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KAUPUNGIN TALOUSENNUSTE
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Tilikauden ylijäämäennuste 52,7 milj. euroa, kertyneiden ylijäämien ennuste 80,6 milj. euroa

▪ Tilikauden ylijäämäennuste on 49,6 milj. euroa kevään muutettua talousarviota parempi (TA/M ylijäämä +3,1 milj. euroa).

▪ Ylijäämäennustetta nostaa satunnaisiin tuottoihin kirjattava Education Facilities Oy:stä irrotettavan Apollo Oy:n osakekannan myyntivoitto 87,0 milj. euroa. 
Alkuperäiseen talousarvioon oli satunnaisiin tuottoihin arvioitu varovaisuuden periaatteella 25 M€.

▪ Kaupunki kirjaa vuodelle 2021 tulosvaikutteisesti pakollisena varauksena oman osuutensa, -14,0 M€, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tilikauden 2021 
alijäämäisestä tuloksesta. Vuoden 2020 loppuun mennessä kertyneiden alijäämien osuus -8,2 milj. euroa oikaistaan kaupungin kertyneistä ylijäämistä. 
Kaupungin ylijäämäkertymä heikentyy sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisen seurauksena yhteensä -22,2 M€. Hyvinvointialueuudistusta koskevan 
lainsäädännön mukaan jäsenkuntien tulee kattaa sairaanhoitopiirien kertyneet alijäämät vuoden 2022 loppuun mennessä.

Verorahoitusennuste 17,1 milj. euroa talousarviota parempi

▪ Verotulot ovat toteutumassa 17,0 milj. euroa talousarviota parempana (TA/M 561,0 milj. euroa). Taustalla kunnallisverotuottojen arvioitua parempi kertymä 
talouden myönteisen kehityksen ja sitä kautta palkkasumman kehitysarvion huomattavan paranemisen myötä sekä kaupungin yhteisöveron kuntakohtaisen 
jako-osuuden kasvu.

▪ Valtionosuudet ovat toteutumassa 114 000 euroa talousarviota parempana (TA/M 210,0 milj. euroa). Vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuudessa maksettua 
koronatestauksen korvausta on oikaistu vuodelle 2021 tarkentuneiden testimäärätietojen perusteella. Myös opetus- ja kulttuuritoiminnan muut valtionosuudet 
ovat tarkentuneet.

Toimintakate ylittämässä talousarvion 29,5 milj. euroa

▪ Käyttötalouden toimintatuotot ovat toteutumassa 12,3 milj. euroa talousarviota parempana ja toimintamenot 41,8 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

Investointimenojen ennuste 87,7 milj. euroa

▪ Investointimenot ovat toteutumassa 10,0 milj. euroa talousarviota pienempänä (TA/M 97,8 milj. euroa). Talonrakennusinvestoinneista 7,2 milj. euroa siirtyy 
vuodelle 2022 hankkeiden aloitusten viivästymisen vuoksi.

Lainakannan lasku 39,7 milj. euroa

▪ Ennusteen mukaan lainakanta laskee 39,7 milj. euroa. Muutetun talousarvion mukainen lainakannan kasvu on 36,6 milj. euroa, eli ennusteen mukaan 
lainakannan muutos on  -76,4 milj. euroa talousarviosta. 

▪ Kaupungin lainakanta 31.12.2021 ennusteen mukaan 343,2 miljoonaa euroa.



KAUPUNGIN TALOUDEN AVAINLUVUT
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miljoona  euroa TP 2020 TA+M 2021 TPE 2021 Poikkeama 

Toimintakate -719,0 -743,3 -772,8 -29,5

Vuosikate 71,8 35,4 23,0 -12,4

Tilikauden yli-/alijäämä 16,4 3,1 52,7 49,6

Kumulatiivinen yli-/alijäämä 36,0 39,2 80,6 41,4

Verotulot 549,1 561,0 578,0 17,0

Valtionosuudet 230,2 210,0 210,1 0,1

Investointimenot 64,6 97,8 87,7 -10,0

Lainakannan muutos -24,1 36,6 -39,7 -76,4

Lainakanta 31.12 382,9 419,5 343,2 -76,4



TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMINEN

Linkki toimialan 
selvitykseen

Dia: Konsernihallinto

Dia: Sosiaali- ja terveyspalvelut

Dia: Kasvun ja oppimisen palvelut

Dia: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

Dia: Kaupunkirakenne

Dia: Tilapalvelu

Dia: K-S Pelastuslaitos

Dia: Kylän Kattaus

Poikkeama

1 000 euroa talousarviosta

Konsernihallinto 
-2 107,6

Sosiaali- ja terveyspalvelut
26 975,6

Kasvun ja oppimisen palvelut
1 913,9

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
2 720,5

Kaupunkirakenne
23,0

Tilapalvelu-liikelaitos
0,0

K-S pelastuslaitos-liikelaitos
0,0

Kylän Kattaus-liikelaitos 0,4



TULOSLASKELMA

6

1 000 euroa TP 2020 TA+M 2021 TPE 2021 Poikkeama

Toimintatulot 303 438 300 188 312 484 12 296

Toimintamenot -1 022 427 -1 043 490 -1 085 311 -41 821

Toimintakate -718 989 -743 302 -772 828 -29 526

Verotulot 549 127 561 000 578 000 17 000

Valtionosuudet 230 220 209 974 210 088 114

Rahoitustulot ja -menot 11 442 7 713 7 713 0

Vuosikate 71 800 35 385 22 973 -12 412

Poistot ja arvonalentumiset -55 716 -57 594 -57 594 0

Satunnaiset erät 0 25 000 87 000 62 000

Tilikauden tulos 16 084 2 791 52 379 49 588

Tilinpäätössiirrot 324 340 340 0

Tilikauden yli-/alijäämä 16 408 3 132 52 719 49 588

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 € 36 040 39 172 80 575 41 402



VERORAHOITUS

1 000 euroa TP 2020 TA+M 2021 TPE 2021 Poikkeama

Kunnallisvero 472 627 475 000 486 000 11 000

Kiinteistövero 47 316 52 000 52 000 0

Osuus yhteisöveron tuotosta 29 183 34 000 40 000 6 000

Verotulot yhteensä 549 127 561 000 578 000 17 000

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 140 925 118 072 118 127 55,1

Verotuloihin perustuva tasaus 52 090 54 642 54 642 0

Verotulomenetysten korvaus 59 025 59 101 59 101 0

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -21 820 -21 841 -21 782 58,5

Valtionosuudet yhteensä 230 220 209 974 210 088 114

Verorahoitus yhteensä 779 346 770 974 788 088 17 114



RAHOITUSLASKELMA

1 000 euroa TP 2020 TA+M 2021 TPE 2021 Poikkeama

Toiminnan rahavirta 64 146 52 305 26 455 -25 850

Vuosikate 71 800 35 385 22 973 -12 412

Satunnaiset erät 0 25 000 87 000 62 000

Tulorahoituksen korjauserät -7 653 -8 080 -83 518 -75 438

Investointien rahavirta -54 097 -88 637 13 565 102 202

Investointimenot -64 563 -97 769 -87 747 10 022

Rahoitusosuudet investointimenoihin 595 132 1 112 980

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 871 9 000 100 200 91 200

Toiminnan ja investointien rahavirta 10 049 -36 332 40 020 76 352

Antolainauksen muutokset 473 3 3 0

Antolainasaamisten lisäykset -55 0 0 0

Antolainasaamisten vähennykset 528 3 3 0

Lainakannan muutokset -24 144 36 612 -39 739 -76 352

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 80 000 29 961 -50 039

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 686 -62 500 -62 500 0

Lyhytaikaisten lainojen muutos -42 458 19 112 -7 200 -26 312

Oman pääoman muutokset -224 0 0 0

Muut maksuvalmiuden muutokset 11 914 -284 -284 0

Rahoituksen rahavirta -11 982 36 332 -40 020 -76 352

Rahavarojen muutos -1 933 0 0 0

Lainakanta 31.12, 1000 € 382 892 419 504 343 152 -76 352



INVESTOINNIT (1/2)
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1 000 euroa TP 2020 TA+M 2021 TPE 2021 Poikkeama

Investointimenot 64 563 97 769 87 746,9 -10 022

Maa- ja vesialueet 7 514 6 000 6 000 0

Urheilu- ja retkeilyalueet 3 546 4 100 2 900 -1 200

Kunnallistekniikka 22 441 32 650 32 650 0

Talonrakennus 24 814 42 203 35 003 -7 200

Irtainomaisuus 4 776 11 339 9 717 -1 622

Osakkeet ja osuudet 28 235 235 0

Keski-Suomen Pelastuslaitos 1 444 1 242 1 242 0

Rahoitusosuudet 595 132 1 112 980

Pysyvien vastaavien luovutustulot 9 871 9 000 100 200 91 200

Myyntivoitot ja -tappiot, käyttötalous 8 032 8 000 99 200 91 200

Maan myynti 1 551 1 000 1 000 0

Muiden pysyvien vastaavien myynnit 288 0 0 0



INVESTOINNIT (2/2)

■ Talonrakennusinvestoinneista jää käyttämättä 7,2 milj. euroa, joita alustavan arvion mukaan tullaan esittämään 
uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2022:

▪ Kortepohjan päiväkotikoulu UB 3,0 milj. euroa, hankkeen aloitus ja vastaavasti myös valmistuminen siirtyivät suunnitellusta 
aikataulusta väistötilojen valmistumisen myöhästymisen takia

▪ Alvar Aalto –museon peruskorjaus ja nivelosan laajennus UB 1,5 milj. euroa, rakentamistyöt oli suunniteltu 
hankesuunnitteluvaiheessa alkavaksi kesällä. Suunnitteluaikaa ja urakkalaskenta-aikaa on jatkettu tarjousten saamisen 
varmistamiseksi

▪ AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjaus ja laajennus UB 1,0 milj. euroa, rakentamistyöt oli suunniteltu 
hankesuunnitteluvaiheessa alkavaksi kesällä. Suunnittelu ja urakkalaskenta-aikaa on jatkettu tarjousten saamisen 
varmistamiseksi. 

▪ Kaupunginteatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt UB 0,8 milj. euroa, P-Paraatin ja Reimarin kulmauksen 
huoltoyhteyden rakentamistyöt eivät ole alkaneet

▪ Vaajakummun koulun keittiön muutostyöt UB 0,9 milj. euroa, pääurakan hankintapäätöksestä tehtiin oikaisupyyntö ja 
hankinta keskeytettiin. Syksyn 2021 aikana hankkeen vaiheistus, aikataulu, kustannukset ja töiden sisältö tarkistetaan.

■ Konsernihallinnon ICT-investoinneissa on ollut 1,6 miljoonan euron varaus asiakas- ja potilastietojärjestelmän 
sosiaalitoimen osuuden hankintaa varten. Hanke on päätetty ja varaus poistetaan syksyn talousarviomuutoksissa.

■ Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinneista pesäpallostadionin kustannusarvio on tarkentunut suunnittelun edetessä ja 
toteutus tapahtuu pääosin vuonna 2022. Tämän vuoksi vuoden 2021 investointimäärärahaa pienennetään syksyn 
talousarviomuutoksissa 1,2 miljoonaa euroa. 

■ Rahoitusosuuksien ennusteessa on huomioitu OKM myöntämät valtionapurahoitukset, joista kohdistuu vuodelle 2021 
Aalto Alvarin peruskorjaukseen 0,3 milj. euroa ja Alvar Aalto-museon peruskorjaukseen 0,68 milj. euroa.



RAHOITUKSEN TILANNE 30.9.2021

1000 eur 31.12.2020 30.9.2021 Muutos

LAINAKANTA
Lainaa konsernilta 85 192 116 070 30 878
Kuntatodistukset 14 000 47 000 33 000
Lyhytaikaiset lainat yhteensä 99 192 163 070 63 878
Ottolainat 283 700 252 292 -31 408
Lainakanta yhteensä 382 892 415 362 32 470

PITKÄAIKAISET ANTOLAINAT
Tytäryhteisöille 155 913 155 913 0
Muille 1 411 1 472 61
Yhteensä 157 324 157 385 61

TAKAUKSET
Tytäryhteisöille 442 315 328 712 -113 603
Muille 2 381 2 181 -200
Yhteensä 444 696 330 893 -113 803



RAHOITUSTAPAHTUMIA 30.9.2021

▪ Lainasalkku

▪ Saldo 30.9.2021 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 415,4 M€

▪ Pitkäaikaisten ottolainojen (252,3M€) osuus koko lainasalkusta oli 61 %

▪ Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,41 % (edellisvuonna 1,28 %)

▪ Suojausaste oli 55 % (edellisvuonna 59 %)

▪ Pitkäaikaisten antolainojen (157,4 M€) ja takausten (330,9 M€) muutokset

▪ Suurimmat takausten muutokset tarkasteluajanjaksolla: Jyväskylän Voima Oy:lle -
100,4 M€, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle -5,4 M€. Jyväskylän Voima Oy:n 
rahoitusjärjestelyjen myötä kaupungin takausvastuut yhtiötä kohtaan poistuivat. 

▪ Välirahoitteiset hankkeet

▪ Jyväsriihen koordinoimat: Yhdistyksillä (4kpl) käytössä limiittiä 75.583 €  (limiitti 
500.000 €)

▪ Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat: Limiittiä 
käytöstä 100.000 € (limiitti 300.000 €)



HENKILÖSTÖ (1/5)
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Henkilöstömenot                              TOT TA+M TOT Ero TOT/TA+M Muutos 2020-2021

1 000 euroa 09/2020 09/2021 09/2021 euroa % euroa %

Palkat ja palkkiot 220 358 230 463 232 519 2 056 0,9 % 12 161 5,5 %

Henkilösivukulut

Eläkemenoperusteiset maksut 9 189 9 173 9 176 3 0,0 % -13 -0,1 %

Muut eläkekulut 38 441 38 745 39 948 1 203 3,1 % 1 506 3,9 %

Muut henkilösivukulut 5 400 6 578 6 756 178 2,7 % 1 356 25,1 %

Yhteensä 273 389 284 959 288 399 3 440 1,2 % 15 010 5,5 %

Palkalliset henkilötyövuodet TOT TOT Muutos

09/2020 09/2021 htv %

Konsernihallinto 181 194 13 7,4 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 192 2 266 74 3,4 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 2 009 2 094 85 4,2 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 326 341 15 4,7 %

Kaupunkirakenne 235 231 -4 -1,6 %

Liikelaitokset 567 529 -38 -6,7 %

Palvelut yhteensä 5 510 5 655 145 2,6 %

Palkkatuettu työllistäminen 58,3 50,8 -8 -12,9 %

Henkilötyövuodet yhteensä 5 568 5 706 138 2,5 %



HENKILÖSTÖ (2/5)
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Henkilöstömenot 

TOT TA+M TOT Ero TOT/TA+M Muutos 2020-2021

1 000 euroa 09/2020 09/2021 09/2021 euroa % euroa %

Konsernihallinto 11 200 12 906 12 236 -670 -5,2 % 1 035 9,2 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 110 018 113 527 118 863 5 336 4,7 % 8 845 8,0 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 92 491 96 462 97 532 1 070 1,1 % 5 042 5,5 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 14 841 16 037 15 488 -548 -3,4 % 647 4,4 %

Kaupunkirakenne 13 240 13 933 13 308 -625 -4,5 % 68 0,5 %

Liikelaitokset 26 103 25 149 25 482 333 1,3 % -621 -2,4 %

Palvelut yhteensä 267 894 278 013 282 910 4 897 1,8 % 15 016 5,6 %

Palkkatuettu työllistäminen 1 742 2 114 1 553 -562 -26,6 % -189 -10,9 %

Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset 1 696 2 263 1 228 -1 035 -45,7 % -468 -27,6 %

Sivutoimiset palomiehet 1 312 1 559 1 281 -278 -17,9 % -31 -2,4 %

Luottamustoimi, vaalit 745 1 009 1 428 418 41,5 % 683 91,6 %

Muut henkilöstömenot yhteensä 5 494 6 945 5 489 -1 457 -21,0 % -6 -0,1 %

Henkilöstömenot yhteensä 273 389 284 959 288 399 3 440 1,2 % 15 010 5,5 %



HENKILÖSTÖ (3/5)
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Sairaus- ja tapaturmapoissaolot

TOT TOT

09/2020 09/2021 Muutos Muutos -%

kalenteripäivät 107 631 105 392 -2 239 -2,1 %

pv/htv 19,3 18,5 -0,8 -4,3 %

pv/vakituinen hlö 13,0 12,3 -0,7 -5,6 %

poissaolon ajalta maksetut 

palkkamenot (1 000 eur) 5 558 5 656 99 1,8 %



HENKILÖSTÖ (4/5)
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Säästösyistä pidetyt palkattomat vapaat

pv    pv         1 000 e 1 000 e Muutos Muutos

09/2020 09/2021 09/2020 09/2021 pv euroa

Kaupunki yhteensä 4 012 7 057 407,9 717,4 3 045,0 309,6

Kaupunki ilman liikelaitoksia 3 611 6 449 376,3 667,1 2 838,0 290,8

Konsernihallinto 178 259 23,1 38,9 81,0 15,8

Perusturva 790 1 170 95,6 153,8 380,0 58,2

Kasvun ja oppimisen palvelut 2 154 4 432 199,5 405,5 2 278,0 206,0

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 194 336 19,6 35,0 142,0 15,5

Kaupunkirakenne 295 252 38,6 33,9 -43,0 -4,7

Liikelaitokset 401 608 31,6 50,3 207,0 18,7

Tilapalvelu 14 7 3,3 1,9 -7,0 -1,4

Keski-Suomen pelastuslaitos 7 39 0,7 4,5 32,0 3,9

Kylän Kattaus 380 562 27,6 43,8 182,0 16,3



HENKILÖSTÖ (5/5)

■ Talousarvioon verrattuna henkilöstömenot ovat ennakoitua suuremmat erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa.

■ Henkilöstömenoja ja/tai henkilötyövuosia ovat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suuremmat mm. seuraavista syistä:

▪ kesken vuotta 2020 (elokuu) voimaan tulleet yleiskorotukset

▪ huhtikuun 2021 järjestelyerät

▪ vuonna 2020 erityisesti kesälomakautena toteutuneet lomautukset vähensivät henkilöstömenoja ja henkilötyövuosia vuonna 2020

▪ vuonna 2020 toteutui useita eri liikkeenluovutuksia, joissa henkilöstöä siirtyi enemmän kaupungille kuin kaupungilta pois

▪ kuluvana vuonna sosiaali- ja terveyspalveluissa on henkilöstöä rekrytoitu määräaikaisesti erityisesti koronatehtäviin sekä koko kaupungissa myös 
esimerkiksi erilaisiin hanketehtäviin

▪ koronasta ja henkilöstön saatavuushaasteista johtuen myös henkilöstölle maksettavat erilaiset korvaukset ovat kasvaneet sosiaali- ja 
terveyspalveluissa.

■ Lomarahoja vaihtoi vapaaksi noin 680 henkilöä, yhteensä noin 6 000 päivää, joiden arvoksi arvioitiin noin 500 000 euroa. Säästösyistä pidettyjä 
palkattomia työ- ja virkavapaita oli pidetty noin 7 000 päivää ja säästöä oli kertynyt noin 720 000 euroa. 

■ Ennuste on, että henkilötyövuodet kasvavat edelleen loppuvuotta kohti. Samalla jatkuvasti tehdään töitä sen eteen, että pystytään vastaamaan 
henkilöstön saatavuuden haasteisiin.

■ Sairauspoissaolojen määrä on laskenut viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kasvun ja oppimisen palveluja lukuun ottamatta. Tilanne 
vaatii kuitenkin kaikilta osin aktiivista seuraamista ja jatkotoimenpiteitä. Kaupunginhallituksen edellyttämän pitkäkestoisen toimenpideohjelman 
valmistelemista jatketaan ja tarpeita on huomioitu maltillisesti myös talousarviovalmistelussa. Esimerkiksi työturvallisuuslain edellyttämä, uudistettu 
työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin toimintamallia ollaan ottamassa käyttöön vaiheittain.

■ Alkuvuoden aikana on laitettu toimeenpanoon talousarviossa 2021 olevia henkilöstövaikutteisia asioita. Tämä on tarkoittanut tehtävämuutoksia 
useammalla kymmenellä henkilöllä. Irtisanomisia on realisoitunut vain muutama. Vuoden 2020 kokemuksien perusteella valmisteltiin kesää 2021 
varten sisäisen liikkuvuuden toimintamalli, jossa noin 30 henkilöä siirtyi sivistyspalveluista muille toimialoille tarvittaviin tehtäviin.



TOIMIALOJEN JA LIIKELAITOSTEN 
TOTEUMAT



KONSERNIHALLINTO (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Jyväskylän kaupunkistrategian päivitys alkavalle valtuustokaudelle aloitettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 23.8.2021. Valmistelun 
poliittisena ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus ja operatiivista toimintaa koordinoi kaupungin johtoryhmä. Kaupunginvaltuustoa 
osallistetaan laajasti strategian päivityksen aikana. Kesän ja kuluvan syksyn aikana strategiaa varten on kerätty tietoa kaupungin 
henkilöstöltä, kuntalaisilta, yrittäjiltä, seuratoimijoilta ja valtuutetuilta. Tavoiteaikataulun mukaan kaupunkistrategian päivitys hyväksytään 
kaupunginvaltuustossa vuoden 2021 loppuun mennessä. 

■ Uuden valtuustokauden käynnistymiseen liittyen on tehty toimenpiteitä mm. asianhallintajärjestelmässä ja luottamushenkilörekisterissä. 
Luottamushenkilöille on järjestetty perehdyttämistilaisuuksia elo- ja syyskuun aikana.

■ Aluevaaleihin 2022 liittyvä valmistelutyö on aloitettu keskusvaalilautakunnan kanssa mm. äänestyspaikkoihin liittyvillä asioilla sekä 
kunnallisjärjestöjen kanssa vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanojen valmisteluun liittyvillä asioilla.

■ Sähköinen allekirjoitus- ja säilytysratkaisu on kilpailutettu ja toimittaja valittu.

■ Sähköisen sopimushallintajärjestelmän kaupunginlaajuinen käyttöönotto on alkanut. 

■ Konsernihallinnossa ja Tilapalvelussa aloitettiin Talous ja strategia -yksikön vetämänä 28.9. vuoden 2021 loppuun asti kestävä pilottikokeilu 
tekoälyn ja robotiikan hyödyntämisestä ostolaskujen tiliöinnissä ja kierron ohjauksessa. Kokeilua tehdään yhdessä Most Digitalin ja 
Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa. Kokeilu on määräaikainen ja kestää vuoden loppuun. Kokeilun päätyttyä arvioidaan tekoälyn toimivuus 
ja jatkotoimenpiteet, mm. laajentaminen muihin kaupungin yksiköihin.

■ Uuden taloussuunnittelujärjestelmä FPM Clausionin määrittely ja rakentaminen on edennyt Monetran käyttöönottoprojektina aikataulun 
mukaisesti. Uuden järjestelmän käyttöönotto alkaa aikataulun mukaan 1.11.2021 ja vuoden 2022 taloussuunnitelmat viedään uuteen 
järjestelmään.

■ Tietoalustan ja raportoinnin esiselvitys käynnistyi elokuussa 2021 ja kestää vuoden 2021 loppuun saakka. 



KONSERNIHALLINTO (2/3)

■ Etätyöohjeiden uudistaminen mukaan lukien etätyösopimukset ja riskien arviointi elokuusta 2021.

■ Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tuli voimaan 1.9.2021. Varhaiskasvatuksen opettajien 
siirtyminen OVTES:een 1.9.2021. Toteutettu tämä muutos paikallisella tasolla. 

■ Ohjeistettu työyhteisöille käyttöön otettavaksi työturvallisuusriskien uudistettu riskien kartoittaminen PoVaRi-työkalulla.

■ Tehty sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tiivistä yhteistyötä henkilöstön saatavuuden edistämiseksi. 

■ Käynnistetty ja saatu loppusuoralle OVTES:n työn vaativuuden arviointijärjestelmän uudistaminen.

■ Hyvinvointialueuudistukseen liittyvän lainsäädännön hyväksymisen jälkeen on käynnistynyt uudistuksen vaatima konkreettinen 
valmistelu. 

■ Työllisyyden kuntakokeilun asiakasmäärä on kasvanut kesän aikana, kun uusia asiakkaita on ilmoittautunut työnhakijaksi 
erityisesti vastavalmistuneiden osalta; kesäkuussa uusia asiakkuuksia käynnistyi n. 1300 ja näistä nuoria suurin osa. Nuorille on 
myös kehitetty uusia palveluja, jotka on myös saatu onnistuneesti käynnistymään alkusyksystä. Dynaaminen pienhankintakanava 
on otettu käyttöön ja se mahdollistaa joustavien palvelujen hankinnan.

■ Jyväskylän kaupunki solmi Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ekosysteemisopimuksen, jonka valmisteluun myönnettiin 0,4 M€ 
tukirahoitus. Myös React-Eu ja ESR-hankerahoituksista on saatu myönteisiä päätöksiä yritysten toimintaympäristön 
kehittämiseen, joten käynnissä on yhteensä 11 kehityshanketta.



Konsernihallinnon toimintakate-ennuste näyttäytyy syksyn talousarviomuutosten seurauksena 2,1 miljoonaa euroa kevään muutettua 
talousarviota parempana. Konsernihallinnon talouteen liittyy kuitenkin työmarkkinatuen kuntaosuudesta johtuva ylityspaine.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Konsernihallinnon talousarviossa ollut keskitetty järjestelyerävaraus 2,1 miljoonaa euroa puretaan syksyn talousarviomuutoksissa ja 
siirretään toimialojen talousarvioihin. Konsernihallinnon osuus järjestelyerästä on 50 500 euroa. Järjestelyerän purku on huomioitu jo 
ennusteessa, mutta talousarviossa muutos tulee näkymään vasta valtuuston hyväksyttyä talousarviomuutokset.

■ Työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyy 2,2 miljoonan euron ylityspaine. Taloustaantuman ja koronaepidemian seurauksena 
työllistäminen ja työllistymistä edistäviin palveluihin ohjautuminen vaikeutui ja työttömyydet ovat pitkittyneet yhä useamman
työnhakijan kohdalla. Työmarkkinoiden elpyminen on alkanut näkyä vasta lomakauden jälkeen ja esimerkiksi Jyväskylä-lisän kysyntä on 
kasvanut ja palkkatuella työllistäminen on lisääntynyt.

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Työllisyyden kuntakokeilun kautta pyritään hillitsemään työmarkkinatuen kuntaosuuteen liittyvää ylityspainetta. Työllisyyspalveluissa 
palveluita kohdennetaan myös työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oleville sekä proaktiivisesti mm. nuorille niin, että työttömyydet eivät 
pitkity eikä uutta virtaamaa maksuosuuslistalle pääse syntymään.

■ Konsernihallinnon muista toiminnoista pyritään tekemään säästöjä niin, että työmarkkinatuen kuntaosuudesta mahdollisesti syntyvät 
ylitykset katetaan.

■ Konsernihallinnon ennustetta tarkennetaan seuraavassa talouskatsauksessa lokakuussa.

KONSERNIHALLINTO (3/3)

Paluu diaan toimintakatteet

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-65,8 M€

talousarvion alitus

-2,1 M€



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/3)

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Uusien avohuollon lastensuojelun asiakkaiden määrä väheni 16 % (1-9/2021 348, 1-9/2020 417).

■ Varhaisen tuen, aikuissosiaalityön, lastensuojelun ja ikääntyneiden palvelussa otettiin käyttöön 
sähköinen asiointipalvelu Lifecare Omapalvelu. Omapalvelun kautta asukkaiden, viranomaisten 
ja yhteistyökumppaneiden on mahdollista tehdä ilmoituksia, yhteydenottoja ja hakemuksia 
sähköisesti.

■ Huhtasuon perhekeskustoiminta käynnistyi osana alueen yhteistoimintapistettä.

■ Nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden palvelutarpeet kasvoivat voimakkaasti. 
Asiakkuuksien jonoutumista ehkäistiin palvelupolkuja selkiinnyttäen ja työskentelyä uudistaen 
(Käynti kerrallaan -työote).

■ Oppilashuollon palveluiden siirto 1.1.2022 alkaen soten toimialalle päätettiin ja valmistelu 
käynnistyi.

■ Etävastaanottotoiminnan kehittämistä on jatkettu. Hoitajien vastaanotoista jo lähes 15 % 
tapahtuu etänä. Lääkärien etävastaanotot kilpailutettiin toukokuussa ja toiminta käynnistyi 
Savoa Partnersin kanssa 15.9 erittäin sujuvasti.

■ Yhteistyössä Tulsote-hankkeen kanssa käynnistetty OmaKS virtuaalinen terveysasema palvelee 
myös jyväskyläläisiä ja toimintaa kehitetään yhteistyössä.



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/3)

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 27 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä
▪ Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteisten kustannusten osalta talous toteutuu tulojen ja menojen osalta 1 500 000 euroa 

suurempana. Ylitys muodostuu Sote-hankkeiden kuluista ja tuloista.

▪ Sosiaalipalveluiden talousarvion toimintakate ylittyy 3 641 800 euroa. Tulojen osalta ennuste on 1 600 000 euroa 
talousarviota suurempi, koostuen pääosin erityiskorvattavien kustannusten korvauksista sekä vammaispalveluiden tuloista. 
Menojen osalta ylitystä on 5 214 800 miljoonaa euroa. Menolisäykset aiheutuvat sosiaalihuoltolain mukaisista 
mielenterveyskuntoutujien asumispalveluista ja lastensuojelun sijaishuollon ylityksestä.

▪ Ikääntyneiden palveluiden talousarvion toimintakate ylittyy 5 491 500 euroa. Tulojen osalta ennuste on 1 000 000 euroa 
talousarviota pienempi. Tämä aiheutuu maksutulojen pienemmästä kertymästä. Menot tulevat ylittymään 4 491 500 euroa, 
johtuen henkilöstömenojen sekä palvelujen ostojen ja avustusten suuremmasta toteumasta.

▪ Avoterveydenhuollon talousarvion toimintakate ylittyy arvion mukaan 2 187 400 euroa. Tulojen osalta ennuste on 11 500 
000 euroa talousarviota suurempi. Tämä aiheutuu valtion koronakorvauksista. Menot tulevat arvion mukaan ylittymään 13 
687 400 euroa. Avoterveydenhuollon toimintamenojen oman toiminnan ennuste on 2 187 400 euroa ennakoitua suurempi. 
Tämä koostuu lähes kokonaan sairaala Novan tukipalveluiden aiheuttamista kuluista. Koronakustannuksista aiheutuu 
arvion mukaan 11 500 000 euron ylimääräiset kustannukset. 

▪ Erikoissairaanhoidon osalta ylitys on 14 232 000 euroa. Tämä kostuu sairaanhoitopiirin alijäämän kattamiseksi tehtävästä 
varauksesta 13 962 000 euroa. Muiden kuin tasalaskutukseen kuuluvien erikoissairaanhoidon ostojen ylityksestä aiheutuu 
270 000 euron ylitys. 

▪ Kaupunginsairaala palvelualueen toimintakate ylittyy 1 362 200 euroa. Ylityksen aiheuttamien toimintamenojen kasvu 
aiheutuu koronatoimenpiteiden vuoksi kasvaneista kustannuksista. Myös sairaala Novan tukipalvelukustannukset ovat 
ylittyneet arvioidusta kulutasosta.

▪ Palvelualueiden lukuihin sisältyy myös toimialalle tehtävä järjestelyvaraerävaraus 1 008 800 euroa.

TOIMINTAKATE

(ennuste)

-457,0 M€

talousarvion ylitys

27,0 M€

Paluu diaan toimintakatteet



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (3/3)

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Rekrytoinnin kehittäminen edelleen

■ Palvelutarpeen ja asiakkaan toimintakyvyn edelleen tarkempi arviointi ja ohjaaminen 
oikeisiin palveluihin.

■ Palveluissa tuetaan asiakkaiden kotona asumista ja siirtymistä raskaammista 
ostopalveluista kevyempiin palveluiden asiakkaan kuntoutumisen edistyessä.

■ Ostopalveluiden jatkuva ja säännöllinen seuranta asumispalveluissa ja laitoshoidossa 
on edelleen tarkoituksenmukaista.

■ Omaishoidossa tuen määrärahojen tarkempi tarkastelu kustannuspaikoille suhteessa 
asiakasmäärään yhdessä vammaispalvelun kanssa jatkuu.

■ Etävastaanottojen käyttöönottoa tehostetaan uuden ostopalvelukumppanin kanssa. 
Tavoitteena vähentää vuokratyövoiman käyttöä.

■ Novan tukipalvelujen hintoihin vaikuttaminen on osoittautunut vaikeaksi. 
Keskustelua erikoissairaanhoidon kanssa jatketaan ja tarkastellaan yhteisiä 
toimintaprosesseja turhien kustannusten karsimiseksi mm. tilojen käytön osalta



Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Varhaiskasvatuksen palvelualue

■ Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutos astui voimaan 1.8.2021 alkaen.

■ Varhaiskasvatuslakiin tuli uusi pykälä, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus, 57a§.

■ Varhaiskasvatuslain 36 §:ään tuli tarkennus päiväkotien henkilöstön mitoituksesta poikkeamiseen.

■ Päiväkodin johtajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat ja varhaiskasvatuksen opettajat siirtyivät OVTES:n piiriin 1.9.2021 
alkaen.

■ Mankolan, Tikan ja Kuokkalan kouluilla aloitti uudet esiopetusryhmät 1.8.2021

■ Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu alkoi 1.8.2021. Kaksivuotista esiopetusta kokeillaan 16 Jyväskylän päiväkodissa ja 
verrokkipäiväkoteja mukana on 25.

■ Vuorohoito päättyi Myllytuvan päiväkodissa 1.7.2021

■ Keskeisiä saatuja valtionavustuksia ovat olleet korona-avustus, positiivisen diskriminaation avustus sekä Uudet lukutaidot –
valtionohjelmaan liittyvä avustus, Digitaaliset oppimisympäristöt varhaiskasvatuksessa sekä Liikkuva varhaiskasvatus 5 –
hankkeiseen saadut rahoitukset

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/4)



Perusopetuksen palvelualue

■ Koronaepidemia on vaikuttanut perusopetuksen järjestämiseen kevään ja syksyn 2021 aikana. Terveydenhuollon viranomaiset ovat 
asettaneet oppilaita, kokonaisia oppilasryhmiä sekä henkilökunnan jäseniä karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi. Opetusta 
on järjestetty mm. etäopetuksen menetelmin. Karanteeniin asettamiset ovat vähentyneet syyslukukauden 2021 aikana. Kouluilla on 
toteutettu 12 vuotta täyttäneiden oppilaiden koronarokotuksia.

■ Oppivelvollisuuslaki on astunut voimaan 1.8.2021. Lakimuutosten edellyttämiä toimenpiteitä on edistetty kevään 2021 aikana erillisen 
työryhmän toimesta. Syksyllä 2021 on yhdessä koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa laadittu prosessikuvaus selkeyttämään eri 
toimijoiden roolia oppilaiden siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle. Perusopetuksen ohjaus ja valvontavelvollisuus on päättynyt 
27.8.2021.

■ Keljonkankaan uusi yhtenäiskoulu on aloittanut toimintansa 1.8.2021.

■ Jyväskylä on mukana digitaalista ekosysteemiä kehittävässä DigiOne-hankkeessa, johon kuuluvat myös Espoon, Vantaan, Lahden, Oulun, 
Tampereen, Turun ja Lahden kaupungit.

■ Jyväskylän kaupunki on yhdessä opettajien ammattijärjestön (OAJ) kanssa käynnistänyt opetushenkilöstön tehtävän vaativuuden 
arvioinnin (tva) kehittämistyön. Uudistettu järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyn 2021 aikana.

■ Perusopetuksessa otettu 1.8.2021 alkaen käyttöön yhtenäinen malli oppilaiden poissaoloihin puuttumiseen.

■ Perusopetuksen koulut ovat olleet mukana Suomen harrastamisen mallin toimenpiteiden toteuttamisessa.

■ Valtion erityisavustusta koronan aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseksi on kohdennettu kaikille kouluille.

Nuorisopalvelut 

■ Koronaepidemia on vaikuttanut mm. alueellisen nuorisotyön  ja Ohjaamon kävijämääriin. Ohjaamotoiminnan asiakasvirtaan  on 
vaikuttanut työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen (1.3.2021), koska työllisyyspalvelut vetivät kaikki työllisyyden asiantuntijat pois 
Ohjaamosta.

■ SIB-toiminta käynnistetty kevään ja alkusyksyn aikana sekä perusopetukseen ja toisena asteen koulutuksiin liittyvillä interventioilla.

■ Nuorten talon aukaisi ovensa 2.5.2021,

■ Laajentuneen oppivelvollisuuden myötä nuorisopalveluissa osana Ohjaamoa aloitti koordinoivan opinto-ohjaaja.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/4)



Kasvun ja oppimisen palvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 1,9 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Varhaiskasvatuksen palvelualue

■ Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot sekä lasten kotihoidon tuki pysyvät annetussa talousarviossa. Myös varhaiskasvatuksen maksutulot toteutuvat 
talousarvion mukaisesti. 

■ Vuoden 2021 talousarvioon kirjattu sopeutustavoite tulee toteutumaan varhaiskasvatuksen palvelualueella: kerhotoimintaa ja vuorohoitoa on järjestetty 
palveluntarpeen mukaisesti sekä kesäajan ja varhaiskasvatuksen loma-aikoina on mahdollistettu sopeutusta henkilökunnan poissaoloilla ja liikkuvuudella.

■ Kylän Kattauksen tilikauden alijäämäisen tulosennusteen vuoksi tehdään Kylän Kattaukselle kasvun ja oppimisen palveluiden sisäistä laskutusta koskien 
talousarviomuutos. Tämän lisäksi palvelutarve kasvun ja oppimisen palveluissa on kasvanut niin, että Kylän Kattauksen suoriteperusteinen laskutus kasvaa 
talousarvioon nähden. Yhteensä Kylän Kattauksen sopimusmenot kasvavat talousarviomuutoksen myötä varhaiskasvatuksen palvelualueella 559 400 euroa.

Perusopetuksen palvelualue

■ Perusopetuksen palvelualueen talouden arvioidaan ylittävän annetun budjetin. Ennakoimattomasta palvelutarpeen kasvusta johtuen on jouduttu mm. perustamaan 
opetusryhmiä, joihin ei talousarviota laadittaessa ole määrärahoja kohdennettu. Ylitystä selittää myös kasvaneet henkilöstökulut koulunkäynninohjaajien osalta sekä 
se, että Jyväskylän kaupunki on luopunut säästötoimina harkituista koulunkäynninohjaajien lomautuksista. Perusopetuksen talouteen heijastuu myös koronan 
vaikutus. Henkilökunnalle sekä oppilaille on hankittu hengityssuojaimia.

■ Toimialajohtajan päätöksellä poikkeusolojen aiheuttamien vaikutusten tasoittamiseen tarkoitettua ns. korona-avustusta haettiin enemmän kuin budjetoitu 
omarahoitus alun perin antoi myöten. Ylitys jää kuitenkin maltilliseksi pienen (5 %) omarahoitusosuuden vuoksi. Omarahoitusosuuksissa on myös tälle vuodelle 
kumuloitumista edellisiltä vuosilta, koska hankkeille on myönnetty jatkoaikoja mm. koronatilanteesta johtuen. Tilanne pystytään tasaamaan kahden seuraavan 
vuoden aikana.

■ Lapsimäärä Jälkkärissä (aamu- ja iltapäivätoiminnassa) noussut noin 200 viime kevääseen nähden, joka lisää palveluntuottajille maksettavia avustuksia ja 
toimintamaksukompensointeja. Opetuksen ryhmien osalta näkyy lisääntyneinä henkilöstömenoina ja  maksutuottoina.

■ Kylän Kattauksen tilikauden alijäämäisen tulosennusteen vuoksi tehdään Kylän Kattaukselle kasvun ja oppimisen palveluiden sisäistä laskutusta koskien 
talousarviomuutos. Tämän lisäksi palvelutarve kasvun ja oppimisen palveluissa on kasvanut niin, että Kylän Kattauksen suoriteperusteinen laskutus kasvaa 
talousarvioon nähden. Yhteensä Kylän Kattauksen sopimusmenot kasvavat talousarviomuutoksen myötä perusopetuksen palvelualueella 565 100 euroa.

Nuorisopalvelut

■ Koordinoivan opinto-ohjaajan viran perustaminen alk. 2.8.2021 ei ollut budjetoitu

■ Nuorten taloon siirtyvien palveluiden vuokrakustannuksia ei oltu riittävästi huomioitu.

Palvelualueiden ennusteisiin sisältyy myös määrärahaan tehtävä järjestelyvaraerävaraus yhteensä  789 400 euroa.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/4)
TOIMINTAKATE

(ennuste)

-231,7 M€

talousarvion ylitys

1,9 M€

Paluu diaan toimintakatteet



Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Varhaiskasvatuksen palvelualue

■ Kerhotoimintaa ja vuorohoitoa on järjestetty palvelutarpeen mukaisesti sekä kesäajan ja varhaiskasvatuksen 
loma-aikoina on mahdollistettu sopeutusta henkilökunnan poissaoloilla ja liikkuvuudella sivistyslautakunnan 
16.12.2020 päättämän käyttötaloussuunnitelman sopeutustoimien mukaisesti.

Perusopetuksen palvelualue

■ Perusopetuksessa noudatetaan sivistyslautakunnan 16.12.2020 päättämää käyttötaloussuunnitelmaa ja 
toteutetaan suunnitelmassa päätetyt sopeuttamistoimet.

Nuorisopalvelut

■ Nuorisopalveluissa noudatetaan sivistyslautakunnan 16.12.2020 päättämää käyttötaloussuunnitelmaa ja 
toteutetaan suunnitelmassa päätetyt sopeuttamistoimet.

KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (4/4)



Keskeiset tapahtumat toiminnassa

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut

■ Koronatilanne on vaikuttanut tapahtumien järjestämiseen alkuvuonna ja kesällä. Kulttuuriopetussuunnitelmaa on 
pystytty toteuttamaan olosuhteisiin nähden hyvin. Lähitalot avautuivat syyskuun alussa.

Kansalaisopisto

■ Kansalaisopiston lukukausi 2021-2022 on käynnistynyt edellisen lukuvuoden tapaan pienennetyillä ryhmäkoilla. 
Koronatilanne on edelleen näkynyt kurssi-ilmoittautumismäärissä. Kurssien käynnistymiseen tällä ei ole ollut suurta 
vaikutusta.

Kirjastot

■ Kirjastojen aukiolotuntien määrä ei alkuvuonna toteutunut normaalisti, erimerkiksi kirjastoautopalveluita ei voitu 
toteuttaa lainkaan. Myöskään tapahtumatuotanto ei käynnistynyt kevätkaudeksi

Museot

■ Museoiden kävijämäärät ovat edelleen jäljessä tavoitteista, vaikka kesä sujui kohtuullisen hyvin. Kävijämäärä on hieman 
yli puolet tavoitteesta.

■ Koronatilanteen vuoksi yleisötapahtumatavoitteesta on toteutunut reilusti alle puolet (73/200).

■ Kitti-prosessiin liittyvät väriteemaiset näyttelyt on avattu kaikissa kolmessa museossa ja niihin liittyy huomattava määrä 
oheisohjelmaa, kun koronatilanne jälleen mahdollistaa yleisötilaisuuksien järjestämisen.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/4)



Liikunta

■ Kokonaisuudessaan palvelujen järjestäminen vuoden alusta syyskuun alkuun asti oli haastava. Koronan vuoksi asetetut 
rajoitteet estivät ohjatun liikunnan ryhmien ja kurssien toteuttamisen työikäisille ja seniori-kuntalaisille suunnitellun 
mukaisesti. Lasten ja nuorten liikuntatoiminnassa palvelut olivat keskeytettynä osittain kevään aikana. Keskeytettyjen 
palvelujen tilalla järjestettiin etäohjatusti toteutettuja palveluja.

Jyväskylän Sinfonia

■ Kesän festivaaliesiintymiset sekä syksyn konsertit avattiin yleisölle koronarajoitusten mukaisesti. Koronarajoitusten 
vuoksi yleisömäärät ovat tavoitteesta jäljessä.

■ Kitti-prosessin teemat näkyvät Jyväskylä Sinfonian konserttikaudessa syyskuusta joulukuuhun.

■ Tulotavoite on jäljessä koronarajoituksista johtuen. Orkesteri on saanut OKM:n koronatukea tälle vuodelle 142 000€. 
Toimintaa on sopeutettu ja talous on tasapainossa, vaikka orkesterin terveyttä ja hyvinvointia edistävää palvelua ei ole 
täysimittaisesti voitu toteuttaa.

Jyväskylän kaupunginteatteri

■ Teatteritoiminta avautui elokuussa pitkän sulun jälkeen. Syksyllä on teatterissa nähty jo kolme uutta ensi-iltaa (kaksi 
omaa ja yksi yhteistyö).

■ Teatteri on menettänyt katsojia koko kevään kestäneen sulkutilan vuoksi. Syksyllä katsojat ovat lähteneet varovaisesti 
liikkeelle.

■ Lipunmyynnin tavoite on tällä hetkellä n. 540 000 € tavoitteesta.

■ Teatteri on saanut OKM:n Korona-avustusta vuonna 2021 yhteensä 356 000 €.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/4)



Kulttuuri- ja liikuntapalvelut tulee ennusteen mukaan ylittämään talousarvion 2,7 miljoonaa euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

Kansalaisopisto

■ Kansalaisopiston talous toteutunee muutoin talousarvion mukaisesti, mutta maksutuotot jäänevät alle tavoitteen, johtuen opetuksen ryhmäkokojen 
pienentämisestä. Lisäksi kansalaisopiston opetuksen keskeytyminen kevätlukukautena koronapandemian vuoksi vaikuttaa jonkin verran kuluvan vuoden 
maksutuottoihin, sillä kansalaisopisto hyvittää opiskelijoille toteutumattomia kurssikertoja lukuvuoden 2021-2022 kurssimaksuissa. Lukuvuoden 2020-
2021 osalta annettavien kurssimaksuhyvitysten määrä on yhteensä n. 26 000 euroa.

■ Kansalaisopisto järjesti useamman vuoden ajan maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta (työvoimakoulutus). Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus kilpailutti maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen syksyllä 2019. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen järjestäminen päättyi 
kansalaisopistossa hankintasopimuksen mukaisesti 31.12.2019. Kansalaisopiston vuoden 2021 talousarviossa on ollut edelleen huomioituna 
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen liittyvät toimintatuotot ja toimintamenot (myyntipalvelut). Maahanmuuttajien 
kotoutumiskoulutuksen päättyminen vaikuttaa kansalaisopiston talouteen seuraavasti: toimintatuotot yht. -445 000 €, toimintamenot yht. -347 000 €. 
Nettovaikutus toimintakatteeseen on 98 000 € heikentävä.

Kirjastot

■ Kirjastopalveluiden tuotot, erityisesti tilavuokratuotot ja myöhästymismaksutuotot, tulevat jäämään suunnitelluista. Vastaavasti myöskin henkilömenot tulevat 
alitumaan.

Liikunta

■ Liikuntapalvelut tulee jäämään talousarviosta toimintatulojen jäädessä merkittävästi (2,5 M€) suunnitellusta.

Jyväskylän Sinfonia

■ Orkesterin talous toteutuu talousarvion raameissa. Tulotavoitteeseen ei päästä. Jyväskylä Sinfonia on saanut menetettyjä lipputuloja kattamaan OKM:n korona-
avustuksia yhteensä 142 000€ tälle vuodelle. Toiminnalliset tavoitteet kuten kuulijamäärät ja saavutettavuuden tavoitteet eivät täyty koronarajoituksista 
johtuen.

Jyväskylän kaupunginteatteri

■ Teatterin talous on toteutumassa lähes talousarvion raameissa lipputulojen puuttumisesta huolimatta. OKM:n korona-avustukset ja henkilöstökulujen säästöt 
ovat tasapainottaneet tilannetta. Arvioitu toimintakatteen ylitys on n. 30 000-50 000 €

Palvelualueiden ennusteisiin sisältyy myös määrärahaan tehtävä järjestelyvaraerävaraus yhteensä  122 500 euroa.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/4) TOIMINTAKATE

(ennuste)

-44,8 M€

talousarvion ylitys

2,7 M€

Paluu diaan toimintakatteet



Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

Kansalaisopisto

■ Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan toiminnan kehittämisen näkökulma, mikä näkyy mm. tehtävänkuvien 
muutoksena. Muutoksilla on myös taloudellisia vaikutuksia.

Kirjastot

■ Tulomenetyksiä voidaan kompensoida henkilöstömenot alittamalla. Sairaus- ja vuosilomansijaiskulut voidaan pitää normaalia 
pienempinä.

Liikunta

■ Tulotavoitteet eivät tule toteutumaan koronasulkujen takia. Liikuntapaikat ovat olleet avoinna lasten ja nuorten harrastustoiminnan 
sekä huippu-urheilijoiden takia, mikä on aiheuttanut lähes normaalit huolto- ja ylläpitokustannukset.

Jyväskylän Sinfonia

■ Orkesteri pysyy talousarviossa, kun tulokertymän vajeeseen lipputulojen osalta on saatu Opetus- ja kulttuuriministeriön koronatukea 
yhteensä 142 000€ tänä vuonna. Muilta osin menoja on sopeutettu, mistä johtuen toiminnallisiin tavoitteisiin ei päästä esim. 
Kuulijamäärien ja musiikkikasvatukseen osallistuneiden osalta.

Jyväskylän kaupunginteatteri

■ Peruuntuneet esitykset keväällä vähensivät henkilöstökuluja. Kaikkia avautuneita työtehtäviä ei tilanteessa ole väliaikaisesti 
täytetty. OKM:n avustuksella voitu maksaa toimintakuluja.

■ Produktioiden määrää ja kokoluokkaa on pienennetty, joka mahdollistaa henkilöresurssien optimaalisemman käytön, mutta toisaalta 
vähentää lipputuloja.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/4)



■ Keskeiset tapahtumat toiminnassa

▪ Koronan takia joukkoliikenteen matkamäärät arvioitua vähäisemmät. Matkamäärät nousussa, mutta tällä hetkellä -26 % 
verrattuna vuoden 2021 tavoitteeseen.

▪ Kaupunkisuunnittelussa ja maankäytössä tonttien myynti on ollut ennakoitua vilkkaampaa. Kaavoitus on edennyt 
kaavoitusohjelman mukaisesti. Alkusyksystä on hyväksytty uusia merkittäviä asemakaavoja, muun muassa Lounaispuiston 
korttelin ja Kankaanaukion asemakaavamuutokset.

▪ Kaupunkiseudun MAL-toimenpiteiden toteutus on käynnistynyt mm. MAL-kehityskuvan ja seudullisen joukkoliikenteen 
toiminta-aluetta koskevien selvitysten hankinnalla, kävelyn ja pyöräilyn investointitukia (n. 1 milj. euroa) ja ARA:n myöntämiä 
kunnallistekniikan avustuksia hakemalla (n. 1,5 milj. euroa).

▪ Rakentaminen on jatkunut yhä vilkkaana. Myönnettyjen lupien kerrosala on kasvanut edellisestä vuodesta noin 51 % ja uusia 
asuntoja on luvitettu 1 293 kpl, jossa kasvua 66 %.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)



Kaupunkirakennepalveluiden toimintakate tule ennusteen mukaan toteutumaan                          
talousarvion mukaisena.

■ Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Joukkoliikenteessä matkamäärien laskun takia asiakastulot ovat arvioitua pienemmät, tulo- ja menomuutosten nettovaikutus  yht. 1,1 
milj.

■ Maan myyntivoitto tulee olemaan 2,4 M€ ennakoitua suurempi.

■ Katualueiden talvihoidon kustannukset tulevat ylittymään talousarviossa varatusta rahoituksesta erittäin hankalan alkutalven vuoksi. 
Ylitys tulee olemaan 1,2-1,7 miljoonaa euroa loppuvuoden toimenpidetarpeista riippuen.

■ Pysäköintivirhemaksujen ennustetaan jäävän talousarviosta 0,1 milj. euroa.

Toimialan ennusteeseen sisältyy myös toimialalle tehtävä järjestelyvaraerävaraus yhteensä  23 000 euroa.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3) TOIMINTAKATE

(ennuste)

-13,4 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



■ Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

▪ Seudullisen joukkoliikenteen kohdalla talousarvion tulotavoitteeseen ei päästä.

▪ Toimintakate ei muutu, arvioidut tulo- ja menomuutokset pystytään kattamaan toimialan sisällä.

KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (1/2)

■ Keskeiset tapahtumat toiminnassa

▪ Keljonkankaan yhtenäiskoulun valmistuminen (26,5 milj. euroa)

▪ Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkko käsiteltiin kesäkuussa sivistyslautakunnassa

▪ Koronapandemia aiheutti lisäsiivouksia toimintajaksolla n. 0,3 milj. euroa

▪ Hippoksen harjoitusjäähallin tilojen korjaustoimenpiteet edenneet suunnitellusti, kustannusarvio on 0,850 milj. 
euroa. Tilat otetaan käyttöön lokakuun alussa. Korjaukset jatkuvat vesikaton osalta.

▪ Teatteritalon, Sinfonian (Paviljonki) ja Lyseon tilat ovat suurimmat hankesuunnitteluvaiheessa

olevat hankkeet

▪ Koulujen ja päiväkotien meluntorjuntaohjelma käynnistyi yhteistyössä henkilöstöpalveluiden kanssa

▪ Sähköautojen latauspisteiden rakentaminen käynnistyi yhteistyössä Alvan kanssa

▪ Kiinteistöjen ja lähiliikuntapaikkojen ilkivalta on lisääntynyt



TILAPALVELU-LIIKELAITOS (2/2)

Ennusteen mukaan Tilapalvelun tulot tulevat alittumaan talousarvioon verrattuna 0,627 milj. euroa ja                         
menot tulevat alittumaan vastaavasti, joten tulos tulee toteutumaan talousarvion mukaisena – 0,5 milj. euroa.

■ OKM on myöntänyt valtionapurahoitusta AaltoAlvarin peruskorjaukseen 1,0 milj. euroa sekä Alvar Aalto –museon 
peruskorjaukseen 1,7 milj. euroa. Ensimmäiset erät tullaan maksamaan vuonna 2021 perustuen rakentamistöiden 
aloittamiseen, arvio on 1,0 milj. euroa.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ Tulot alittuvat pääosin vuokratulojen osalta. Ulkoiset vuokratulot alittuvat 0,3 milj. euroa johtuen mm. Aalto-säätiön 
vuokranmaksun jäämisestä tauolle peruskorjauksen ajaksi. Sisäiset vuokratulot alittuvat 0,1 milj. euroa ja muut tulot 
alittuvat 0,2 milj. euroa.

■ Menojen alitus johtuu pääosin vuokra- ja vastikemenojen säästymisestä. Säästöjä on kertynyt väistötilojen vuokrista, 
myytyjen osaketilojen vastikkeista sekä vastikemenojen alentumisesta. 

Selvitys mahdollisista toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Sopeutetaan ostopalvelujen hankintaa 

■ Panostetaan toimenpiteisiin tarpeettomiksi käyneiden tilojen osalta purkamalla tai myymällä tilat

TOIMINTAKATE

(ennuste)

38,5 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



Keski-Suomen pelastuslaitoksen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan talousarvion                                
mukaisesti.

Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Hyvinvointialueen valmistelua varten on väliaikaisen valmistelutoimikunnan (VATE) tueksi perustettu 
pelastustoimenjaosto ja sen toimintaa tukemaan on pelastuslaitokselle perustettu tarvittavia alajaostoja/työryhmiä.

■ Vuoden 2021 aikana rekrytoidaan ensihoitoon: 4 esimiestä, 16 hoitotason ensihoitajaa ja 17 perustason ensihoitajaa. 
Ensihoitoyksiköt aloittavat toimintansa 30.11.2021: Kannonkoskella, Kinnulassa, Pihtiputaalla ja Saarijärvellä. Nämä 
palvelutasomuutokset tulevat vaikuttamaan täysimääräisesti myös vuoden 2021 tilinpäätökseen.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä

■ VPK- palkkojen ennakonpidätysmaksut puuttuivat vuoden 2021 suunnitteluperusteista

Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Henkilöstöresurssien käytön tehostaminen

■ Ostojen rajoittaminen

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS TOIMINTAKATE

(ennuste)

1,4 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



Keskeiset tapahtumat toiminnassa

■ Kesäkuussa päiväkodeissa ilmeni salmonellaepidemia, jonka syytä ympäristöterveydenhuolto ryhtyi 
välittömästi selvittämään. Sairastuneita oli kaikkiaan yli 600 henkilöä ja yhteinen tekijä oli 18.6.2021 
tarjottu päiväkotilounas. Selvitystyö valmistui syyskuussa ja todennäköinen aiheuttaja oli 
kotimainen kurkku tai saksalainen jäävuosisalaattisuikale. Täyttä varmuutta asiasta ei saatu. Vaikka 
sekä keskuskeittiön että palvelukeittiöiden toimintatavat olivat omavalvontaohjeiden mukaisia, 
tullaan joitakin muutoksia tekemään omavalvontaohjeistukseen.

■ Sijaistilanne on heikentynyt alkusyksystä lähtien. Kesällä rekrytoiduista työntekijöistä kolme valittua  
työntekijää ei ottanut paikkaa vastaan tai irtisanoutui muutaman päivän jälkeen. Kaikkiin tehtäviin ei 
ollut hakijoita lainkaan. Sijaisia ei ole saatu riittävää määrää ja koulutus- tai kokemusvaatimuksesta 
on jouduttu tinkimään, mikä osaltaan saattaa aiheuttaa riskejä toiminnassa ja erityisesti kuormittaa 
vakituisen henkilöstön jaksamista.

■ Tila- ja laitehaasteet sairaala Novassa ja Kukkumäen ruokapalvelukeskuksessa aiheuttavat edelleen 
paljon työtä ja järjestelyjä.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (1/3)



Kylän Kattauksen talous tulee ennusteen mukaan toteutumaan talousarvion mukaisesti.

Selvitys talousarviopoikkeamien syistä 

■ Vuoden 2021 talousarvion taloudellinen tavoite ei tule toteutumaan seuraavista syistä:

■ Edelleen jatkuneen koronatilanteen vuoksi tulot eivät toteudu täysimääräisesti esim. välipalamyyntiä ei 
ole voitu aloittaa ja sairaslomia aiheutuu karanteenien vuoksi

■ Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen laite- ja tilahaasteiden vuoksi käyttökustannukset nousevat mm. 
henkilöstökustannukset 

■ Aromi 14 -projektin viivästymisen ja keskeneräisyyden vuoksi henkilöstökustannukset nousevat 

■ Lisäksi Keski-Suomen keskussairaalan yksiköiden lakkaamisen ja Sairaala Novan uusien yksiköiden 
käyttöönoton siirto marraskuulta 2020 tammikuulle 2021 on aiheuttanut budjetoimattomia 
kustannuksia.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (2/3) TOIMINTAKATE

(ennuste)

0,0 M€

talousarvion mukainen

Paluu diaan toimintakatteet



Selvitys toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi

■ Talousarviopoikkeamat olivat niin mittavia, että niistä on tehty talousarviomuutos:
• Talousarvion ulkoista liikevaihtoa tulee pienentää 774.000 euroa, aiheutuen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden 

ulkoisten asiakkaiden palvelutarpeen supistumisesta.

• Talousarvion sisäistä liikevaihtoa tulee nostaa yhteensä 137.500 euroa, johtuen sisäisten asiakkaiden tilaustarjoilun kasvusta 
sekä kasvun ja oppimisen palvelutarpeen lisäyksestä.

• Liiketoiminnan muiden tuottojen osalta talousarvioon tulee tehdä 461.400 euron lisäys. Tulojen kasvu aiheutuu Keski-Suomen 
keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen ja muiden lakkautettujen keittiöiden kaluston myynnistä, kotihoidon laskutuksesta 
Korpilahden kotiateriakuljetuksista, kouluhedelmätuesta sekä korvauksesta työterveyshuollosta.

• Toimintamenojen osalta talousarvioon tulee tehdä yhteensä 1.277.000 euron lisäys. Kasvu johtuu lisääntyneistä 
sairauspoissaoloista ja niiden aiheuttamista sijaiskustannuksista, Aromi 14:n projektin viivästymisestä sekä ohjelman 
keskeneräisyydestä.

• Edellä esitettyjen muutosten jälkeen Kylän Kattauksen tilikauden tulos olisi -1,452 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hinnoittelun 
tulee vastata aiheuttamisperiaatteen mukaisesti toiminnan toteutuneita todellisia kustannuksia. Jotta Kylän Kattauksen kertynyt 
alijäämä ei kasva entisestään aiheuttaen paineita nostaa tulevien vuosien hinnoittelua epävakaalla tavalla, tehdään sosiaali- ja
terveyspalveluiden sekä kasvun ja oppimisen palveluiden sisäistä laskutusta koskien vielä seuraavat talousarvion muutokset, 
jotka lisäävät Kylän Kattauksen sisäistä liikevaihtoa seuraavasti: Sosiaali- ja terveyspalvelut 442.700 euroa, Kasvun ja oppimisen 
palvelut 1.009.000 euroa.

■ Talousarviomuutoksen lisäksi jatketaan kahvilassa on tehostetusti Take Away –myyntiä. Sijaistilanteen helpottamiseksi on 
tehostettu rekrytointia. Aloitettiin kahden viikon kampanja Duunitorissa ja työpaikkailmoituksia on päivitetty.

KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS (3/3)



TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoitteen tilan merkintä:

- tulee toteutumaan

- tulee toteutumaan osittain

- ei tule toteutumaan

- toteutumista ei voida arvioida



KONSERNIHALLINTO

43

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Työllisyyspalvelujen aktivointiaste 
on vähintään 32% 

Aktivointiaste on elokuussa 2021 ollut 27,6 %. Aktivointiaste on koronaepidemian 
aikana jäänyt tavoitetason alapuolelle, mutta on kuitenkin noussut edellisvuoden 
vastaavaan aikaan verrattuna. Työllistymistä edistävistä palveluista erityisesti 
palkkatuella työllistettyjen määrä on ilahduttavasti kasvanut. Sen sijaan 
omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella olevien määrä on ollut 
laskusuunnassa. Kuntouttavan työtoiminnan osallistujamäärät ovat samalla tasolla 
kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työsuhteita on syntynyt 
työllisyyspalvelujen avulla 
vähintään 3 700 kpl.

Työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla elokuun loppuun mennessä      
n. 1 330 kpl. Vuoden 2021 tilastointi ei työllisyyden kuntakokeilun käynnistyttyä ole 
vielä täysin ajan tasalla. Työsuhteiden määrä tarkentuu loppuvuoden aikana. 

Yritysten sijoittumispalveluissa on 
autettu 11 yritystä sijoittumaan 
Jyväskylään.

Sijoittuneita yrityksiä jo 11 kpl.

Mikroyritysten toipumisen ja 
kasvun tukemisen palveluissa 
yrityksiä yli 130 kpl.

Palveluissa on ollut jo yli 100 yritystä mukana.



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (1/2)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9.2021 Tila

Lastensuojelun avohuollon uudet asiakkuudet vähenevät vuositasolla vähintään 15 %

Lastensuojelun uudet asiakkaat (2017: 480, 2018: 565, 2019: 
574, tavoite vuonna 2020 < 574), vuonna 2021< 488.

Uusien alkaneiden lastensuojelun avohuollon 
asiakkuuksien määrä (348) laski 16 % edellisvuodesta 
vastaavalla ajanjaksolla (1-9/2020: 417).

Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien suhteellinen osuus 
0–17-vuotiaiden ikäluokasta pienenee (vuonna 2019: 5,8 %).

Arvioitavissa myöhemmin, vuositason tavoite.

Mielenterveyspalveluiden ja päihdepalveluiden palveluketjun saumaton toiminta eri palvelualueiden ja toimijoiden välillä. 
Turvataan asiakkaan oikea-aikainen avun ja palvelun saanti

Lähetteiden määrä perustason palveluista 
erikoissairaanhoitoon ei kasva

Lähtötaso määriteltävä uudelleen ja alueella tähän 
liittyen asiantuntijapsykiatri tarkastelemassa 
prosessia.
Lähetteiden määrä 1-8/2021 (saatavilla oleva aika) on 
lastenpsykiatrialle lisääntynyt 11,1 % ja 
nuorisopsykiatrialle 18,8 %

Ensimmäinen vastaanottoaika viiden päivän sisällä 
yhteydenotosta.

Toteutuu asiakkaan tarpeen mukaan, nopeutettua 
vastaanottotyötä tekevät sairaanhoitajat (5) ja 
ajanvaraukseton vastaanotto toimii Kyllössä ma-pe, 
klo 8-11.



SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT (2/2)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9.2021 Tila

Potilaat siirtyvät sujuvasti erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon kaupunginsairaalan ja sairaalahoidon tarpeen 
päätyttyä edelleen kotiin tai jatkohoitopaikkaan:

Kitkalaskutusta erikoissairaanhoidosta ei synny. Kitkalaskutusta tuli tammi-syyskuun 
aikana yhteensä 116 päivältä 
(440 € / vuorokausi) liittyen pääosin sairaala 
Novaan muuttoon ja sekä 
kesällä olleisiin erikoissairaanhoidon osasto-
sulkuihin

Kaupunginsairaalassa jatkohoitopaikkaa jonottavien 
potilaiden määrä on <5.

Kaupunginsairaalassa jonotti tehostettuun 
palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon 
keskimäärin 25 potilasta tammi-syyskuun 
aikana.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (1/3)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta parannetaan 
lisäämällä lasten osallistumisastetta 
varhaiskasvatuspalveluihin (osallistumisasteen 
tavoitetaso vuodelle 2021 80 %, tilinpäätöksen 2019 
mukainen nykytaso 76,1 %). 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.

Eri ikäisten lasten osallistumisaste vaihtelee, 2-6 
vuotiaiden lasten osalta tavoite toteutuu.

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

Esiopetuspaikka järjestetään 
lähialueperiaatteen mukaisesti 
mahdollisimman läheltä kotia sijaitsevasta 
päiväkodista. Perheiden tästä poikkeavat 
toiveet on kuitenkin edelleen huomioitu.

Kotikunta Jyväskylä

Syyskuu 2021

ikä vuosina vuoden lopussa henkilöitä sijoitettuja sijoitusten peittävyys

0 1 005 5 0,50 %

1 1 254 501 39,95 %

2 1 177 946 80,37 %

3 1 219 1 091 89,50 %

4 1 299 1 215 93,53 %

5 1 398 1 336 95,57 %

6 1 466 1 440 98,23 %

7 1 515 8 0,53 %



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (2/3)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 
vähintään 1,65 (Arvio vuonna 2020 on 1,65 
vuosiviikkotuntia/perusopetuksen oppilas).

Opetusryhmän laskennallinen koko:

• vuosiluokilla 1–6 on 19,4 oppilasta/ryhmä 
(Talousarviovuonna 2020: 19,4)

• vuosiluokilla 7–9 on 18,1 oppilasta/ryhmä 
(Talousarviovuonna 2020: 18,1).

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat:

• kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai 
oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä 
palveluissa 7 koulu- tai oppilaitospäivän aikana.

Tulee toteutumaan.

• ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai 
oppilaitospäivän aikana.

Ei tule toteutumaan.



KASVUN JA OPPIMISEN PALVELUT (3/3)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen 
päättötodistuksen (Toteuma vuonna 2020 on 97,6 %).

Ei tule toteutumaan

Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat nousevat 83 000 käyntikertaan:  ei tule toteutumaan

• 15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut 
tavoittaa 1 100 nuorta, joista 700 etsivässä 
nuorisotyössä ja 400 työpajatoiminnassa. 
Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 500 
ohjauskertaa.

- Etsivä nuorisotyö tavoite toteutuu (617)

- Työpajatoiminnan tavoite toteutuu (389+ 
Kivijalka-hankkeen 113)

• Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 500 
ohjauskertaa.

- Ei tule toteutumaan (2538).
- Työllisyyden asiantuntijat siirtyivät 

työllisyyden kuntakokeiluun. 



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (1/6)
KULTTUURI- JA OSALLISUUSPALVELUT

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Kulttuuripalvelujen toiminnan kohderyhminä ovat lapset, nuoret ja ikääntyneet:

• 2 000 toteutettua tapahtumaa, työpajaa ja toimintoa 
tavoittaa 50 000 osallistujaa.

661 tilaisuutta, 23 658 osallistujaa. Koronan 
vuoksi kevät- ja kesäkaudella toimintaa ei 
voitu järjestää normaalitilanteen mukaisesti.

Kulttuuripalvelut edistää eri-ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta digitaalisten palvelujen 
avulla ja huomioi sisällöissään monipuolisesti taiteen eri muodot:

• 15 striimattua tilaisuutta ja 350 työllistettyä taiteilijaa 
ja taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.

12 verkkosisältöä, 210 työllistettyä taiteilijaa

Osallisuuspalvelut koordinoi kaupungin osallisuustyötä yhdessä laaja-alaisen osallisuusryhmän kanssa 
tavoitteena osallisuuden ja vuoropuhelun edistäminen asukkaiden, viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden 
kesken:

• 14 asukastilaisuutta tavoittaa 1 500 osallistujaa. 3 tilaisuutta, 175 osallistujaa. Asukkaat eivät 
alkuvuonna vielä löytäneet etäyhteyksillä 
toteutettuja tilaisuuksia ja kunnallisvaalien 
siirto lykkäsi osaltaan 
asuinalueiltojen aloittamista syksyllä.

• Vapaaehtoistoiminnan palvelut järjestää 18 
koulutusta uusille vapaaehtoisille ja välittää 1 000 
vapaaehtoistehtävää.

15 koulutusta, 1 180 välitettyä 
vapaehtoistehtävää



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (2/6)
JYVÄSKYLÄN KANSALAISOPISTO

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa laskee hieman edellisen vuoden tasosta:

• kurssilaisten määrän ollessa 21 500 17 094

Kuvataidekoulun/laajan oppimäärän koulutuksessa kurssilaisten määrä pysyy vuoden 2020 tasolla:

• kurssilaisten määrän ollessa 330. 318

Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2019 tasolla:

• kansalaisopiston oppituntien ollessa 38 900 tuntia 22 617

• kuvataidekoulun/laajan oppimäärän oppituntien 
ollessa 3 000 tuntia.

2 047



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (3/6)
KIRJASTOT JA LIIKUNTAPALVELUT

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Kirjastot:

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

Aukiolotunteja yhteensä 21 039 tuntia, joista 
omatoimimisia aukiolotunteja 6 431 tuntia

Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2.170.000 käyntiä 
vuodessa, josta verkkokäyntejä on 870 000.

1 172 000 käyntiä, joista verkkokäyntejä 679 
529

Liikuntapalvelut:

Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) 
kävijämäärien tavoitteena yhteensä 500 000, ja joista 
seniorikortilla käyviä 80 000. AaltoAlvarin kävijämääriin 
odotetaan pientä pudotusta edellisvuosiin verrattuna 
kylpyläosan alkavan peruskorjauksen takia.

1.1.-30.9.2021 kävijöitä 144 294 henkilöä. 
Tavoite tulee toteutumaan osittain

Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen 
hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 10 
keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 
85 %.

Tavoitteet tulevat toteutumaan osittain. 
Kevään sulku vaikutti erityisesti aikuisten 
tilavuorojen lukumäärään.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (4/6)
MUSEOT

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Museoiden kävijämäärätavoite on 100 000 kävijää (tavoite vuonna 2020: 100 000 kävijää):

• Jyväskylän taidemuseo 30 000 17 646 (Holvi 14 724 ja Ratamo 2 904)

• Keski-Suomen museo 30 000 14 540

• Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 3 920

• Suomen käsityön museo 30 000 15 847

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

• Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 200 
tilaisuutta (vuonna 2020 tavoite 200). 
Yleisötapahtuma voi olla myös virtuaalinen 
tapahtuma.

73



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (5/6)
JYVÄSKYLÄN SINFONIA

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta 
tavoittaa 26 000 kuulijaa (2020 tavoite 52 konserttia 
ja 26 000 kuulijaa).

Orkesterin konserteista toteutunut 23 kpl, 
joista 10kpl verkkokonsertteina kevään 
koronasulun vuoksi ja syksyn osalta 
13kpl yleisön kanssa. Verkkokonserttien 
kuulijat 17787 ja konserttiyleisö elo- ja 
syyskuussa yht. 4401.

Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (2020 
täyttöastetavoite 92 %).

Konsertit avautuivat yleisölle elokuussa 
turvaväli- ja kapasiteettirajoituksin. 
Konserttilippuja on myyty sallittu 
kapasiteetti: 50-75%

Orkesterin toimintaan kuuluva 
vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 
000 osallistujaa (2020 tavoite 4 000 osallistujaa).

Yleisötyötä on toteutettu verkon 
välityksellä. Tavoite saavutetaan osittain.



KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT (6/6)
KAUPUNGINTEATTERI

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa kahdeksan ensi-iltaa:

• neljä päänäyttämöllä (vuonna 2020 ensi-iltoja on 
neljä)

Koronan vuoksi kevään ensi-illat 
peruuntuivat.
Kolme ensi-iltaa suurella näyttämöllä 
toteutuu.

• neljä pienellä näyttämöllä. (vuonna 2020 ensi-iltoja 
on kolme)

Keväällä ei ensi-iltoja. Syksyllä toteutuneita 
ensi-iltoja kaksi (yksi oma ja yksi yhteistyö).

Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on:

• 62 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste on 72 
%. Vuonna 2020 kokonaiskävijämäärätavoite on 62 
000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 %. Yleisötyön 
tavoite laskee hieman vuoden 2020 tasosta 
yleisötyön henkilöresurssien pienentyessä.

Kevään sulku vähensi katsojatavoitetta yli 
puolella.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (1/3)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9. Tila

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

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

Toteutuu, ennuste 97%

Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. 
Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa tonttikysyntää 
vastaavasti huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja 
tonttivarannon monipuolisuus.

Toteutuu

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

Toteutuu



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (2/3)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9. Tila

Liikenne- ja viheralueet

Suojateillä tapahtuvien onnettomuuksien määrä 
vähenee 30 % vuoden 2018 tasosta vuoden 2023 
loppuun mennessä (vuonna 2018 suojateillä tapahtui 25 
onnettomuutta, joissa loukkaantui 9 henkilöä).

Ei voida raportoida tässä vaiheessa vuotta.

Joukkoliikenteen matkamäärätavoite vuodelle 2021 on 6 
700 000 matkaa. Koronatilanteen takia 
matkamäärätavoitetta on jouduttu laskemaan 13 % 
vuoden 2019 tasosta.

Matkamäärätavoite ei toteudu. Arvio vuoden 
2021 matkamäärästä 5 150 000 matkaa.

Kunnallistekniikan korjausvelan kasvu taitetaan 
resursoimalla kunnossapito ja perusparannus 
kestävästi.

Vuoden 2022 työt ovat edelleen käynnissä. 
Toteumaa ei voida arvioida tässä vaiheessa 
vuotta.

Metsäpalvelut lisää vuoropuhelua asukkaiden kanssa ja 
valvoo Metsäohjelma 2030:n pohjalta laaditun 
toimenpideohjelman noudattamista.

Asukaskyselyitä toteutetaan syksyllä 2021 ja 
lähimetsien hoitotöitä tehdään asukkaita 
kuunnellen.
Vuoden 2021 jälkeen kootaan vuosiraportti, 
jossa tarkistetaan toimenpiteiden 
toteutuminen.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT (3/3)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9. Tila

Rakentaminen ja ympäristö

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika 
on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista.

Uusien asuinrakennusten käsittelyaika on 
ollut 6 viikkoa 56 % myönnetyistä luvista

Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on 
enintään 4 kuukautta.

Maa-aines- ja ympäristölupapäätöksiä 
käsitelty yhteensä 5 kpl, kaikissa käsittelyaika 
enintään 4 kuukautta.

Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisille 
kohteille sekä maa-aineslupakohteille tehdään yhteensä 
noin 90 valvontakäyntiä (100 % suunnitelluista).

Suunnitelmalliset tarkastukset; suoritettu 58 
kpl (59 %) , suorittamatta 41 kpl (41 %)

Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset 
tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Tarkastuksia tehty 70 prosenttia 
valvontasuunnitelman tavoitteesta.



TILAPALVELU-LIIKELAITOS

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Asiakastyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana vähintään 3,6 
(asteikolla 1–5).

Kysely tehdään syksyllä, tulokset raportoidaan 
tilinpäätöksen yhteydessä

Palveluverkkoselvitykset päivitetty ja tilaforumit pidetty 
kaikkien palvelualueiden 
kanssa (tehty/kesken/aloittamatta).

Palveluverkkoselvitykset päivitetty suunnitelman 
mukaisesti. Kasvun ja oppimisen tilafoorumi 
pidetty kesäkuussa, soten elokuussa ja liikunnan 
syyskuussa. Kulttuurin tilafoorumi pidetään 
marraskuussa.

Tilojen vajaakäyttöaste alle 7,0 %. Kaikkien suurten, käytöstä poistuneiden 
kiinteistöjen purut eivät toteudu suunnitellusti 
tänä vuonna. Vajaakäyttöasteen ennuste 
vuodelle 2021 on 9,3 %.

Ympäristötavoitteet määritelty kaikissa uusien kiinteistöjen 
tarveselvityksissä ja hankesuunnitelmissa.

Laadituissa tarveselvityksissä sekä 
hankesuunnitelmissa on 
määritelty ympäristötavoitteet.

Energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukainen 
kiinteistöjen kokonaisenergiakulutuksen säästötavoite 
842 MWh/v saavutettu.

Tällä hetkellä ollaan vuositavoitteen mukaisessa 
tilanteessa säästötavoitteen suhteen



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (1/4)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Onnettomuuksien ehkäisy:

Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 §
mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2021 
tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-tarkastukset 
sekä muut valvontatoimenpiteet.

Valvontatehtävät:
•A1-A6 kohteiden vuosittaisista palotarkastuksista on 
suoritettu 54 %.
•Muita palotarkastuksia on suoritettu 605 kpl
•Asiakirjavalvontatehtäviä sekä muita asiantuntijapalveluja on 
suoritettu yhteensä 590 kpl.
•Paloturvallisuuden itsearviointilomakkeita on lähetetty 
pientaloihin 10 955 kpl joista on palautunut 71 %, vapaa-ajan 
asuntoihin on lähetetty 3403 kpl joista on palautunut 67 %.

Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja 
onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet. 
Sosiaalisen median valistusmateriaaliin tuottamista ja 
keinoja tehostetaan.

COVID19 –tilanteesta johtuen turvallisuusviestinnän osalta 
ei tulla pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vuonna 2021. 
Median avulla eri tavoilla toteutettuna turvallisuusviestintä 
on 1 - 3/4 vuosineljänneksen aikana on ollut tehostettua, 
kohdennettua ja viikoittaista. 3/4 vuosineljänneksen aikana 
turvallisuusviestintätilaisuuksia on järjestetty edelleen 
rajoitetusti huomioiden olosuhteet.



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (2/4)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Pelastustoiminta:

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 41 % ja ajan 
mediaani 6:27.

Pelastustoiminnan osalta 
täyttymisprosentti 65 % ja ajan 
mediaani 10:25

• 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 80 % ja ajan 
mediaani 7:12.

Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 81 % ja ajan 
mediaani 11:44



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (3/4)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Pelastustoiminta:

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 9:44.

Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 92 % ja ajan 
mediaani 13:09

• 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 15:34.

Pelastustoiminnan 
osalta täyttymisprosentti 96 % ja ajan 
mediaani 18:25



KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS (4/4)

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Varautuminen ja väestönsuojelu:

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä 
kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen sektorin 
kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa 
ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen 
pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden 
hallintaa kansallisen ja alueellisen riskiarvion uhkia 
vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan 
turvallisuusstrategian pää-määriä. Pelastuslaitos 
osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella 
toimivan valmius-toimikunnan ja sen sihteeristön 
toimintaan.

Vuoden2021 suuronnettomuusharjoitusten
(Pelastuslaki 48 §) osalta harjoitukset pidetty 
ja raporttien laadinta aloitettu.

Varautumiseen liittyen on 
osallistuttu LSSAVI:n ja Keski-Suomen 
alueellisen turvallisuustoimikunnan 
kokouksiin sekä kahden kunnan 
häiriötilanne koulutukseen. Lisäksi 
pelastuslaitos osallistui 
23.9 LSSAVI:n säteilytilanne -harjoitukseen 
keskeisessä roolissa.

Pelastustoimen suunnitelmien (pelastuslaki 
47 § ja 48 §) osalta Keski-Suomen 
pelastuslaitoksella on edelleen yhden 
asiakirjan päivitystarve.



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS

Toiminnallinen tavoite Toteutunut 30.9 Tila

Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto 
kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoitetta 
mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. 
Vuoden 2019 toteuma oli 73 748 euroa/htv. 
Tavoitteeksi vuodelle 2020 asetettiin 80 000 euroa/htv. 
Vuoden 2021 tavoite on 80 000 euroa/htv.

52 652 euroa/htv

Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet 
huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asiakasryhmille 
kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden 
tavoitekeskiarvo vuodelle 2021 on 3,7 (asteikolla 1–5).

Ei tehtyjä asiakastyytyväisyyskyselyjä



SISÄINEN VALVONTA JA 
RISKIENHALLINTA



KAUPUNGIN YHTEENVETO

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta 

• Kaupungin johtoryhmä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä käsittelivät tunnistettuja riskejä yhteisessä työpajassa 

15.9.2021. Työpajassa arvioitiin ja nimettiin merkittävimmät koko kaupungin riskit seuraavalle talousarviokaudelle. 

• Koronan vaikutukset palvelutuotantoon ovat olleet tarkastelukaudella hallittavissa, mutta yhteiskunnan avautumisen myötä 

tartuntaluvuissa on edelleen suurta heilahtelua.

• Toimialat ja liikelaitokset ovat raportoineet ennakoimattomien palveluntarpeiden muutoksiin sekä henkilöstön riittävyyteen ja rekrytointiin 

liittyvistä riskeistä, jotka ovat osittain kytköksissä toisiinsa. Riskiä on hallittu mm. henkilöstöpalvelun tukemalla sisäisen liikkuvuuden 

toimintamallilla sekä ulkoisilla rekrytoinneilla.

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

• Tarkastelukaudella realisoitui vakava Salmonellaepidemia, jossa yhteensä 620 lasta ja 108 päiväkotien työntekijää sairastuivat. Asian 

korvausprosessi on kesken.

• Asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankinta keskeytettiin kohonneiden hankintakustannusten vuoksi.

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

• Tarkastelujaksolla valtuustokauden vaihduttua on hallintosääntö ja tarvittavat toimintasäännöt päivitetty. 

• Sähköisen sopimushallintaprojektin käyttöönotto on alkanut. Työtä kaupungin yhteisten sopimuspohjien kehittämiseksi on tehty.

• Riskiarviointeja on päivitetty palvelualueilla ja riskienhallintakeinoja koskevien toimintasuunnitelmien ajantasaisuutta on varmennettu.

• Toimialoilla on toteutettu erilaisia valvontatoimenpiteitä, joilla on varmennettu menettelyiden olevan johdon määräyksien mukaisia.

• Toimialat ja liikelaitokset ovat raportoineet tarkemmin vastuualueensa toimenpiteet omissa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

raportoinneissaan.



KONSERNIHALLINTO

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta 

■ Konsernihallinnossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja konsernihallinnon johtoryhmä 

on käsitellyt tunnistettuja riskejä kokouksessaan 16.6.2021.

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Toimialoja ja liikelaitoksia koskeneet ennakoimattomat muutokset palvelutarpeissa ovat edelleen aiheuttaneet painetta 

konsernihallinnon tuottamiin tukipalveluihin. Toimenpiteet ovat liittyneet henkilöstön riittävyyden varmentamiseen ja rekrytointiin. 

Riskiä on hallittu esimerkiksi henkilöstöpalvelun tukemalla sisäisen liikkuvuuden toimintamallilla sekä ulkoisilla rekrytoinneilla.

■ Sähköisen asioinnin puute aiheuttaa riskejä asiakastietojen käsittelylle sekä tietojen saantiin määräajassa. Esimerkiksi asiakkaat 

lähettävät erityisiä henkilötietoja sähköpostilla, kun paperilomakkeiden lähettäminen postitse on hidasta. Asiakasta ei voi tunnistaa 

sähköpostin tai paperilomakkeen perusteella. Toimenpiteenä selvitetään sähköisen lomakkeen käyttöönottoa tietopyyntöihin.

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Sähköisen sopimushallintaprojektin käyttöönotto on alkanut. Työtä kaupungin yhteisten sopimuspohjien kehittämiseksi on tehty.

■ Esihenkilöiden vastuuta ja tietämystä asiakirjahallinnasta on vahvistettu toistuvilla koulutuksilla, jotka on järjestetty 

henkilöstöpalveluiden kanssa. Tiedottamista ulkopuolisista asiakirjahallinnon koulutuksista on lisätty arkistoyhdyshenkilöiden 

Teamsin kautta. Toimenpiteet ovat saaneet hyvän vastaanoton.

■ Uudistettu työn vaarojen selvittämisen ja arvioinnin toimintamalli on valmistunut ja sen käyttöönottoa on ohjeistettu esihenkilöille. 

Poikkeamailmoitusten (mm. työn vaaratilanteet, epäasiallinen käytös, väkivaltatilanteet) tuottamaa koontitietoa on käsitelty aiempaa 

systemaattisemmin toimialojen yhteistyöryhmissä. 

■ Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön saatavuushaasteisiin vastaamiseksi on tehty ja toteutettu yhteistyössä 

toimialan kanssa täydentyvää toimintasuunnitelmaa. Riskiä on hallittu esimerkiksi henkilöstöpalvelun tukemalla sisäisen 

liikkuvuuden toimintamallilla sekä monikanavaisilla rekrytoinneilla. Vastaavia keinoja on hyödynnetty myös muilla toimialoilla. 



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 21.1.2021.

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Talouden hallinnassa painetta on aiheuttanut sairaanhoitopiirin Sairaala Novan tukipalvelukustannusten 
merkittävä kasvu suhteessa aikaisempaan, koronatehtäviin kohdennetut lisäresurssit ja henkilöstömenojen kasvu 
sekä ikääntyneiden palvelutarpeen kasvu. Lisäksi asiakasmaksulakiuudistuksen vaikutuksia tulokertymään ei 
pystytä vielä tässä kohtaa täysin arvioimaan.

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

■ Suunniteltujen säästötoimenpiteiden toimeenpanoa ei ole pystytty käynnistämään suunnitellussa aikataulussa 
Korona-pandemian tehtävien vuoksi

1-9/2021 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



SIVISTYS
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat 

■ Kaikkiin vakituisiin varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ei ole saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä. Rekrytointeja sijaisuuksiin on jatkuvasti avoinna. Opiskelijoiden ja eläkkeelle jääneiden 

työntekijöiden halukkuutta tulla tekemään sijaisuuksia on kartoitettu ja tehostettu

■ Erityisesti erityisopettajien tehtäviin ei aina ole saatu rekrytoitua pätevää henkilöstöä. Erityisen haastava tilanne on ollut määräaikaisissa tehtävissä, kuten hankerahoituksella palkattavan henkilöstön 

osalta. Tilannetta on yritetty helpottaa tehostamalla opiskelijoiden rekrytointia sekä muuttamalla hankerahoituksella palkattavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia laveammiksi siten, ettei hankkeiden 

tavoitteiden saavuttaminen esty

■ Pätevien nuorisonohjaajien rekrytoinnissa on huomattu haastetta. Erityisesti määräaikaiset tehtävät ovat haasteellisia täyttää. Joissakin tapauksissa on nuorisonohjaajan tehtävä on pistetty auki 

nuorisotilanohjaajana

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Hankkeiden kautta on saatu rekrytoitua henkilökuntaa kasvun ja oppimisen palveluihin mahdollistamaan lasten ja oppilaiden tukitoimia ja ehkäisemään syrjäytymistä

■ Yksityisen varhaiskasvatuksen valtakunnallinen sääntökirja on päivitetty ja paikallinen päivitystyö on alkanut

■ Varhaiskasvatuksessa omavalvonnan suositusten toimeenpano on arvioitu sisäisen tarkastuksen kanssa ja sovittu jatkotoimenpiteistä

■ Perusopetuksessa on 1.8.2021 otettu käyttöön koulupoissaoloja ennaltaehkäisevä ja niihin puuttuva malli oppimisen tuen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Kodin ja koulun välistä yhteistyötä on 

kehitetty mm. kasvatusohjaajien työn kautta

■ Nuorisopalveluissa ja laajemmin nuorten palveluissa ei ole vielä riittävästi tietoa koronaepidemian vaikutuksista nuorten tilanteeseen ja esim. syrjäytymiskehitykseen

■ Nuorten työllisyystilanne on ollut heikko ja esim. kesätyöllistämisen (koululaisten kesäseteli) tuen tarve on tiedossa

■ SIB-hanke on käynnistetty suunnitelmien mukaan

■ Oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyen perustettiin koordinoivan opinto-ohjaajan virka osaksi Ohjaamoa

■ Nuorten talon aukaiseminen ja toiminnan konkreettinen käynnistäminen

■ Nuorisotilaverkko työ etenee Tilapalveluiden johdolla osana kasvun ja oppimisen verkkoa.

■ Varhaiskasvatuksessa on lievennetty koronaohjeistuksia ruokailujen ja kokoontumisten osalta

■ Liikuntapalveluissa valmistui alkuvuodesta liikuntapaikkojen palveluverkkoselvitys, jonka pohjalta valmistelussa on liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma. Kehittämisohjelman tavoitteena linjata 

Jyväskylän liikuntaolosuhteiden keskeiset kehittämisen linjat vuosille 2022-2030. Suunnitelmaa tarkennetaan vuosittain TA-käsittelyn yhteydessä.



KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

■ Kaupunkirakennepalveluiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2021 on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 2.2.2021. 
Kaupunkirakennepalveluiden selonteko merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä sisäisen valvonnan järjestämisestä vuodelta 2020 
hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 23.2.2021. Edellinen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seuranta on käsitelty 
kaupunkirakennelautakunnassa 18.5.2021.

■ Sisäinen tarkastus on toteuttanut konsultaatiotarkastuksena ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintalaskutuksen tarkastuksen, joka on raportoitu 
lokakuussa.

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

■ Sisäinen tarkastus on raportoinut yksittäisiin hankintaprosesseihin ja valvontavelvollisuuksiin liittyvistä laiminlyönneistä. Toimenpidesuunnitelma 
laaditaan raportin pohjalta lokakuun loppuun mennessä.

■ Uuden hallintosäännön mukaan kaikki jaostot muuttuivat lautakunniksi uuden valtuustokauden alusta ja niille laadittiin omat toimintasäännöt.

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Lean-kehittämistyössä on kehitetty rakennuslupaprosessia ja asemakaavamuutosten hakemusten hallintajärjestelmää.

■ Kaupunkirakennepalveluille on laadittu tiedonhallintamalli sekä tiedonohjaussuunnitelmaa on päivitetty.



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.

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

■ Vajaakäyttöaste alle 7 %:n tavoite ei tule toteutumaan, koska mm. Lehtisaaren koulukeskuksen ja Keljon vanhainkotien rakennusten 

purku toteutunee aikaisintaan vuonna 2022. Talousarvion tavoitteissa kohteiden purkujen oletettiin tapahtuvan tänä vuonna.

■ Hipposhalliin perustettiin sisäilmaston projektiryhmä.

■ Kiinteistöjen ja lähiliikuntapaikkojen lisääntynyt ilkivalta aiheuttaa runsaasti lisäkustannuksia. 

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Hipposhalliin on laadittu korjaustarveselvityksiä ja niiden pohjalta on toteutettu kunnossapitokorjauksia sisäilman parantamiseksi.

■ Ilkivallan ehkäisemiseen mietitään keinoja yhdessä toimialojen kanssa. Piirivartijakäyntejä on lisätty 17:lle kohteelle.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta 

▪ Toteutunut suunnitellusti

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

▪ Vakuutusmaksuissa havaittiin suuria poikkeamia ( laskutusperusteet ja hinta). Asia on oikaistu 
vakuutusyhtiön kanssa.

▪ Koronaohjeiden noudattamisessa on havaittu poikkeama ja sen selvittelytyö on käynnistetty (tilojen 
käytön ja suojainten käyttövelvollisuuden rikkominen).

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

▪ Em. asioita on käsitelty pelastuslaitoksen johtoryhmässä ja niistä myös tiedotetaan pelastuslaitoksen 
johtokunnalle 26.10.2021 pidettävässä kokouksessa.

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS-LIIKELAITOS



KYLÄN KATTAUS-LIIKELAITOS 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelman toteutumisen seuranta

■ Johtoryhmän seurannan perusteella voidaan todeta, että seuraavat riskiarvion mukaiset riskit ovat realisoituneet:

■ Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi asiakasmäärät ovat vähentyneet/edelleen vähäisiä ravintolassa ja kahvilassa.

■ Sijaistilanne on ollut erittäin haasteellinen. Poissaoloja on ollut paljon eikä varahenkilöiden määrä ole ollut riittävä tarpeeseen nähden. Ulkopuolisten 
sijaisten rekrytointi on vienyt kohtuuttoman paljon aikaa, koska sijaisten saatavuus on erittäin huono. Koulutus- ja kokemusvaatimuksista on jouduttu 
tinkimään, mikä saattaa aiheuttaa riskejä toiminnassa ja kuormittaa vakituista henkilöstöä.

1-9/2021 mahdolliset muut merkittävät realisoituneet riskit tai tapahtumat

■ Juhannuksen tienoilla Jyväskylässä puhkesi vatsatautiepidemia, jonka syyksi selvisi salmonella. Sairastuneita oli kaikkiaan yli 700. 
Ympäristöterveydenhuolto jäljitti salmonellan lähteeksi päiväkotiruokailussa 18.6. tarjolla olleen tuoresalaatin. Ulkomaisen jäävuorisalaatin käyttö 
keskeytettiin toistaiseksi. Tavarantoimittajien kanssa on käyty keskustelua raaka-aineiden alkuperästä. Selvitystyö valmistui syyskuussa ja todennäköinen 
aiheuttaja oli kotimainen kurkku tai saksalainen jäävuorisalaattisuikale. Täyttä varmuutta asiasta ei ole saatu.

1-9/2021 toteutetuista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportointi

■ Kahvilassa on tehostettu Take Away –myyntiä.

■ Sijaistilanteen helpottamiseksi on tehostettu rekrytointia. Aloitettiin kahden viikon kampanja Duunitorissa ja työpaikkailmoituksia on päivitetty. 

■ Salmonellaepidemian vuoksi ulkomaisen jäävuorisalaatin käyttö keskeytettiin toistaiseksi. Sekä palvelu- että keskuskeittiöiden toiminta todettiin 
omavalvontaohjeiden mukaiseksi, omavalvontaohjetta päivitetään yhteistyössä ympäristöterveyden kanssa.



VÄESTÖKATSAUS

Ennakkotiedot elokuu 2021 

VÄKILUKU 31.8.2021 

144 146
MUUTOS  1-8/2021 

726



VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-ELOKUU 2021

■ Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Jyväskylän väkiluku oli elokuun lopussa 144 146. 
Väkiluku kasvoi tammi-elokuun aikana 726 henkilöllä. Vastaavana ajanjaksona vuonna 2020 
väkiluku kasvoi 946 henkilöllä.

■ Tammi-elokuussa Jyväskylän väkilukua kasvatti nettomaahanmuutto 281 henkilöllä, kuntien 
välinen nettomuutto 251 henkilöllä ja luonnollinen väestönlisäys 186 henkilöllä. Väkiluvun 
korjaus oli tammi-elokuussa +8 henkilöä.

■ Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi tammi-elokuun aikana 719 henkilöllä. Seutukunnan kunnista 
väestönmuutos oli positiivinen Jyväskylässä ja Muuramessa. Koko maakunnassa väki kasvoi 132 
henkilön verran. 

■ 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu tammi-elokuun aikana oli ripeintä
Tampereella, Espoossa, Kuopiossa ja Oulussa.



JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET TAMMI-ELOKUUSSA 2016-2021
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VÄESTÖN KUMULATIIVINEN KEHITYS JYVÄSKYLÄSSÄ 
KUUKAUSITTAIN 2010-2021
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JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNLISÄYS TAMMI-ELOKUUSSA 2010-2021
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JYVÄSKYLÄN VÄESTÖNMUUTOKSET KUUKAUSITTAIN 2019-2021
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VÄESTÖN KOKONAISMUUTOS KUUKAUSITTAIN JYVÄSKYLÄSSÄ 
2021



KESKI-SUOMEN JA JYVÄSKYLÄN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄESTÖN 
KOKONAISMUUTOS TAMMI-ELOKUUSSA 2021

719

-237

-233

-55

-50
-12

Joutsa

Luhanka

Konnevesi

Äänekoski

Kannonkoski

Karstula

Kinnula

Kivijärvi

Kyyjärvi

Pihtipudas

Saarijärvi

Viitasaari

Keuruu

Multia

Jämsä

0

JYVÄSKYLÄ

MUURAME

UURAINEN

PETÄJÄVESI

LAUKAA

HANKASALMI

TOIVAKKA

-5
120

726

-23

0

-66

-33

Keski-Suomi 

132



-0,43

-0,28

-0,04

0,02

0,10

0,11

0,18

0,23

0,30

0,51

0,59

0,74

0,78

0,81

1,05

Kouvola

Lappeenranta

Pori

Vaasa

Helsinki

Joensuu

Lahti

Hämeenlinna

Turku

Jyväskylä

Vantaa

Oulu

Kuopio

Espoo

Tampere

15 SUURIMMAN KAUPUNGIN SUHTEELLINEN VÄKILUVUN KEHITYS 
1-8/2021, %



VÄESTÖNMUUTOKSET KYMMENESSÄ SUURIMMASSA KAUPUNGISSA 
1-8/2021
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Luonnollinen väestönlisäys 1 2241 13416288648618186-191-52-213

Kuntien välinen nettomuutto -3 618-5271 581-877486-13125114379945

Nettomaahanmuutto 2 7231 6326881 292550682281260205132



TIEDOT JA MÄÄRITELMÄT

Vuoden 2021 tiedot ovat ennakkotietoja, aiempien vuosien tiedot lopullisia väestötietoja.

Vuonna 2021 väestönlisäys sisältää myös väkiluvun korjauksen ( = kokonaismuutos).

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

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

■ Nettomaahanmuutto on maahanmuuton ja maastamuuton erotus.

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

■ Väkiluvun korjaus: Korjaukset ovat pääsääntöisesti muuttoilmoitusten käsittelyssä tapahtuneiden 

virheiden jälkikäteen tehtyjä oikaisuja.

Lähde: Tilastokeskus, väestönmuutosten kuukausitiedot 

Koonti: Taloussuunnittelu ja tietojohtaminen



TYÖLLISYYSKATSAUS

elokuu 2021
Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)



Työttömyysaste 13,6 %

0,8 prosenttiyksikköä alempi kuin

vastaavaan aikaan viime vuonna.

Jyväskylän seudulla työttömyysaste oli 12,6

prosenttia, Keski-Suomessa 12,4 prosenttia

ja koko maassa 10,7 prosenttia.

Työttömiä (ml. lomautetut) 9 497

Työttömiä työnhakijoita oli 475 henkilöä

vähemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen

muutos -4,8 prosenttia.

Alle 25-v. työttömiä 1 734

Nuorisotyöttömiä oli vuoden 2020

vastaavaan aikaan verrattuna 142

vähemmän. Suhteellinen muutos oli 

-7,6 %. Nuorisotyöttömien osuus 

kaikista työttömistä työnhakijoista oli 

18,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömiä 4 058

Pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2020

vastaavaan aikaan verrattuna 1 308

enemmän. Suhteellinen muutos oli 47,6

prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien osuus

kaikista työttömistä työnhakijoista oli

42,7 prosenttia.

Yli 50-v. työttömiä 2 690

Yli 50-vuotiaita oli työttöminä 8 henkilöä

enemmän kuin vuosi sitten. Suhteellinen

muutos 0,3 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja 1 832

Työpaikkoja oli avoimena 504 

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.
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TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSENNUSTE 

▪ Yhtiöiden liikevaihto kasvaa vuonna 2021 ennusteen mukaan 43,7 M€, johtuen pääasiassa Alvan liikevaihdon kasvusta. 

▪ Yhtiöiden yhteenlaskettu tulos arvioidaan olevan positiivinen 17,0 M€. Yhtiöiden tilanne on kokonaisuutena parempi kuin 
TP 2020, jonka mukaan yhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 5,7 M€. Yhtiöt vahvistavat kaupunkikonsernin tulosta. 

▪ Yhtiöiden lainakanta kasvaa tilinpäätösennusteen mukaan 53,7 M€. Lainakanta kasvaa Alva-konsernilla 91,1 M€ 
Jyväskylän Voiman rahoitusjärjestelyn takia ja laskee Education Facilities Oy:llä -48,0 M€, mikäli suunniteltu yritysjärjestely 
toteutuu.

10 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2021

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 % 195 120 38 846 5 086 472 826 91 060 241 10 120 18 573

Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons) 90,0 % 64 000 2 059 500 0 0 680 0 28 968

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons) 100,0 % 49 248 -261 1 631 213 890 12 884 38 0 -335

Mustankorkea Oy (kons) 80,0 % 20 972 966 869 5 193 -779 55 800 5 668

Jykia Oy (kons) 84,9 % 7 604 582 2 243 44 633 3 725 6 0 6 902

Jyväs-Parkki Oy (kons) 100,0 % 9 500 267 3 803 16 531 -5 368 12 0 9 431

Education Facilities Oy (kons) 100,0 % 11 849 1 419 2 851 31 820 -47 983 1 2 000 5 451

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % 7 739 -128 0 27 822 481 16 0 -1

Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr 100,0 % 1 060 2 0 15 193 -343 0 -700 8

Jyväskylän Jäähalli Oy 72,7 % 681 -18 0 4 500 0 0 0 -230

YHTEENSÄ 367 773 43 734 16 983 832 408 53 678 1 049 12 220 75 001

Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 30.6.2021

Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma



TYTÄRYHTEISÖJEN TOIMINNALLISET 
TAVOITTEET



■ Alva-yhtiöt Oy (1/2)
▪ 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 kymmenen suurimman kaupungin hintojen vertailussa halvimmasta päästä. 
Kaupunkien väliset hintaerot ovat melko pieniä. Hinta on kilpailukykyinen verrattaessa muihin 
lämmitysmuotoihin.

▪ Alkuvuosi on ollut toimintavarmuuden kannalta kaikilla tuotealueilla hyvä ja vastaa omistajan asettamiin 
tavoitteisiin. Investointiprosessi on yksi tärkeä ja laaja kokonaisuus, millä toimintavarmuuteen pystytään 
pitkällä aikajänteellä vaikuttamaan. Olemmekin verkoilla perustaneet investointiprosessin 
kehityshankkeen (vuosille 2021-2022), jolla pyrimme lisäämään kustannustehokkuutta ja sitä kautta 
pystymme paremmin vastaamaan tulevaisuuden kasvaviin verkostomme korvausinvestointipaineisiin. 
Hanke sisältää mm. rakennuttamisjärjestelmän uusimisen, yleissuunnittelumme kehittämisen, 
toimintamme kehittämisen vastaamaan paremmin ISO 55 000 omaisuudenhallintastandardia, jossa 
kärkenä on vesihuollon sertifiointi vuoden 2021 aikana, uuden omaisuudenhallinta-järjestelmän pilotointi 
vesihuollossa ja hankintamallien sekä elinkaari- että jälkilaskennan kehittämisen koskien kaikkia 
tuotealueitamme.
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■ Alva-yhtiöt Oy (2/2)

▪ 1. Yhtiön tavoitteeksi on asetettu hiilettömyys 2030 ja toimintasuunnitelmassa tavoitteena on 
energiantuotannon polku kohti polttamatonta energiantuotantoa.

▪ 2. Yhtiön tavoitteena on tuottaa energiasta 80% biopolttoaineilla 2025 Biopolttoaineen käyttöä on pystytty 
kasvattamaan vuoden  2019 tasosta noin 9 %lla. Tavoitteena on jatkaa biopolttoaineen käytön hallittua 
lisäämistä edelleen.

▪ 3. Yhtiölle on luotu hiilijalanjäljen laskenta. Hiilijalanjäljelle on laskettu lähtötaso 470 000 tCO2e, jos yli 90 % 
koostuu energiantuotannosta. Jalanjäljen laskevalle kehitykselle asetetaan tavoite, kun laskentamalli on 
verifioitu riippumattoman arvioijan toimesta.

▪ Alustaliiketoiminnan kehittäminen on jatkunut tavoitteena luoda pohja yhtenäisellä data ja digistrategialla. 
Hipposhankkeen osalta Alvalla on sopimus energiaoperaattoritoiminnasta, jonka puitteissa pystytään 
jatkamaan alustakehitystä. Käynnissä on useita yhteistyöprojekteja asiakkaiden kanssa, missä 
käyttötapausten (data ja analytiikka) rakennetaan uusia palvelukokonaisuuksia suoraan asiakastarpeeseen. 
Tämä johtaa uusiin palveluliiketoiminnan malleihin.

▪ Vuosineljänneksen aikana ei ole raportoitu merkittävistä poikkeamista suhteessa 
riskienhallintasuunnitelmaan nähden. Toiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti.
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■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (1/2)

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

▪ Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2021 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
ekosysteemien kehittämistyöhön vähintään kahdella kehityshankkeella.

▪ Kevään yhteishauissa JAMKin yhteenlaskettu vetovoimaluku oli 3,7 (sisältää suomen- ja englanninkieliset AMK- ja YAMK-
koulutukset). Sijoituimme kolmen parhaan amkin joukkoon.

▪ Alkuvuoden aikana on perustettu 16 uutta yritystä.

▪ Valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus oli alkuvuonna 23% JAMKin kokonaisrahoituksesta.

▪ JAMKilla on menossa seuraavat seitsemän kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä:
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■ Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (2/2)
▪ 1. Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Hankkeen tavoitteena on 

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

▪ 2. Training room –hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training Room konsepti, 
mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä.

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

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

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

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

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

rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso 
pysyy kohtuullisena. Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä 
kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Asukastyytyväisyyden yleisarvosanan tavoiteluku 4,0 (asteikko 1-6).

▪ JVA on jatkanut asuntokannan kunnossapitoa PTS-suunnitelman mukaisesti ja toteuttaa korjaustoimenpiteet 
ilman kaupungin lisäpanosta kohtuuhintaiset vuokrat varmistaen. Vuoden aikana on etsitty vaihtoehtoa uusien 
asumisenratkaisujen ja –mallien kehittämiseen. Asukastyytyväisyyteen panostetaan jatkuvasti.  Alkuvuoden 
toimintaa koskien ei ole tehty asukastyytyväisyystutkimusta, jonka perusteella numeerisesti 
asukastyytyväisyyttä voisi arvioida. Asukastyytyväisyystutkimus toteutetaan perinteisesti vuoden loppupuolella.

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

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

▪ Laiteinvestoinnit ja uusien P-talojen suunnittelukustannukset yhtiö rahoittaa kassavaroillaan. Yhtiö rahoittaa 
mahdolliset uudet P-talohankkeet autopaikkalunastuksilla sekä ottamalla lisää lainaa. Koronapandemia on 
vaikuttanut alkuvuonna negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Tilinpäätösennuste 2021 näyttää voittoa. 
Yhtiö on mukana mm. keskustan sekä Kankaan alueen pysäköintihankkeiden kehittämisessä ja niiden 
pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä 
kehityshankkeissa.
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■ Education Facilities Oy

▪ Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. 
Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että 
vuokrataso pysyy kohtuullisena. Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. 
Vuokran tulee sisältää oman pääoman korko.

▪ Yhtiö on huolehtinut kiinteistöjen kunnosta ja arvon säilymisestä toteuttamalla kiinteistöjen 
huoltotoimenpiteitä. Kunnossapidon töitä on toteutettu vuosikorjausohjelman mukaisesti noudattaen 
kohteiden PTS:n suunnitelmia. Erillisiä peruskorjaushankkeita ei ole ollut toteutuksessa alkuvuonna 2021. 

▪ Yhtiö ei ole kuluvan vuoden aikana hankkinut lisärahoitusta omistajalta, vaan kunnossa- ja ylläpitotoiminta on 
rahoitettu yhtiön omilla vuokratuloilla ja kassavaroilla. Uudisrakennushankkeisiin on käytetty ulkopuolisten 
rahoituslaitosten lainoja.

▪ Kohteiden ylläpitovuokria on tarkistettu vuonna 2020 vuokrasopimusten mukaisesti. Kiinteistöjen 
elinkaarikustannukset on huomioitu ylläpitovuokrissa. Yhtiön perimät pääomavuokrat sisältävät oman 
pääoman koron.

▪ Kaupunginvaltuuston 2021 talousarviopäätöksen mukaisesti yhtiön kiinteistökannan myyntiprosessia on 
valmisteltu ja valtuusto käsittelee myyntijärjestelyä lokakuun kokouksessaan. Myynnin ulkopuolelle jäävät 
kaupungin oman peruspalvelutuotantoon liittyvät koulu- ja keittiökiinteistöt sekä EF:n tytäryhtiö Kankaan VPT 
Siipi Oy.
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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 tai ylittyvät. Yhtiön tulee kerätä 
toiminnallaan kohtuullinen tuotto pääomalle. Mustankorkean jätekeskuksen toimintaa tulee kehittää yhteistyössä alan 
muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden keskittymäksi.

▪ Laukaan pienjäteaseman avaaminen on otettu Laukaassa hyvin vastaan ja kävijämäärät ovat pikku hiljaa kasvaneet. 
Aukioloaikoja muutetaan paremmin asiakkaita palveleviksi. Risujen ja puutarhajätteen ilmainen keräys järjestettiin 
toukokuussa Jyväskylässä, Laukaassa ja Toivakassa. Syyskuussa puolestaan järjestettiin vaarallisten jätteiden kiertävä 
keräys, jossa keräysauto pysähtyi kaikissa toimialueen kunnissa yhteensä noin 30 keräyspisteessä. Kävijämäärät sekä 
kerätyn jätteen määrä olivat ennätyksellisiä.

▪ Pakkausmuovin kiinteistökohtainen keräys on nyt käytössä lähes kaikissa vähintään viiden huoneiston asuinkiinteistöissä. 
Kerätyn pakkausmuovin määrä syyskuussa olikin jo lähes 30 % enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan. Myös 
erilliskerätyn biojätteen määrä on kasvanut, mikä kertoo paremmasta lajitteluaktiivisuudesta. Kerätyn biojätteen määrä 
suhteessa sekajätteen määrään kasvoi n. 6 %. Sama trendi havaittiin myös keväällä tehdyssä sekajätteen 
lajittelututkimuksessa, jossa todettiin biojätteen määrän sekajätteessä pudonneen useita prosenttiyksiköitä edelliseen, 
vuonna 2017 tehtyyn tutkimuksen verrattuna.

▪ Biokaasun myynnin kasvu on edelleen jatkunut. Syyskuussa sitä myytiin ennätykselliset 68 000 kg. Mullan myynti sen 
sijaan on edellisvuotta jäljessä, mikä johtunee koronan aiheuttamasta väliaikaisesta rakentamisen hiljenemisestä 
alkuvuonna. Ensi vuonna tilanteen odotetaan korjaantuvan. 

▪ Biokaasulaitoksen mädätteen kuivauksessa on edelleen ongelmia. Ongelmaan etsitään vielä ratkaisua.

▪ Neuvotteluja jatketaan edelleen eri jätealan toimijoiden kanssa liiketoiminnan aloittamisesta jätekeskuksen alueella. 
Tavoitteena on kehittää jätekeskuksen toimintaa siten, että siellä olisi tulevaisuudessa useita jätealan yrityksiä.

▪ Yhtiön talous on kohtuullisessa kunnossa ja yhtiö pystyy maksamaan sille määrätyt osingot tänä vuonna. Kasvaneet 
kustannukset ja välttämättömät, osin jo edellisvuosilta siirretyt investoinnit pakottavat kuitenkin yhtiön tarkistamaan 
jätetaksoja tulevalle vuodelle. Asiasta on tehty esitys jätehuoltoviranomaiselle. 
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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 2021 
aikana.

▪ Teollisuuden toimitilakysyntä on jatkunut vilkkaana. Jykialla on neuvottelussa useita hankkeita, joiden 
toteutuminen ajoittuisi vuosille 2022 ja 2023. DB Santasalon tehtaan rakentaminen Eteläportissa etenee 
suunnitellusti. 1. rakennusvaihe otetaan käyttöön vuoden 2021 lopulla ja 2. rakennusvaihe valmistuu 
loppuvuonna 2022. Jykian investointi tehtaaseen on noin 15 M€. Eteläporttiin on käynnistetty tuotantolaitoksen 
rakentaminen Woodspin Oy:lle. Kiinteistöön sijoittuu myös Spinnova Oy:n pääkonttori sekä Suzano Oy:n 
jauhatuslaitos. Tuotantolaitoksen hankinta-arvo on noin 21 M€. 

▪ Yhtiön omistaminen kiinteistöjen vuokrausaste on ollut noin 99%. Vähäiset vapaat tilat ovat kehitettävissä 
/purettavissa kiinteistöissä, joiden kunto on tyydyttävä. Yhtiön tulos tulee olemaan budjetoitua parempi.

■ 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. 

▪ Käyttötaloudessa on edetty talousarvion mukaisesti. Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamot ovat käsitelleet 
jätevedet ympäristölupaehtojen mukaisesti.
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■ Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr
▪ Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin 

messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin 
kiinteistöä.

▪ Jyväskylän Paviljonkisäätiön vuosi on mennyt odotetulla tavalla. Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi 
vuokralaisen toimintaan alkuvuoden 2021 aikana. Tapahtumia on pystytty järjestämään vasta syyskuun lopusta 
lähtien, ja tällä voi olla vaikutusta vuokralaisen vuokranmaksukykyyn vuoden 2021 osalta. Vähäisestä 
toiminnasta johtuen kiinteistön kulut ovat jääneet jonkin verran alle edellisen vuoden ja budjetoidun tason, 
säätiön tulos tullee olemaan budjetoidun mukainen. Vuodelle 2021 ei tehdä merkittäviä investointeja 
kiinteistöön.

■ Jyväskylän Jäähalli Oy
▪ Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii 

osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.

▪ Yhtiön alkuvuosi on mennyt budjetoidun mukaisesti ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Tiedossa ei ole 
korjauksia tai investointitarpeita, joiden vuoksi talousarvion mukaisia hoito- tai rahoitusvastikkeita olisi 
muutettava. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi JYPin pelit jouduttiin 
keväällä 2021 toteuttamaan rajoitetuilla järjestelyillä. Syksyllä 2021 JYPin kotiottelut on voitu toteuttaa yleisön 
kanssa kauden alettua. Viranomaispäätöksiä seurataan ja hallin toiminta sopeutetaan kokoontumisrajoitusten 
mahdollisesti muuttuessa. Yhtiö on aktiivisesti mukana Hippos –hankkeen kehittämistyössä. 
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