 
laskentaperiaatteen mukainen 
lähtötaso on 18,6 oppilasta/ryhmä. 
Syksyn 2022 tietojen perusteella 
oppilaita on ryhmissä keskimäärin 
18,4.

Vuosiluokilla 7–
9 on 18,1 
oppilasta/ryhmä

18,1 oppilasta/
ryhmä

18,1 
oppilasta/
ryhmä

Perusopetuksen tunnuslukujen ja 
mittareiden laskentaperiaatteita 
tarkistettiin vuoden 2021 
tilinpäätökseen. Uuden 
laskentaperiaatteen mukainen 
lähtötaso on 18,1 oppilasta/ryhmä. 
Syksyn 2022 tietojen perusteella 
oppilaita on ryhmissä keskimäärin 
18,1.

Perusopetuksen
palvelualue

Liikunnallisen, 
terveyttä ja 
hyvinvointia edistävän 
elämäntavan lisää-
minen. Tavoitteena on 
toiminnallisempi kou-
lupäivä jokaisessa 
koulussa.

MOVE-
summaindeksi 
(SOTKANET)

Seurataan kasvaako 
fyysisesti heikon 
toimintakyvyn 
omaavien oppilaiden 
prosentuaalinen sum-
maindeksi 5. ja 8. 
luokan oppilailla.

Vuoden 2022 tulosta ei vielä saatavilla 
(vuonna 2021 luvut 30,3 % ja 35 %)



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/7)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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 % 81,5 %

Kouluterveys-
kysely

ylipainoisten %-
osuus: (ei tietoa)
sosiaalista 
ahdistuneisuutta 
kokeneiden %-
osuus: 32,8 % 
elämäänsä tällä 
hetkellä erittäin tai 
melko tyytyväisten 
%-osuus: 78,8 %

Ei tietoja saatavilla vuodelta 2022

Teaviisari Indeksi: 64 
(sitoutuminen, 
johtaminen, 
seuranta, 
voimavarat, 
yhteiset 
käytännöt, 
osallisuus, muut 
ydintoiminnat)

Ei tietoja saatavilla vuodelta 2022



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

Ei voitu 
määritellä

Luvattomat ja selvittämättömät 
poissaolot: 50679 merkintää

Kaikki poissaolot: 1058357 
merkintää

Ilman 
peruskoulun 
päättötodistusta 
jääneet oppilaat

Ilman 
päättötodistusta jäi 
vuonna 2020 29 
oppilasta

Alle 10 
oppilasta

Ilman päättötodistusta 
lukuvuoden 2021-2022 päätyttyä
jäi 46 oppilasta.

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

Lukuvuonna 2021-2022 
oppilaskyselyn 
perusteella oppilaista 19,7 % koki, 
ettei ole turvallista aikuista, jolle 
puhua asioistaan.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (5/7)

Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

Perusopetuksen 
palvelualue

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

Jyväskyläläisten 
lasten määrä 
Valteri-Onerva-
koulussa

55 oppilasta 
lv. 2021–2022

45 oppilasta / 
lv. 22-23

Valteri Onervassa on lukuvuonna 
22-23 60 oppilasta.

Muuttoliike ympäristökunnista 
palvelujen piiriin on vaikuttanut 
tavoitetta heikentävästi.

Onervan 
tukistarttien määrä

50 
tukistarttia / 
v. 2020

35–40 
tukistarttia / v. 
2021

Tukistartteja ja tukijaksoja (kieli, 
näkö, kuulo) on myönnetty 35:lle 
perusopetuksen oppilaalle 
vuonna 2021.

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 
alueellisessa 
nuorisotyössä

40 000 37 074

Koulunuoriso-
työssä kohdatut 
nuoret

25 000 25 000 34 799



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (6/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

700 700 832

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

30 % 50 % 16,5 %

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

Valtakun-
nallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Valtakunnal-
lisen keskiarvon 
yläpuolella

On keskiarvon yläpuolella 
( Jyväskylä 4,8
Valtakunnallinen 4,6)



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (7/7)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

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

Työpajatoimintaan 

osallistuvien nuorten 

määrä

421 400 395

Nuoret sijoittuvat 
positiivisesti 
pitkässä (1–
2 v) seurannassa

75 % 75 % 73 % (vuoden 2021 tieto)

Nuorten kokema 
sosiaalinen 
vahvistuminen
suhteessa 
valtakunnallinen 
vertailu

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

On keskiarvon yläpuolella 
( Jyväskylä 97 %, valtakunta 93 
% vuoden 2021 tieto)

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

Ohjaamon 
ohjauskerrat

4 200 4 500 4 372

Nuorten kokemus 
ohjauksesta suh-
teessa
valtakunnalliseen 
vertailuun

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Valtakunnallisen 
keskiarvon 
yläpuolella

Tieto saadaan vuoden lopussa



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/9)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

Kulttuuripalvelut 
ja -laitokset

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

Vapaalta kentältä 
ostetut freelance-
palvelut €

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

610 052 € (sis. 305 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

2 328

Kulttuurilaitosten 
yhteisesti 
tuotettujen 
tilaisuuksien ja 
palveluiden määrä

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

7



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/9)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoite-

taso

Toteutunut 30.9. Tila

Kulttuuri- ja 
osallisuus-
palvelut

Määrällinen, sosiaalinen, 
taloudellinen ja fyysinen 
saavutettavuus: 
kulttuurineuvola, 
varhaiskasvatus, esi- ja 
perusaste, perheet. Huo-
mioidaan 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 
varhaiskasvatuksessa, 
esi- ja 
perusopetuksessa 
tavoitetaan. Toteutuu / 
ei toteudu

Kompassi tavoittaa kaikki kunnallisten ja 
yhden yksityisen koulun 0.-9-luokkien 
oppilaat. Lukukausi on alkanut 
suunnitelmien mukaan. Varhaiskasvatukse
n esitysohjelma tavoittaa kaikki päiväkodit. 
Taidepajaohjelma kiertää vuorovuosin 
alueittain kaikki päiväkodit.

Erityisryhmät ja 
kulttuuriset ryhmät 
tavoitetaan. Toteutuu / 
ei toteudu

Kompassin ohjelma tavoittaa YPR, autismi-, 
VET- ja EMO-ryhmät, joille on tarjolla oma 
taidepajaohjelma.
Koulutaiteilija jatkaa Huhtasuolla, jossa 
paljon VET-oppilaita ja kulttuurisia ryhmiä. 
Nykyresursseilla voidaan suoraan tavoittaa 
koulujen kautta.

Maksuttoman 
toiminnan %-osuus 
koko toiminnasta

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

90 % Neuvoloiden, koulujen ja 
päiväkotien ohjelma maksutonta, tapahtu
matuotannossa suurin osa maksuttomista 
toteutuu, 30.9. mennessä maksuttomien 
tapahtumien osuus n. 90 %

Moniammatillisen 
yhteistyöverkoston 
vahvistaminen, 
moniammatilliset 
yhteistyöverkostot 
nimettynä.

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

Kitti - Tapahtumat ja yleisötyöryhmä, 
Kulttuuriaitan ohjausryhmä, kaupungin 
tapahtumatiimi
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

Toteutuu Asuinalueiltojen määrä 
kasvaa, toteutunut 10 
tilaisuutta
-toteutus hybridinä
-sisällöt teemoitettuja, 
valmistelu yhteistyössä 
asuinalueyhdistysten kanssa

Yhdistysten ja 
yhteisöjen 
tilojen 
käyttömäärä 
lähitaloissa

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

Toteutuu Yhdistysten ja yhteisöjen 
toiminta lähitaloissa kasvaa -
toteutunut 967 käyttökertaa

Vapaaehtoiste
n toiminta-
alueiden 
määrä kasvaa

Tilastoidaan 
vuoden 2022 
aikana

Toteutuu Toiminta-alueiden 
laajentaminen
- alueelliset koulutukset: 
toteutunut 3 tilaisuus
- erityisryhmät:
toteutunut 1 tilaisuus

Kansalaisopisto Osaamisperusteisen 
opetuksen aloittaminen, 
alkaen kieltenopetuksen 
ainealueesta.

Kurssien 
lukumäärä

0 10 10

Kansalaisopisto Kurssitarjontaa 
uudistetaan säännöllisesti 
lukuvuosittain.

Kurssien 
lukumäärä

5 8 16
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

28 651 aukiolotuntia,
joista 13 245 omatoimista

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

Käynnit, joista 
verkkokäyntejä 
kpl

1 700 000 
käyntiä, josta 
verkkokäyntejä 
850 000

1 900 000 
käyntiä, josta 
verkkokäyntejä 
870 000

1 378 125 käyntiä,
josta verkkokäyntejä
705 398

Liikuntapalvelut Edistetään liikuntapalvelujen 
tuottamista liikunta- ja 
urheiluseurojen toimintaa 
tukemalla.

Seurafoorumien 
lukumäärä

3 5 2 pidetty, 2 tulossa

Lajiryhmäkoh-
taisten
tapaamisten 
lukumäärä

Määrittelemätön 10 8

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

Määrittelemätön 4 Ei järjestetty, tilalla Nuorten 
Maraton
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

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

Ei ole 
mittaria

On 
seurattava 
mittari

Tavoite saavutettu, 
kysytään Liikuntabarometrin
yhteydessä.

Myönnetyt 
tilavuorot

107 000 120 000 Toteutunee

Sähköisen 
huoltokirjan 
käyttöönotto

Ei käytössä Otetaan 
käyttöön

Projektipankki toiminto otettu 
käyttöön investointihankkeissa. 
Palveluesimiesten ja investointien 
vastuuhenkilöiden koulutus osa 
½ toteutunut.

Latuinfon 
käyttöönotto

Vanha 
käytössä, 
uuden 
järjestelmän 
hankinta

Uusi 
järjestelmä 
käytössä 
15.11.2022

Kilpailutus päättynyt, hankintapäätös 
sekä –sopimus allekirjoitettu. 
Käyttöönotto palaveri sovittu 
12.10.2022.
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

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

Jyväskylän 
harrastamisen 
malli, 
liikuntapalvelujen 
toimintojen 
lukumäärä

35 37 41

Yhteistyö-
kumppanuudet,
lukumäärä

101 105 130

Yhteistyöryhmät,
lukumäärä

17 20 20

Liikunta-
neuvonnan 
palveluketju, 
asiakasmäärä

130 140 143
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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
(Holvi ja Ratamo)

25 500 30 000 29 565

Keski-Suomen 
museon 
kävijämäärä

16 000 30 000 23 223

Keski-Suomen 
museon erillis-
museoiden 
kävijämäärä

2 000 10 000 11 057

Suomen käsityön 
museon 
kävijämäärä

22 000 30 000 22 459

Museot Museopalveluiden 
museoiden Finna-
näkymässä julkaistavien 
objektien määrä kokoelmista

%-osuus
(esineet, 
taideteokset, 
valokuvat)

Selvitetään 
vuonna 2022

Selvitetään 
vuonna 2022

JTM 3,78 % (481 objektia)

KeMu 0,45% (4142 objektia)

SKM 2,47% (3446 objektia)

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

Museopalvelujen 
yleisötapahtumien 
määrä (fyysiset ja 
digitaaliset)

115 200 160
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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 10 627

Konserttien 
täyttöaste

92 % 81%

Digitaalisten 
sisältöjen 
käyttäjät

30 000 5 316

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 4 915

Maakunnallist
en vierailujen 
kehittäminen. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Toteutuu Maakuntakonsertteja 
toteutettu Hankasalmella ja 
Viitasaarella. Vierailuihin 
sisältynyt myös 
koululaiskonsertit.
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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 
hankesuunni-
telma tehdään 
valmiiksi 
vuoden 2022 
aikana. 
Toteutuu / ei 
toteudu

Toteutuu Toteutunee

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 3 / 4

Ensi-iltojen 
määrä pienellä 
näyttämöllä

2 2 2 / 2

Jyväskylän 
kaupungin-
teatteri

Kokonaiskävijämäärätavoite on 
62 000 katsojaa ja näyttämöiden 
täyttöaste 72 %.

Kävijämäärä 62 000 16153

Täyttöaste 72 % 33 %



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/4)

Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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 % 87 %

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Luovutetaan 10 uutta 
yritystonttia.

Luovutettujen 

yritystonttien 

määrä/vuosi.

14 kpl v. 2020
13 kpl v. 2019

10 kpl Luovutetut 3 kpl, 
tulossa vähintään 3
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Palvelualue Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

Kaupunkisuun-

nittelu ja 

maankäyttö

Kaavoitetaan uutta yritys-
tonttivarantoa kysyntää 
vastaavasti huomioiden 
sijoittumismahdollisuuksien 
monipuolisuus.

Hyväksyttyjen 

asemakaavojen T-

käyttötarkoitukse

n pinta-ala 

hehtaareissa, 

liukuva viiden 

vuoden keskiarvo.

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

Tavoitetaso 15 ha Keskimääräinen 
varanto kunnossa, 
uutta kaavoitettua 
varantoa saatu tänä 
vuonna kuitenkin 
odotettua vähemmän

Yritystonttitarjonnan 
määrän ja monipuolisuuden 
varmistaminen, selvitys

Selvitys tehty. Työpaikka-alueiden 
kehittämisohjelma -
selvitys tehty.

Selvitys tehty ja 
hyväksytty kh:ssa

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 Kalon myyty (5 
puukerrontalon 
kortteli), Samulinniityn
päiväkotitontti tarjolle 
syksyllä 22

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.

Kehityskuvaluonnos 
valmistunut ja tulee 
nähtäville lokakuussa.
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Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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. 5,11 milj. (talousarvioon 
+6,1 %)

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

2022: syyskuun loppuun 
mennessä on tapahtunut 6 
onnettomuutta

Liikenne- ja 

viheralueet

Metsäohjelma 2030 
mukaisen 
toimenpideohjelman 
toteutuminen

Vuosiraportti Toimenpideohjelma
n vuosisuunnitelma

Toimenpide-
ohjelman 
toteutuminen

Rakentaminen ja 

ympäristö

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

Lupa-hakemusten 

käsittelyaika

< 4 kk < 4 kk < 4 kk
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Palvelualue Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

Rakentaminen ja 

ympäristö

Uusien 
asuinrakennusten 
rakennuslupien 
käsittelyaika

Lupa-

hakemusten

käsittelyaika

6 vk 64 %
myönnetyistä luvista

6 vk 75 %
myönnetyistä
luvista

15 %

Rakentaminen ja 

ympäristö

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

Valvontaohjelma

n 

tarkastustavoit-

teet toteuma %

92 % 95 % 51 %

Rakentaminen ja 
ympäristö

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

Valvontasuunnit

elman 

tarkastustavoit-

teet toteuma %

92 % 100 % 65 %

Tuotantoeläinte

n 

terveydenhuolto

-käynnit kpl

173 kpl 170 kpl 122 kpl raportoitua, osa 
puuttuu raportista

Pieneläinvastaan

-ottokäynnit kpl

4 351 kpl 4 300 kpl 2547 kpl raportoituna, osa 
puuttuu raportista



TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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 kaupungin-
hallituksen käsittelemää 
selvitystä. Tarvittavat 
täydennykset tehty 30.6 sekä 
31.9.

Kiinteistöjen sähkön ja lämmön 
ominaiskulutus pienenee 3 % 
vuoden 2020 tasosta

Energian
ominaiskulutus 
(MWh/m3)

52,8
MWh/m3

49,7
MWh/m3

Energiakulutus alkuvuonna
(1-9/2022 vs. 1-9/2020)
3,7 % alhaisempi

Sisäilmasto-ongelmien vuoksi tiloja 
ei ole poissa käytöstä

Poissa käytöstä 
olevat tilat (m2)

0 m2 0 m2
Tiloja ei ole 9/2022 
poissa käytöstä sisäilmasto-
ongelmien vuoksi

Hyvä asiakastyytyväisyys Asiakaskyselyn
keskiarvo
(1-5 pistettä)

3,6 3,6 Asiakaskysely 
toteutetaan syksyllä 2022.



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/2)

Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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

51099 e/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).

Kyllön
asiakastyytyväisyyskysely, 
Poukamassa Jamkin
opiskelijoiden 
kehittämistehtävään kuluva 
kysely.

Asiakastapaamiset Tarvittaessa Sopimuksen 
mukaisesti tai 
vähintään vuosittain 
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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

80 % toteutunut

Muutokseen liittyvä 
henkilöstökysely

0,4

16,4

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% Seurantaviikot ovat viikoilla 
44-45



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/3)

Palvelu Toiminnallinen tavoite Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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.

Vuositavoit-
teiden jatkuva 
seuranta 
toimenpide-
rekistereistä

Valvontasuun-
nitelman
vuoden 2022 
suoritemäärät

Kaikki asetetut 
tavoitteet 
saavutetaan

A1-A6 
kohteiden palotarkastuksista on 
suoritettu 62%. Muita 
palotarkastuksia on suoritettu 
597 kpl. Asiakirjavalvontatehtäviä 
sekä muita asiantuntijapalveluja 
on suoritettu yhteensä 881 kpl. 
Paloturvallisuuden 
itsearviointilomakkeet on 
lähetetty asiakkaille helmikuussa 
9 122 kpl, joista on käsitelty 58 %

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

Vuositavoittei-
den 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 
3/4 vuosineljänneksen aikana 
kuitenkin ollut tehostettua, 
kohdennettua ja viikoittaista.
10 286/20 000 (51%) henkilöistä 
on tavoitettu



Palvelu Toiminnallinen tavoite ja mittarit sekä tavoitetasot Toteutunut 30.9. Tila

Pelastus-
toiminta

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina 
mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa 
riskiluokittain.

• 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 47 % ja ajan 
mediaani 6:11.

Pelastustoiminnan osalta 
täyttymisprosentti 56 % ja ajan 
mediaani 10:44

• 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 7:29.

Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 78 % 
ja ajan mediaani 11:30

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/3)



Palvelu Toiminnallinen tavoite ja mittarit sekä tavoitetasot Toteutunut 30.9. Tila

Pelastus-
toiminta

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina 
mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa 
riskiluokittain.

• 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 96 % 
ja ajan mediaani 9:45.

Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 99 % 
ja ajan mediaani 12:42

• 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 15:28.
Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 97 % 
ja ajan mediaani 18:57

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/3)



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/3)

Palvelu Toiminnalline
n tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. 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.

Toteutussuunnitelmi
en noudattaminen.

Pelastustoiminnan 
suorituskykyvaatimus
ten toteutuminen 
kaikissa
häiriötilanteissa

Keski-Suomen pelastuslaitos 
koordinoi alueellisen riskiarvion 
valmistelua, joka valmistuu 31.3.2023 
mennessä.
KSTURVA:n sihteeristö toimii 
alueellisen riskiarvion 
poikkihallinnollisena työryhmänä.
Pelastuslaitoksen 
omassa riskienhallintatyössä 
havaittuja puutteita mm. 
Avainhenkilöriskeissä, 
tietoturvallisuudessa ei ole pystytty 
täysin poissulkemaan.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (3/3)

Palvelu Toiminnallinen 
tavoite

Mittarit Lähtötaso Tavoitetaso Toteutunut 30.9. Tila

Kuntien 
varautumisen 
tukeminen

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

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

■ Toimialat ja liikelaitokset ovat toteuttaneet ja seuranneet 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.

■ Kaikki toimialojen ja liikelaitosten merkittäviksi arvioimat riskit eivät ole realisoituneet. Henkilöstön saatavuushaasteet koettelevat erityisesti sosiaali- ja 
terveyspalveluja ja sivistyksen toimialaa.

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Työtaistelutoimet yhdessä henkilöstön heikon saatavuuden kanssa on vaikuttanut toimintaan laajasti ja lisännyt palveluvelan syntymistä

■ Ennakoitua suurempi palvelutarpeen kasvu sivistyksen toimialalla

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena merkittävät ja laajat toimintaympäristön muutokseen liittyvät riskit ovat realisoituneet

■ Ukrainasta saapuvat pakolaiset ovat merkittävästi lisänneet palveluiden kysyntää

■ Energian, rakennustarvikkeiden, raaka-aineiden ja rahoituksen kustannusten merkittävä nousu on vaikuttanut kaikkien toimialojen ja liikelaitosten toimintaan

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Toimialoilla on toteutettu useita toimia rekrytoinnin helpottamiseksi yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa

■ Palveluiden kasvaneeseen kysyntään on pystytty vastaamaan, mutta kantokykyä on koeteltu

■ Rakentamista ja palvelutuotantoa on jouduttu sopeuttamaan kustannusten sekä henkilöstön ja raaka-aineiden saatavuuden mukaan

■ Tiedolla johtamisen ja raportoinnin ohjausryhmä ja johdon työpöytä (raportointiportaali) perustettu

■ Tiedonhallinnan kehittäminen on edennyt asianhallintajärjestelmän kilpailutuksen valmistelulla

90



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

■ HR: Työllisyyspalveluiden tukee uusien oppisopimuksien aloitusta kaupungilla työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiden osalta. Oppisopimuksilla tuetaan 
esimerkiksi aloja, joissa on henkilöstön saatavuushaasteita.

■ HR: Jyväskylän kaupunki on osallistunut aktiivisesti erilaisiin rekrytointitapahtumiin. Tapahtumissa on rekrytoitu suoraan osaajia ja kehitetty kaupungin 
työnantajamielikuvaa.

■ Tiedonhallinta: Asianhallinnan kilpailutuksen valmistelu, jossa huomioidaan myös dokumenttien hallinnan tarpeet, on käynnistetty. Tiedonhallintamallin 
toteutukseen on hankittu uusi työkalu, jolla tiedonhallinta tuodaan jokaisen työntekijän Teams-työpöydälle. Sopimusten hallinta keskitetty Cloudia-
järjestelmään ja kaupungin ohje on päivitetty. Pilvipalveluiden hankintaa ohjaava ohje on valmistelussa tietohallinnossa

■ Talous: Tiedolla johtamisen ja raportoinnin ohjausryhmä perustettu. Johdon työpöytä tehty Intraan (power BI). Taloussuunittelujärjestelmä uudistettu ja 
otettu käyttöön

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Korkojen nousu ja voimakas vaihtelu. Energian hinnan merkittävä nousu ja voimakas vaihtelu

■ Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt hybridi- ja kyberhyökkäysten uhkaa, jolla voi olla vaikutusta kaupungin palveluiden häiriöttömään toimintaan. 
Vuoden 2020 alussa alkanut pandemia jatkuu, mutta rajoitustoimista ollaan pitkälti luovuttu. Laajamittaisen maahantulon uhka on realisoitunut Ukrainasta 
saapuvien pakolaisten myötä ja rajan sulkemisen myötä venäläisiä turvapaikanhakijoita voi olla odotettavissa lisääntyvissä määrin.

■ HR: Työlainsäädäntö uudistui nopealla aikataululla 1.8.2022 alkaen. Lainsäädännön nopeat muutokset vaikeuttavat uusien käytäntöjen toimeenpanoa.

■ Hippos-hankkeen valituksista aiheutunut aikataulun venyminen

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi käsitelty konsernihallinnon johtoryhmässä 11.10.2022



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.

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

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

■ Koronapandemian edelleen jatkuminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuden heikentyminen on vaikuttanut 
toimintaan ja siten vaikuttaa myös hoito- ja palveluvelan kasvuun. 

■ Talouden hallinnassa on edelleen painetta kustannusten kasvulle. Sairaanhoitopiirin Sairaala Novan tukipalvelukustannukset ovat 
merkittävästi kasvaneet. Lisäksi ostopalvelu- ja henkilöstömenot ovat kasvaneet johtuen erityisesti henkilöstön saatavuushaasteista, 
ikääntyneiden palvelutarpeen kasvusta sekä sosiaalipalveluissa koronan aiheuttaman palveluvelan ja palvelutarpeen kasvusta.

1-9/2022 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

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Varhaiskasvatuspaikat ovat täyttyneet aiempia vuosia enemmän jo syksyllä.

■ Varhaiskasvatuksen henkilökunnan poissaoloja edelleen runsaasti esimerkiksi korona- ja enterorokkotartuntojen vuoksi.

■ Perusopetukseen on jouduttu lisäämään opetusryhmiä ennakoimattomasta palvelutarpeen kasvusta johtuen.

■ Sekä varhaiskasvatuksen, perusopetuksen että nuorisopalvelujen rekrytoinneissa on ollut haasteita, erityisesti pätevien työntekijöiden ja lyhyiden sijaisuuksien rekrytoinnissa.

■ Oppilaiden väkivaltaista käyttäytymistä esiintyy edelleen runsaasti koulupäivien aikana. Rehtoreille järjestetään turvallisuusaiheinen koulutus marraskuun 2022 aikana. Myös lisäresurssia on kohdennettu 
turvallisuuden takaamiseksi yksittäisiin kouluihin.

■ Ukrainan sodasta johtuen perusopetukseen valmistavan opetuksen tarve on kasvanut merkittävästi.

■ Ukrainalaisten nuorten ja nuorten aikusten tarpeeseen käynnistettiin nopeasti AVI-rahoituksella Aurinkopaja.

■ Hallinto- ja tukipalveluiden ohuus vaikuttaa nuorisopalveluihin.

■ Ohjaamo Jyväskylän toimintaan vaikuttavien verkoston resurssimuutosten (mm. Gradia, aikuissosiaalityö, työllisyyspalvelut) vaikutukset eivät vielä tiedossa.

■ Bostarin ohut henkilöstöresurssi ei mahdollista laajoja aukioloaikoja, joille tarve. Kohderyhmä haastava ja syksyllä 2022 on toiminta pyritty kohdentamaan nimenomaan riskiryhmälle ja tarjoamaan enemmän 
työnohjausta.

■ Nuorisotiloilla syksyllä 2022 paljon kävijöitä, muutama uhkaava tilanne.

1-9/2022 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.

■ Perusopetuksen koko henkilöstö on suorittanut syksyn 2022 aikana Navisec-tietosuojakoulutuksen. Koulutuksen avulla varmistetaan, että henkilöstön tietosuojaosaaminen on ajan tasalla.

■ Oppimisen tuen kehittämissuunnitelman laadinta on aloitettu varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Suunnitelman tavoitteena on ennakoida tuen tarpeita lähivuosien osalta ja ehdottaa tarvittaessa 
rakenteellisia muutoksia toiminnan uudistamiseksi.

■ Varhaiskasvatuksessa on työnohjausta järjestetty työtiimeihin, joissa vaativia tilanteita lasten tai huoltajien kanssa.

■ Yhdyspintatyö hyvinvointialueen kanssa etenee hitaasti (nuorisopalvelut).

■ Rahoitus nuorisopalveluiden pajaryhmälle saatu, tilat neuvoteltu ja työntekijärekrytointi alkamassa.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Vapaaehtoistoiminnan tarve kasvaa nopeasti ja merkittävästi Ukrainan ja maailman tilanteesta johtuen.

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

■ Sinfonian hankesuunnitelma hyväksytty edellyttäen jatkosuunnitelman parannuksia.

■ Koronapandemian vaikutukset Sinfonian talouden ennustettavuuteen ja pitkäjänteiseen suunnitteluun eivät 
ole täysin poistuneet. Tulotavoitteista jäämistä joudutaan kompensoimaan menoja karsimalla.

■ Peruskorjausikäisten rakennusten kunnossapitohaasteiden realisoituminen ja vaikuttaminen toiminnan 
järjestämiseen (Harjun stadion, Laajavuoren mäkikeskus ja kilpajäähalli).

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Omavalvontakohteiden (liikuntapalvelujen investointiprosessit ja verotuellisten maksuvälineiden prosessi) 
osalta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta
▪ Toteutettu normaali johtoryhmäseuranta taloudesta, henkilöstöstä ja rakentamisen suhdanteesta.

▪ Seurattu tehostetusti urakoiden hintakehitystä ja sopimusten muutostarvetta.

1-9/2022 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 vaikeuttivat normaalia toimintaa.

• Polttoaineen hinnan nousu

• Sähkön hinnan nousu

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Vuoden 2021 selonteko helmikuussa lautakunnissa

▪ 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.

1-9/2022 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.

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta ei ole raportoitavia toimenpiteitä



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta 
■ Johtoryhmän seurannan perusteella todetaan, että seuraavat riskiarvion mukaiset riskit ovat realisoituneet: 

▪ Työvoiman huono saatavuus. Poissaoloja on ollut paljon (korona, flunssa, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden häiriöt, vapaa-ajan ja 
työmatkatapaturmat) ja sijaistilanne on ollut erittäin haasteellinen. Ulkopuolisten sijaisten rekrytointi on vienyt kohtuuttoman paljon aikaa ja 
palvelujen toteuttamiseksi on jouduttu turvautumaan esim. kertakäyttöastioihin (koulut) tai rajoittamaan palvelujen aukioloaikoja (kahvila 
Solina). 

1-9/2022 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Raaka-aineiden hinnannousut ja saatavuuden heikentyminen. 

■ Muutokset ja häiriöt Kylän Kattauksen toiminnassa kevään työtaisteluiden vuoksi. 

■ Tulipalo Luhtisen palvelutalon ja Kristillisen koulun keittiössä. Luhtisessa palo 26.6.2022 johtui pakastinkaapin lauhduttimen 
rikkoutumisesta. Kristillisen koulun sähkökaapissa syttyi 27.9.2022 palo, jonka syytä ei tiedetä. 

■ Kesän helteiden aikaan osassa keittiöitä työskentelyolosuhteet olivat liian kuumat. 

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Hankintaneuvotteluja on käyty aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa hintojen nousun suhteen. 

■ Sijaistilanteen helpottamiseksi on rekrytointia ja yhteistyötä oppilaitosten ja muiden tahojen kanssa tiivistetty. Yhteistyöprojekti 
kaupungin työllisyysyksikön, Jamkin ja Poken kanssa on aloitettu. Syyskuussa osallistuminen Rekry- ja työelämä-messuille. 
Esihenkilöresurssia nostettu rekrytoinnin haasteiden helpottamiseksi. 

■ Keittiöiden viilennystarpeesta on aloitettu keskustelu Tilapalvelun kanssa. Keskustelut ovat kesken. 



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

1-9/2022 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

1-9/2022 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Raportoidaan pelastuslaitoksen johtokuntaa ja Jyväskylän kaupunginhallitusta/valtuustoa



VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot elokuu 2022 

VÄKILUKU 31.8.2022 

145 417
MUUTOS  1-8/2022 

944



VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-ELOKUU 2022

■ Jyväskylän väkiluku oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan elokuun 2022 lopussa 145 417. Kasvua 

(kokonaismuutos) kertyi 944 henkilöä vuoden 2021 lopun väkilukuun verrattuna.

■ Tammi-elokuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti kuntien välinen nettomuutto 552 henkilöllä, 

nettomaahanmuutto 362 henkilöllä ja luonnollinen väestönlisäys 6 henkilöllä. Tammi-elokuun aikana 

Jyväskylässä syntyi 838 lasta eli 89 lasta vähemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2021. Kuolleiden määrä oli 

832, mikä on 89 enemmän kuin vuotta aiemmin.

■ Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 938 henkilöllä. Seutukunnan kunnista väestönmuutos oli positiivinen 

Jyväskylässä, Muuramessa, Toivakassa ja Laukaassa. Koko maakunnassa väkiluku kasvoi 15 henkilön verran. 

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



JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-ELOKUU 2017-2022
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VÄESTÖNMUUTOSTEN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ 
KUUKAUSITTAIN 2015-2022
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JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-ELOKUU 2010-2022
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JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2020-2022
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VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS KUUKAUSITTAIN JYVÄSKYLÄSSÄ 
2022



KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN 
KOKONAISMUUTOS TAMMI-ELOKUUSSA 2022
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VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA 
1-8/2022
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Luonnollinen väestönlisäys 266919-68480367-3196-376-164-397

Kuntien välinen nettomuutto -7631 0951 750-538323647552-3550645

Nettomaahanmuutto 3 3842 1461 1151 919533882362266241200



TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

Vuoden 2022 tiedot ovat ennakkotietoja, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja.

Vuonna 2022 väestönlisäys sisältää myös väkiluvun korjauksen.

■ 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

elokuu 2022
Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)



Työttömyysaste 12,1 %

1,5 prosenttiyksikköä alempi kuin

vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 11,2

prosenttia, Keski-Suomessa 10,9 prosenttia

ja koko maassa 9,1 prosenttia.

Työttömiä (ml. lomautetut) 8 429

Työttömiä työnhakijoita oli 1 068 henkilöä

vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen

muutos -11,2 prosenttia.

Alle 25-v. työttömiä 1 437

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2021

vastaavaan aikaan verrattuna 297

vähemmän. Suhteellinen muutos oli 

-17,1 %. Nuorisotyöttömien osuus 

kaikista työttömistä työnhakijoista oli 

17,0 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä 3 441

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2021

vastaavaan aikaan verrattuna 617

vähemmän. Suhteellinen muutos -15,2

prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus

kaikista työttömistä työnhakijoista oli

40,8 prosenttia.

Yli 50-v. työttömiä 2 383

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 307 henkilöä

vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen

muutos -11,4 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja 2 695

Työpaikkoja oli avoimena 863 

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 - ELOKUU 2022



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYS – ELOKUU 2021 JA 2022



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMYYSASTE KUUKAUSITTAIN 2019-2022, %



JYVÄSKYLÄN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JA TYÖTTÖMYYSASTE 
ELOKUU 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 ELOKUUN LOPUSSA 
2022, %



KESKI-SUOMEN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSASTE ELOKUUN LOPUSSA 
2022, %



TYTÄRYHTEISÖJEN
NELJÄNNESVUOSIKATSAUS

3/2022



TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSENNUSTE 

▪ Yhtiöiden liikevaihto kasvaa vuonna 2022 ennusteen mukaan peräti 78,3 M€, johtuen Alvan liikevaihdon kasvusta. Sähkön poikkeuksellisen 
korkea hintataso nostaa Alvan liikevaihtoa.  

▪ Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos arvioidaan olevan 29,7 M€. Alvan tulos arvioidaan olevan pääosin sähkön korkean hintatason johdosta 28,3 
M€, mutta tuloksen heilunta voi olla suurtakin markkinaheilunnan myötä. Jamkin tulosennuste on -4,6 M€ ja ennusteen heikentyminen 
johtuu sijoitustoiminnan arvonmuutoksesta.  Yhtiöt vahvistavat merkittävästi kaupunkikonsernin tulosta. 

▪ Yhtiöiden lainakanta laskee tilinpäätösennusteen mukaan -25,2 M€. Lainakanta laskee eniten Alva-konsernilla -32,3 M€ hyvän kassavirran 
myötä ja laskee Paviljonkisäätiöllä -15,1 M€. Paviljonkisäätiö on maksanut kaikki lainansa pois sen jälkeen, kun kaupunki (30.6.) osti 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 % 302 220 77 720 28 345 440 526 -32 300 241 8 120 46 817

Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons) 90,0 % 73 181 7 685 -4 606 0 0 750 0 26 984

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons) 100,0 % 50 701 1 473 21 218 426 10 454 37 0 387

Mustankorkea Oy (kons) 80,0 % 21 927 859 603 4 414 -779 60 400 5 724

Jykia Oy (kons) 84,9 % 7 727 -682 2 094 51 162 7 909 6 400 9 250

Jyväs-Parkki Oy (kons) 100,0 % 9 900 -1 226 2 648 18 922 2 428 11 0 11 233

Education Facilities Oy (kons) 100,0 % 3 612 -7 864 216 30 996 -1 087 1 0 4 409

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % 7 908 369 0 31 723 3 351 16 0 -1

Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr 100,0 % 1 036 -24 399 0 -15 144 0 0 311

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

YHTEENSÄ 478 893 78 309 29 720 800 669 -25 168 1 122 8 920 105 115

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 30.9.2022

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, sertifiointi etenee suunnitelman mukaisesti verkkoliiketoiminnasta alkaen. 
Hiilijalanjäljen laskenta on otettu käyttöön. Vuoden 2021 luvut on raportoitu lopullisesti syyskuussa 2022. Jalanjäljen 
kehitykset tavoite on pitkällä aikavälillä laskeva vuoteen 2030, jolloin tavoitteena on olla hiilivapaa. Vuoden 2021 
toteumaan on vaikuttanut tuotantomäärän nousu. Hiilijalanjälki per tuotettu yksikkö on aleneva. 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.

TYTÄRYHTEISÖT (1/9)



■ 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 tullaan saavuttamaan vuoden loppuun mennessä.

▪ Valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus Jamkin kokonaisrahoituksesta oli alkuvuonna 32%.

▪ Jamkilla on menossa seuraavat viisi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä:

TYTÄRYHTEISÖT (2/9)



■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (2/2)
▪ 1. 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.

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

▪ 3. 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. 

▪ 4. 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.

▪ 5. 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.

TYTÄRYHTEISÖT (3/9)



■ 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 ja hankkeelle on saatu ARAn rahoituspäätös. Asukastyytyväisyystutkimuksen tulokset 
saadaan syksyn aikana, 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 ylläpitokorjauksia 
vuosikorjausohjelman mukaisesti. Kiinteistöjen koneita ja laitteita on huollettu huolto-ohjelman mukaisesti. 
Erillisiä uudis- tai peruskorjaushankkeita ei ole ollut toteutuksessa vuoden 2022 aikana. 

▪ 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. 
Hyötyjätteiden (biojäte, lasi, metalli, kartonki, pakkausmuovi) kiinteistökohtainen erilliskeräysvelvoite on ulotettu jätelain 
mukaisesti lähes kaikkiin vähintään viiden huoneiston kiinteistöihin.

▪ Kotitalouksien jätehuollosta aiheutuvat kustannukset ovat Mustankorkean alueella alle valtakunnallisen keskiarvon.

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

▪ Jätelain mukainen poistotekstiilien erilliskeräysvelvoite astuu voimaan 1.1.2023. Keräys aloitetaan aluksi Mustankorkean 
jätekeskuksessa ja Laukaan pienjäteasemalla ja sitä laajennetaan, mikäli tekstiilijätteen keräys ei muutu 
tuottajavastuulliseksi. Asia tarkentuu lähiaikoina.

▪ Biokaasun myynti syyskuussa oli ennätykselliset n. 78 700 kg.

▪ Yhtiö maksaa tänä vuonna viime vuoden tuloksesta 500 000 euroa 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 toimitilakysyntään on vaikuttanut Euroalueen taloustilanteen selkeä heikentyminen 
huhti-syyskuun 2022 aikana. Erittäin korkea inflaatio, korkojen nousu ja energian korkea hinta ja 
saatavuusongelmat vaikuttavat merkittävästi yritysten toimintaympäristöön ja investointeihin 2022 
2023 aikana. DB Santasalon tehtaan rakentaminen on edennyt suunnitellusti, toinen rakennusvaihe on 
valmistunut lokakuussa. Eteläporttiin on rakenteilla oleva Woodspinin tuotantolaitos valmistuu 
suunnitelmien mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Spinnova ja Suzano ovat jo aloittaneet 
laiteasennukset kohteen tuotantotiloissa. Yhtiön merkittävän vuokralaisen Moventas Gears Oy:n osti 
huhtikuussa Flender , joka on yksi alan suurimmista toimijoista. Yhtiön tuloksen ennakoidaan olevan 
jonkin verran budjetoitua parempi.
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■ 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.

▪ Ukrainan sodan vaikutus on näkynyt sähköenergian kuin myös kemikaalien hintojen poikkeuksellisen 
voimakkaana nousuna. Myös laitteiden ja tarvikkeiden hinnat ovat nousseet jatkuvasti. Kuluvan vuoden 
käyttötalousbudjettia on helpottanut uuden kalsiittiaseman käyttöönotto helmikuussa 2022. Kiertotalouskalsiitti 
on ollut edullisempi alkalointikemikaali kuin aiemmin käytetty sooda. Kalsiittiaseman käyttöönoton myötä 
tulemme todennäköisesti pysymään käyttötalousarviossa. 

▪ Nenäinniemen puhdistamo ovat käsitellyt jätevedet ympäristölupaehtojen mukaisesti.

▪ Korpilahden puhdistamolla on ollut lupaehtojen suhteen pieniä poikkeamia. Poikkeamat ovat aiheutuneet 
puhdistamolla tehdyistä tekniikkaan kohdistuneista muutostöistä. Puhdistamolla on muun muassa siirrytty 
käyttämään fosforin saostuskemikaalina liuosmaista ferrisulfaattia ferrosulfaatin sijasta.
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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 Paviljonkisäätiön myi Paviljongin kiinteistön 30.6.2022 
Jyväskylän kaupungille. Paviljonkisäätiö hoiti kauppahinnalla kaikki laina ja sopimusvelvoitteensa. Kaupan 
jälkeen Paviljonkisäätiö on aloittanut toimenpiteet säätiön toiminnan lakkauttamiseksi selvitysmenettelyn 
kautta, koska säätiöllä ei enää ole mahdollista jatkaa säätiön sääntöjen mukaista tehtäväänsä. Säätiörekisterin 
pitkittyneistä käsittelyajoista johtuen on mahdollista, että Paviljonkisäätiön lopputilitystä ja säätiön purkamista 
ei vielä saada tehtyä vuoden 2022 aikana.

■ 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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