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1 Arviointikertomuksen rakenne ja sisältö 

 

Arviointikertomus on rakennettu kahteen osaan:  

1) Arviointikertomuksen tiivistelmäosassa on selvitetty toteumat kaupunginvaltuuston asettamille 

sitoville tavoitteille (luku 2.1) ja aikaisempien vuosien arviointien perusteella tehtyjen 

toimenpiteiden eteneminen (luku 2.2), kaupungin kehittämisalustojen toimenpiteissä (luku 2.3) ja 

kaupunkistrategiaa toteuttavissa kehittämisohjelmissa eteneminen (luku 2.4) sekä arviointi 

kaupungin talouden tasapainoisuudesta (luku 2.5).  

 

Tiivistelmäosassa on myös tuloksellisuusarviointien yhteenvedot (luvut 3-7). Luvussa 8 on 

lautakunnan tehtävä ja kokoonpano sekä työskentely syksyllä 2019 ja keväällä 2020.  

 

2) Tuloksellisuusarviointiosasta (noin 100 sivua) löytyvät yksityiskohtaisemmat havainnot ja 

johtopäätökset sekä niihin johtaneet tausta-aineistot ja muut lähteet (linkit tästä 

arviointikertomuksen tiivistelmäosasta tuloksellisuusarviointeihin). Arvioinnin kohteena olevat tahot 

ovat hyväksyneet liitteenä olevat arvioinnit sisällön oikeellisuuden osalta.  

 

Tiivistelmät tuloksellisuusarvioinneista:  

- luku 3 Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitos 

- luku 4 Kaupunginteatteri 

- luku 5 Asumisen politiikka ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

- luku 6 Perusopetukseen liittyvä yhteistyö eri palvelujen kanssa 

- luku 7 Yrittäjyyden edistäminen – Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy ja Yritystehdas Oy  

- luku 8 Avosairaanhoidon palvelurakenne  

- luku 9 Vanhuspalveluiden palvelurakenne   

 

Arviointikertomuksen käsittely 
 

Kuntalain 109 §:n mukaan kunnan järjestämiä palveluja sekä kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot on 
julkaistava yleisessä tietoverkossa. Yleisessä tietoverkossa on oltava saatavilla myös tarkastuslautakunnan 
arviointikertomus. Kuntalain 121 §:n mukaan arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen 
yhteydessä. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa 
aihetta.  

Tarkastuslautakunta päätti 16.1.2020 § 4, että tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen käsittelyn yhteyteen 

kaupunginvaltuuston kokoukseen pyydetään kaupunginhallituksen ja mahdollisesti muiden toimielinten 

lausunnot arviointikertomuksen johdosta. Tarkastuslautakunta hyväksyi 16.4.2020 arviointikertomuksen 

vuodelta 2019 ja pyysi toimielimiltä lausunnot. 
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2 Kaupungin tavoitteet ja niissä edistyminen 

2.1 Kaupungin tavoitteissa edistyminen 

Taulukko 1: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen konsernihallinnossa 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Konsernihallinto    

Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on vähintään 32% ja 
työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla 
vähintään 700 kpl  

TP lisätieto: Kaupunkikonsernin sisälle työllistyi palkkatuella 
360. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun kautta 
työllistyi 118 hlöä, joista 49 ilman palkkatukea.  

 

Aktivointiaste 
keskimäärin 

33,9 % ja noin 
700.  

  

Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä 
sijoittumaan kaupunkiin. 

  
 

 
 

10 yritystä 
 

Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin 
rakentaminen on käynnistynyt.  

 

Toimintamalli 
on rakennettu.  

  

 

 

  

Henkilöstömäärän muutokseen kohdistuneet tavoitteet: 

• Kaupungin toimialojen henkilöstömäärän nettokasvu oli 239 htv (4%). Suurinta kasvu on ollut sivistyksen (206 

htv) sekä perusturvan toimialoilla (50 htv). Kasvu kohdistui pääasiassa opetus- sekä lasten ja perheiden 

palvelujen laajentamiseen valtuuston päätösten mukaisesti. Jotain tehtäviä, esimerkiksi perusturvan 

lääkärivakansseja ei saatu suunnitellusti täytettyä.  

• Konsernihallinnon toimialalla henkilöstömäärä väheni 25 htv:lla (7 %). 

• Miten palvelu- ja henkilöstörakenteen suunnittelussa otetaan huomioon sekä väestönkasvu että 

trendiennusteen mukainen lasten määrän väheneminen ja vanhusten palvelutarpeen kasvu? 
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Taulukko 2: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sosiaali- ja terveyspalveluissa 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut    

Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään 
lastensuojelun avohuollon uusia asiakkuuksia. 

TP lisätieto: Uusien asiakkuuksien määrä kasvoi 574 uuteen 
asiakkuuteen vuonna 2019 (2018: 565). Kokonaisasiakasmäärä 
kuitenkin laski 1527 lapseen (2018: 1586) 

   

 

Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa 
kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän 
(7) päivää ja lääkärille 21 päivää. 

TP lisätieto: Ostopalvelutuottajat pääsivät tavoitteeseen. 
Omassa tuotannossa keskimääräinen hoitoon pääsyaika 
hoitajalle 13 pv ja lääkärille 31 pv. 

Katso arviointi avosairaanhoidon palvelurakenne  

  

 

 

Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa 

TP Lisätieto: Mm. vammaispalveluissa Hyvis –

yhteydenottojärjestelmä, Omaolo –palvelutarpeen arviointi. 
Lastensuojelun avohuollon, neuvoloiden, nuorisovastaanoton ja 
lapsioikeudellisten asioiden asiakas -chat. Oiva –keskuksen 
chat. 

   

Laajennetaan palveluaikoja     

Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja 
vanhuspalveluiden kanssa. Tavoitteena, että 
kitkalaskutusta ei ole, palveluasumiseen ja 
pitkäaikaishoitoon jonottavien potilaiden määrä 
keskimäärin <5 

TP lisätieto: Jonottavia potilaita keskimäärin 20. Kitkalaskutusta 
yhteensä 198 hoitopäivältä (Vähentyneet 38 % edellisvuodesta) 

Katso arviointi vanhuspalveluiden palvelurakenne 

   

. 

Päihteiden vuoksi huostaan otettujen 13-17 -vuotiaiden 
määrä vähenee vähintään 10 % 
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Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen 
laitossijoitus vuoden aikana 

   

Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. 
Lisäksi kahdeksan nuoren hoidon siirtyminen perustasolle 

Katso arviointi perusopetukseen liittyvä yhteistyö eri palvelujen 
kanssa  

   

 

 

 

Taulukko 3: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sivistyspalveluissa 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Sivistyspalvelut    

Kasvun ja oppimisen palvelut    

Poistetaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 
1.8.2019 alkaen. 

   

Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät 
palvelujen piiriin. 

   

Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa 

Lisätieto: Ei toteudu alle 7 lapsen osalta 

   

Toteuma 99 %  

Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan alueilla 
perheiden tarpeiden mukaisesti 

TP Lisätieto: Kaikille hakijoille ei ole kyetty järjestämään 
kerhopaikkaa (etenkin alle 3-v kerhoissa jonoa). Kerhotoimintaa 
on keskitetty ja uudistettu. 

   

Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 
vähintään 1,62 (Arvio vuonna 2018 on 1,62). 

   4 

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta: 

- Miten avosairaanhoidon palvelurakennetta ja toimintatapoja muutetaan, jotta hoitotakuu ei ylity poikkeustilan 

jälkeen? 

 

-  

 

 

 



6 
 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 7-9 on 
enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2018 on 
18,1) 

   

Toteuma 18,4 
oppilasta/ryhmä 

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. 

TP Lisätieto: Tavoitteeseen ei vielä 2019 päästy, vaikka 
resursseja on lisätty. 

   

 

Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7–29 -
vuotiaiden määrä säilyy ennallaan (1 850 lasta tai nuorta, 
jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 
kertaa/vuosi). 15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut 
palvelut tavoittaa 780 nuorta.  

*Nuorisopalvelujen ennaltaehkäisevissä palveluissa osittain 
tilastointimuutoksen vuoksi käyntien määrä laski 

  

1 172 käyntiä* 

 

  

Ohjaamo-toiminnassa annetaan 2 000 ohjauskertaa.  

Ohjaamossa oli 
4 527 käyntiä. 

  

Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen 
päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2018 on 98 %) 

   

Toteuma 98 % 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut    

Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa 
tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat 50 000 osallistujaa. 
Kulttuuripalvelujen toiminnan ensisijaisina kohderyhminä 
ovat lapset, nuoret ja ikääntyneet 

   

Kulttuuripalvelut työllistää 350 taiteilijaa tai 
taidekasvattajaa taiteen eri aloilta 

   

Toteuma 311 

Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa   
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Jyväskylän kansalaisopisto    

Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa 
koulutuksessa pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 
kansalaisopisto 22 200, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 
330).  

    

Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy 
vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 38 000 
tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia) 

   

Oppituntien 
määrä alittui 
350 tunnilla 

Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipinä-kortilla, 
arvio lukuvuonna 2018–2019 on 70 kpl (toteuma lv. 
2017–2018 on 50 kpl). 

   

Toteuma 69 

Maksuttomat opintosetelikurssit tavoite lukuvuonna 
2018–2019 on 18 kurssia (toteutuma lv. 2017-2018 11 
kurssia) 

    

Kirjastot    

Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit 
yhteensä 38 800 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 
14 000 tuntia. 

    

Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 025 000 käyntiä 
vuodessa, josta verkkokäyntejä on 850 000. 

    

Museot    

Museoiden kävijämäärätavoite on 80 000 kävijää 
(Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen museo 10 
000 (museo avautuu peruskorjauksen jälkeen syksyllä 
2019), Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja 
Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 2018: 70 
000 kävijää). 

    

Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, 
osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan 
yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite 
on 150 tilaisuutta. 

    

Liikuntapalvelut    

Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) 
kävijämäärä yhteensä 530 000 asiakasta, joista 
seniorikortilla käyviä 80 000 
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562 370 kävijää, 
senioreja 91 704 

Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen 
hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja  

 

Toteuma 
120 456 

 

 

 

 

 

10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on 
aukioloaikoina 80-90 %. 

   

Toteuma 72% 

Jyväskylä Sinfonia    

Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta 
tavoittaa 26 000 kuulijaa (vuonna 2017: 69 konserttia ja 
30 654 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 92 % 
(vuonna 2017: 95 %) 

    

Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen 
yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 
2017: 5 313 osallistujaa) 

    

Jyväskylän kaupunginteatteri    

Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän 
ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä 
näyttämöllä, lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään 
yksi aiempi esitys.  

    

Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 
000 katsojaa 

Lisätieto: Lavanostimien rikkoutuminen vaikutti kävijämäärään 

   

Toteuma 56 790 
katsojaa 

Kaupunginteatterin näyttämöiden täyttöaste on 72 %     

Yleisötyön tavoite on 8 850 osallistujaa.    

Toteuma 7895 
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Taulukko 4: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen kaupunkirakenteen palveluissa 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Kaupunkirakenne    

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö    

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

  

 

 

Toteuma 83 %  

 

Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa 
kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 
k-m2). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman 
mukaisesti 

TP lisätieto: Kerros- ja rivitalotonttivarannon määrä ylitti 
tavoitteen (5,5 vuoden varanto). Kerros- ja rivitalotontteja 
tarjottiin KymppiR ohjelman mukaisesti. 

  

 

  

Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa 
kaavavarantoa omakotitonteille (5 x 80 tonttia). 
Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman 
mukaisesti 

Lisätieto kysytty: Omakotitontteja tarjottiin varattavaksi 
tavoitteen mukaisesti. Vuoden aikana ei saatu lainvoimaa 
yhdellekään omakotitontille kaupungin maalle. Syinä on 
kerrostalorakentamisen suosio. Osalle varannossa olleista 
omakotitonteista on myös päätetty tehdä kaavamuutos. 
Tonttivarannon määrä painui noin 350:een.   

   

Tilinpäätöksessä 
ei ole 

raportointia. 

Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. 
Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 
ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja 
tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset. 

 

13 uutta 
yritystonttia ja 

12 ha 

  

Liikenne- ja viheralueet    

Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % 
vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 
2020 mennessä (86 loukkaantunutta). 

   

Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % 
(vertailulukuna vuoden 2018 toteuma) 

 

Toteuma 5,6 % 
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Rakentaminen ja ympäristö 

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

   

Toteuma 66 %  

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

 

   

Käsittelyaika 
ylittyi kahden 
hakemuksen 

osalta 

Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään 
valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 
kappaletta (100 % suunnitelluista).  

   

Toteuma 78 
käyntiä 

Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset 
tarkastukset, 1 100 kappaletta, tehdään 
valvontasuunnitelman mukaisesti. 

   

Toteuma 822 
kpl 

 

 

 

Taulukko 5: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksissa 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Tilapalvelu-liikelaitos    

Kortepohjan päiväkotikoulun 
hankesuunnitelmavaiheessa tutkitaan puurakentamisen 
toteuttamisvaihtoehto ja elinkaarivaikutukset 

Lisätieto: Kaupunginvaltuusto päätti varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen palveluverkkokäsittelyn yhteydessä 13.5.2019, 
että massiivipuurakenteisesta hankkeesta tulee päättää vuoden 
2020 loppuun mennessä 

 

 

  

Tarkastuslautakunnan huomioita toimialan tavoitteiden toteutumisesta: 

Onko kaupungilla vertailutietoa muiden kuntien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyajoista? Missä vaiheessa 

on rakennuslupaprosessien automatisointi? 

Miten ympäristöterveydenhuoltoa kehitetään niin, että tavoitteet saavutetaan tavoitetasoa alentamatta? 
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Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 
Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian 
kulutuksessa 

TP Lisätieto: lopullinen toteuma varmistuu KETS –raportoinnin 
yhteydessä keväällä 

 

Toteuma 1178 
Mwh 

  

Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 
(asteikolla 1-5 pistettä) 

Lisätieto kysytty: Vastaajat kiinteistökohteiden yksiköiden 
vastuuhenkilöitä 

 

 

 

  

Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys 
selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu 

TP Lisätieto: Varauduttava sote-kiinteistöjen 
talonrakennusinvestointeihin ja vuosikorjauksiin rajoituslain 
puitteissa. 

 

Selvitykset 
tehtiin, vaikka 

uudistus ei 
toteutunut 

  

Altek aluetekniikka liikelaitos    

Rakentamisen työohjelman toteuttaminen 
täysimääräisenä 

TP Lisätieto: Niitynpääntie valmistuu 2020 

  

Toteutui 
Niitynpääntietä 

lukuun 
ottamatta 

 

Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun 
laatutasoon.  

  

TP-tiedon 
mukaan pääosin 

sopimusten 
mukaisesti. 

 

Liikevaihtotavoite 104 674 €/henkilötyövuosi  

Toteuma 
156 010

 

  

Kylän Kattaus liikelaitos    

Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan 
liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 
2017 toteuma oli 85 939 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 
2018 asetettiin 80 000 euroa/htv. Vuoden 2019 tavoite 
on 86 000 euroa/htv.  

   

Toteuma 73 748 
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Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri asiakasryhmille 
kohdennetuilla kyselyillä. Palvelualueet toteuttavat 
asiakastyytyväisyyskyselyitä palvelusopimuksissa sovitulla 
tiheydellä. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden 
tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2019 3,7 
(palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Jatkuvaa 
palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-
järjestelmällä. 

  

Toteuma 3,8 
  

 Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitos     

 Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § 
mukaista ja riskien arviointiin 
perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty 
vuonna 2019 tarkastusvuorossa olevien kohteiden 
palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.  

TP Lisätieto: (Valvontatehtäviä oli 14 020 ed. vuonna 14 562)  

  

Tarkastusmääriä 
kohdelajeittain 

ei ole raportoitu 
TP:ssä 

 

Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja 
onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tarpeet Keski-
Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän 
toimintasuunnitelma – asiakirjassa tarkemmin kuvatulla 
tavalla.  

TP Lisätieto: Koulutus- ja neuvontatilaisuudet tavoittivat 15 % 
(41 441 henkilöä) maakunnan väestöstä. Kohdistettiin lapsille ja 
nuorille, vanhuksille, hoitolaitosten, koulujen ja päiväkotien 
henkilöstölle sekä väestönsuojelun henkilöstölle (tavoite 
turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelmasta ei tiedossa).  

  

  

   

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.  

    

 

Keskimääräinen 
toimintavalmius

aika 14 min 

 

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. 

Lisätieto: Keskustan ensimmäisen yksikön toimintavalmiusajan 
viiveet ovat n. 1-2 min. Pelastusjoukkueen toimintavalmiusaika 
keskustassa alle 10 min. Vahvuus 1+3 toteutuu kaikissa 
mitatuissa tehtävissä.  

    

Ensimmäisen 
yksikön 

valmiuden 
osalta tavoite ei 

toteutunut 
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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. 

TP Lisätieto: Pelastusjoukkueen toimintavalmiusaika kaikissa 
tehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 14 min. (ed. vuosi 
14:20)  

  

  

  

  

 

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.  

TP Lisätieto: Pelastusjoukkueen valmiusaikoja ei raportoitu 

  

 

  

  

 

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. 

TP Lisätieto: Pelastusjoukkueen valmiusaikoja ei raportoitu  

  

 

  

  

  

 

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä 
kuntien ja yhteistyöviranomaisten kanssa 
valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- 
ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa.  

Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan 
jatkuvuuden hallintaa Suomen kansallisen riskiarvion 
uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan 
turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu 
aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan 
valmiustoimikunnan sihteeristön toimintaan. 

TP Lisätieto: Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan 
toiminta saatiin vakiinnutettua. Alueellista yhteistä 
varautumista parannettiin. Pelastuslaitos osallistui 
väestönsuojeluteemaisen valmiusharjoituksen LSS19 
suunnitteluun ja toteutukseen. 
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Taulukko 6: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen tytäryhteisöissä 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Alva-yhtiöt Oy    

Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät 
maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea 
kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta.  

 

 

 

 

 

Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja 
siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja 
energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista 
keskitasoa tai parempi. 

  

TP:ssä kerrottu, 
että muutama 

yksittäinen 
mittari ei 
toteudu 

 

Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja 
kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan 
liiketoimintamalleja sekä osallistumalla 
liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen 

 

 

  

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy    

Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin 
vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 
4.5  

  

 

  

Toteuma 3,7 

Sijoittuminen vetovoimassa kolmen parhaan 
ammattikorkeakoulun joukkoon 

 

3. vetovoimaisin 

  

JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset 
Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä 

  

Toteuma 22 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 
valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on 

 

26% 

  

Tarkastuslautakunnan huomioita liikelaitosten tavoitteiden toteutumisesta: 

Keski-Suomen pelastuslaitos: Mitä kaupunkikonsernissa aiotaan tehdä, jotta ensimmäisessä riskiluokassa 

ensimmäisen yksikön saapumisen tavoiteaika ja tehokkaan pelastustoiminnan toimintavalmiusaika toteutuisi? 
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vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun 
strategian tavoitteiden mukaisesti. 

JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta 
Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä 

 

Toteutui 4 

  

 

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy    

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä 
riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän 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 

   

Mustankorkea Oy    

Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon 
palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän 
seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. 

Lisätieto tasekirja: Liikevaihto on vuosittain kasvanut vuodesta 
2014. Omavaraisuusaste on pysynyt viime vuosien tasolla yli 
50%. Sijoitetun pääoman tuotto% on laskenut, mutta on 
edelleen hyvä (yli 12 %). Maksuvalmius tyydyttävä (current 
ratio 1,26). Osinko omistajille 1 M€. 

  Ei ole selkeästi 
raportoitu 
kaupungin 

tilinpäätöksessä.  

 

Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto 
pääomalle. 

  Tavoitteen 
toteutumista ei 
ole raportoitu 

TP:ssä.  

 

Biokaasulaitos tulee saada valmiiksi ja toimimaan sen 
jälkeen taloudellisesti kannattavasti.    

Valmistuu 
toimintakuntoon 

keväällä 2020 

Yhtiön on turvattava jätekeskuksen kapasiteetin 
hyödyntäminen huomioiden hankinta- ja jätelain 
aiheuttamat rajoitukset kuntayhtiön toiminnalle. 

TP lisätieto: Yhtiö perusti MKO Ympäristöpalvelut Oy 100 % 
tytäryhtiön. Riski: Uuden yhtiön tulos jää siitä, mitä toiminta 
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tuotti aikaisemmin emoyhtiölle. Metalliterminaalille saatiin 
AVI:n ympäristölupa. 

Jykia Oy    

Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava 
kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti 
tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten 
toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa.  

   

Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen 
kehittämisvaiheessa.  

Lisätieto kysytty: Varmistettu yhtiöltä 

   

Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden 
toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 

2019 aikana. 

   

Jyväs-Parkki Oy    

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin 
lisäpanostusta. 

 

 

  

Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan 
sijoittamalle pääomapanokselle.  

 

   

Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin 
kehittämishankkeisiin. 

   

Education Facilities Oy    

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä 
riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. 

 

TP:ssä raportoitu 
eri hankkeita 

  

Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset 
ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että 
vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

  Ei ole raportoitu 
TP:ssä.  

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan 
elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman 
pääoman korko. 

  Ei ole raportoitu 
TP:ssä. 
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Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy    

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn 
yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla 
vertailukaupunkien joukossa.  

 

 

Vertailevaa 
tietoa ei ole 
raportoitu 

tp:ssä.  

.    

Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet 
voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti 

  

Ei toteutunut 
Korpilahdella 

 

Jyväskylän paviljonkisäätiö    

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän 
seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin 
messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden 
toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä 
Paviljongin kiinteistöä 

   

Jyväskylän jäähalli    

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin 
lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii 
osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan 

määrän. 

   

 

 

 

  

Tarkastuslautakunnan huomioita tytäryhteisöjen tavoitteiden toteutumisesta: 

- Valtuuston asettaman tavoitteen toteutumista ei ole kaikissa tapauksissa raportoitu tilinpäätöksessä.  

Tavoitteen tulisi olla niin selkeä, että sen toteutumista olisi mahdollista seurata kaupungin 

tilinpäätöstietojen perusteella.  

- Alva-yhtiöt Oy: Tilinpäätöksessä on kerrottu, että muutama yksittäinen mittari ei toteutunut. Mitä 

nämä mittarit ovat? 

- Jykia Oy: Kuinka mitataan ketteryys ja joustavuus yhtiön tavoitteena? 

- Mustankorkea Oy: Taloudellisuuden arviointia varten ei ole asetettu talousarviossa/tilinpäätöksessä 

mittaristoa. Kokonaistaloudellisuuden arviointia ei voi tehdä kaupungin tilinpäätöstietojen perusteella.  

Education Facilities Oy:n tilinpäätösraportoinnista ei selviä yksiselitteisesti, onko asetettuun 

tavoitteeseen päästy.  
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2.2 Toimenpiteet edellisten vuosien arviointien perusteella 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin 

johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin (KV 30.9.2019 § 62).  

Taulukko 7: Edellisten vuosien arviointien perusteella tehty toimenpiteiden seuranta 

Arviointiaihe KH:n toimenpiteet Tarkastuslautakunnan huomio 

Henkilöstökulujen ja ostopalvelujen 
kasvu  

Tulevien vuosien 
taloussuunnitelman laadinnan 
lähtökohta on se, että toimintakulut 
sopeutetaan käytettävissä oleviin 
käyttötuloihin. 

Trenditarkastelun mukaan 0-15 
vuotiaiden määrä laskee ennusteen 
mukaan yli 2 900 lapsella ja 16-18 
vuotiaiden määrä noin 480 nuorella 
vuoteen 2030 mennessä ja 
ikäihmisten määrä kasvaa, mistä 
seuraa palvelurakenteen 
muutostarpeita pitkällä aikavälillä.  
Katso arviointi vanhuspalveluiden 
palvelurakenne  

Lasten ja nuorten 
ennaltaehkäisevien palvelujen 
kehittäminen  
 
  

Monialaista yhteistyötä 
lapsiperheiden tueksi on lisätty mm 
asuinaluekohtaisella 
perhekeskustoiminnalla, jossa 
varhaiskasvatus, sosiaalihuolto ja 
neuvolat tekevät tiiviisti yhteistyötä 
lapsiperheiden tukemiseksi. 
Monialaista ja ennaltaehkäisevää 
yhteistyötä lapsiperheiden tueksi 
tulee edelleen kehittää. 
Kaupunginhallitus seuraa 
toimialojen välisen yhteistyön 
edistymistä. 

Toimialojen välinen yhteistyö on 
vahvistunut vuoden 2019 aikana. 
Monialaista ja ennaltaehkäisevää 
yhteistyötä on kehitetty.  
Nuorisovastaanoton asiakasmäärä 
kasvoi 68% (2019: 1294, 2018: 766) 
ja suoritemäärä 9324 (2018: 6167) 
Katso arviointi perusopetuksen yhteistyö 
eri palvelujen kanssa   

Oppilashuollon palvelujen 
riittävyyden sijaan haasteena on 
oikea-aikainen kohdentaminen 
 
Lapset ja perheet on tavoitettava jo 
neuvolavaiheessa 
 

Monialaista yhteistyötä 
lapsiperheiden tueksi on lisätty mm 
asuinaluekohtaisella 
perhekeskustoiminnalla, jossa 
varhaiskasvatus, sosiaalihuolto ja 
neuvolat tekevät tiiviisti yhteistyötä 
lapsiperheiden tukemiseksi. 
Monialaista yhteistyötä  
lapsiperheiden tueksi tulee edelleen 
kehittää ja kaupungin hallitus seuraa 
tämän toimintamallin edistymistä.  

Yhteisöllisen oppilashuollon 
vahvistaminen tärkeää (mm. 
tunnetaidot). 
 
55 lapsen (0,2 %) terveystarkastus 
neuvolassa jäi tekemättä  

Päiväkotitoiminnan valvonnassa 
sovellettava yllätyskäyntejä 
 
Valvottava myös omaa toimintaa 

Yksityisten 
varhaiskasvatuspalvelujen osalta 
käynnit ovat systemaattisia ja 
suunnitelmallisia, 
ennalta ilmoittamattomat 
valvontakäynnit yksityisiin 
varhaiskasvatuspalveluihin alkavat 
syyskuussa 2019 ja jatkuvat läpi 
vuoden. Tehostetun valvonnan 
käyntejä tehdään ennalta 
ilmoittamatta jatkuvasti 
läpi vuoden. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen 
valvontakäynteihin lisättiin ennalta 
ilmoittamattomat käynnit. 
Jokaisessa yksityisessä päiväkodissa 
ja yksityisessä 
perhepäivähoitokodissa käydään 
vähintään kaksi kertaa vuodessa. 
 
Oman toiminnan valvonnan tietoa ei 
ole saatu 16.4.2020 mennessä.  

Pelastuslaitoksen tavoitteiden 
toteumat (puuttuneet 
tilinpäätöksistä 2017, 2018) 

Keski-Suomen pelastuslaitos pyrkii 
osaltaan vaikuttamaan 
valtakunnallisten mittareiden 

Katso arviointi Keski-Suomen 
pelastuslaitos  
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kehittämiseen toimintaa paremmin 
kuvaaviksi, tarkastelee omien 
mittareidensa 
tavoiteasetantaa suhteessa käytössä 
oleviin resursseihin sekä kiinnittää 
erityistä huomiota 
tilinpäätösraportoinnin riittävyyteen 
jatkossa 

Varhaiskasvatuksen 
palvelusetelimallin joustava käyttö 
 
 

Päiväkodin johtajat saavat oman 
esimiesalueensa kyselyn tulokset, 
jotka he käyvät läpi henkilökunnan 
kanssa ja sopivat toiminnallisista 
muutoksista palautteen pohjalta.   

Sisäinen tarkastus on tarkastanut 
varhaiskasvatuksen 
palveluseteliprosessia 
(tarkastuslautakunnassa 12.3.2020). 
Havainto: ohjeistamista prosessin eri 
vaiheissa tulee parantaa ja 
asiakkaalle tulee tarjota nykyistä 
enemmän tietoa eri 
palveluvaihtoehdoista esim. 
asiakkaalle syntyvistä 
kustannuksista. 

Avosairaanhoidon 
kustannuskehitys, 
kapitaatiokorvaustason määritelty 
kustannusperusteisesti  
 
Palvelun tuottajille sovittu 
kannustin kehittää toimintaansa 
(laatupantti) 

Jyväskylä on toiminut työssä 
edelläkävijänä ja sen tekemää 
määrittelytyötä on myös laajemmin 
hyödynnetty. 

Seurataan oman tuotannon, 
ostopalvelujen ja ulkoistettujen 
alueiden palvelujen kustannus- ja 
laatukehitystä sekä palvelun 
vaikuttavuutta.  
Katso arviointi avosairaanhoidon 
palvelurakenne  

Myös omassa tuotannossa olisi hyvä 
seurata laadun ja vaikuttavuuden 
mittareita (laatupanttia). 

Hankintaohjeiden ja 
hankintaosaamisen kehittäminen 
 
 

Kaupunginhallituksen vahvistamat 
ohjeet julkisista hankinnoista sekä 
sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan käytänteistä 
sisältävät muun muassa sopimuksia 
ja sopimushallintaa koskevia ohjeita. 
Tulevan vuoden aikana kaupungin 
organisaation sopimusosaamista ja 
sopimushallintaa on tarkoitus 
kehittää ja samalla tarkentaa niihin 
liittyviä käytänteitä. 

Jyväskylän kaupungin 
hankintaohjeet päivitetty (KH 
10.12.2018 § 249), voimaan 
1.1.2019.  
Perustettiin vastuullisten 
hankintojen tietopankki, aktivoitiin 
hankintoja tekevien 
verkostotapaamiset, laadittiin 
sopimusohje, aloitettiin 
sopimushallinnan työpajat, 
valmisteltiin sopimushallinnan 
järjestelmän hankinta.    
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2.3 Kaupungin kehittämisalustojen tavoitteissa ja toimenpiteissä eteneminen 

Taulukko 8: Kaupungin keskeisissä kehittämistavoitteissa eteneminen 

Kaupunkikehitysalustat 

Hippos  

Tavoitteet/ 
Toimenpiteet 2020 

2023 mennessä menot yhteensä 20 M€ 
 
Hippos hankkeen sijoittajaneuvottelut ja ekosysteemin rakentaminen ovat käynnissä. 
Tavoitteena hankkeen käynnistäminen keväällä 2020. 

Toimenpiteet 2019 Jyväskylän Hippos GP Oy ja Jyväskylän Hippos Ky on perustettu Hippos2020 hankkeen 
jatkokehitysvaiheen toteuttajiksi. Kommandiittiyhtiön tehtävänä on rahoittaa ja 
hallinnoida Hippos2020-hankkeen jatkokehitysvaihe, Jyväskylän Hippos GP Oy on 
kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies. 
 
Rakennusyhtiö Lehto Groupin kanssa jatkettiin kokonaissuunnitelman kehittämistä 
tehokkaammaksi ja 1. vaiheen rakennussuunnittelu valmistui, niin että hankkeen 1. 
vaiheelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa marraskuussa. Rahoitusneuvottelut 
sijoittajien hankkimiseksi käynnistyivät joulukuussa 2019 ja päättyvät kevään 2020 
aikana.  
 
Hippos2020 -hankkeeseen liittyen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on vireillä 
keväällä jätetty valitus Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.2.2019/1, Hippos 
2020-periaatepäätöksen täsmentäminen, josta jätettiin keväällä 2019 kunnallisvalitus. 
Valitusperusteena on vedottu mm. siihen, että valtuuston päätös olisi 
valtiontukisäännösten vastainen. Pian sen jälkeen konsortiosta irtaantui 
Eläkevakuutusyhtiö Fennia. Valitus on edelleen vireillä. Oikeus on välipäätöksellään 
8.5.2019 hylännyt valittajien päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeneen 
vaatimuksen. 
 
Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemin toimintamallin rakentaminen on 
käynnistynyt yhdessä oppilaitos- ja yrityskumppaneiden kanssa, keskeisimpinä 
Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on 
käynnissä 5 kehityshanketta Hippoksen innovaatioekosysteemissä liittyen mm. 
urheiluvalmennus ja hyvinvointipalveluihin sekä ohjelmointi ja pelipalveluihin ja näihin 
liittyvään TKI-toimintaan. (TP 2019) 
 
Hankkeen kiinteistöveroarvio nousi merkittävästi alun perin arvioidusta 0,5 MEUR:sta 
1,8–2,1 MEUR:on. Tämä lisää kaupungin arvioituja vuosittaisia tuloja 1,3-1,5 MEUR, 
mutta samalla heikentää hankkeen kokonaiskannattavuutta. 
 
Rakentamisen kokonaishinta on pysynyt noin 200 M€ arviossa. Hinta sisältää nyt myös 
katetun jalkapallostadionin (Kaupunginvaltuuston Hippos 2020 -periaatepäätöksen 
täsmentäminen (28.5.2018/39). 

Tarkastuslautakunnan 
havainnot 2019-2020 

Mitä haasteita hankkeen mahdollinen pitkittyminen tuo alueen infrastruktuurille sekä 

toimijoille ja miten niihin on varauduttu? 
Toimenpiteet 2018 Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 20.2. periaatepäätös liikuntavuorojen jakamisesta. 

Rakentamiskustannukset vuosina 2019 – 2023 yhteensä 192,7 M€ (KV 28.5.2018 § 39), 
josta kaupungin osuus investoinneista 33,7 M€ Käyttötalouden tulot 13,7 M€ (n. 20 M€ 
netto) 
Jalkapallohallin korvaaminen stadionilla (5 000 katsojaa), kiinteistöveron muutos ja 
irtaimistohankinnat. 

Toimenpiteet 2017 Päätoteuttajaksi ja rahoittajaksi 12.12.2017 Lehto Group Oyj:n ja Fennia Varainhoito 
Oy:n konsortio (viranhaltijapäätös) 

Toimenpiteet 2016 tai 
aikaisemmin 

Kehittämisen periaatteet hyväksytty KH:ssa 7.3.2016 § 45, Kehitysyhtiön perustaminen 
§ 46. 
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Lautakunnan 
aikaisemmat havainnot 

Hippos-hallin arvon alaskirjaus kaupungin taseeseen n. 2,6 M€ vuoden 2017 
tilinpäätökseen. 
Hippoksen käyttötalous 2018 oli -400 000 (projektinhallinta ja väistötilat). 
 
Riski: Kaupungin vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen hankkeessa. 
Ratkaistavia asioita:  
Kokonaisvaltainen liikennesuunnitelma?  
E-sportin toimintamahdollisuudet pitkällä tähtäimellä (digivalmiudet)? 
Hippoksen tilojen käyttöasteet?  
Rakentamisajan järjestelyt (liikenne, urheiluvuorot) /väistötilat urheiluseuroille? 

Kangas  

Toimenpiteet 2020 
Tavoitteet 

Rakentaminen jatkuu alueella. YIT käynnisti Kankaan Arkki -toimistokohteen 
rakentamisen Jyväskylän Kankaan alueella. Kohteen on määrä valmistua 2021 
alkuvuodesta. 

Toimenpiteet 2019 Katetavoite (maanjalostus, hallinto) vuoteen 2030 mennessä 10 M€. Tontteja myydään 
vuoteen 2030 asti. 
Toiminnalliset tavoitteet: 
Työpaikkoja 2 101 kpl 
Asukkaita yli 5 000 

Tarkastuslautakunnan 
havainnot 2019-2020 

Tilinpäätöksessä on raportoitu kate vuoteen 2019 asti (-19M€). 
Tarkastuslautakunta esittää, että Kankaan alueen kehittämiselle asetettujen 
tavoitteiden toteutuminen raportoitaisiin tilinpäätöksessä.  

Toimenpiteet 2018 Kaupungin vuotuisen kerrostalotuotannon toteutuminen Kankaalla (% tav. 15-20 %). 
800 asukasta ja 1 työpaikkarakentamisen kohde 
Asukas- ja työpaikkapysäköinnin kortti yht. 89 €/kk. 
 

Toimenpiteet 2017 Menot vuodesta 2010 alkaen yhteensä 39,6 M€ ja tulot 18,6 M€, kate -21 M€ 
Sydänkortteleiden suunnittelu ja kaavoitus, tasainen tontinmyynti. 
Kankaan tontin myyntitulot ylittivät 1. kerran saman vuoden menot. 

Toimenpiteet 2016 tai 
aikaisemmin 

Kehittämisen tavoitteet hyväksytty KH:ssa 6.6.2011 § 253.  
 

Lautakunnan 
aikaisemmat havainnot 

Kankaan alueen talouden toteuma tilinpäätöksessä 2018, kate -20 M€. 
Asukasmäärätavoite Kankaalla ei toteutunut, tavoite 800 ja toteuma 634.   
Tarkistettu: Kankaan Palvelu Oy maksaa kiinteistöveron yhteiskäyttöalueista.  
Landis & Gyr ei käytä Kankaan pysäköintitaloa, mikä voi indikoida siitä, että pysäköinti 
on parkkitaloissa liian kallista.  
Kankaalla käytössä kaksi yhteiskäyttöistä biokaasuautoa. 

Keskusta-alue  

Toimenpiteet 2020 
Tavoitteet 

Keskustan kulttuuri-investointien suunnitelma valmistuu vuodenvaihteessa 2020. 
Kulttuurikokonaisuus etenee päätöksentekoon keväällä 2020, jonka jälkeen valitulla 
kehittämispolulla edetään kulttuuritoimintojen ja -tilojen uudistamisessa. Jyväskylän 
keskustan kehittämisen kolmannen vaiheen painopisteenä on täydennysrakentamisen 
edistäminen keskustassa, uuden torin kehittäminen sekä keskustan vetovoiman 
lisääminen yhteistyössä keskustan alueen toimijoiden kanssa. (TA 2020) 
 
Jyväskylän Sydän tiedoksianto valtuustolle 3.2.2020 ja projektin raporttiluonnos: 
Keskustan kehittämisen skenaariot/ratkaisuvaihtoehdot esiteltiin. 
Täydennys raporttiin helmikuussa 2020 
– Oma/vuokrahankkeen vaikutus valtion tukiin ja tukimahdollisuudet 
– Riskianalyysi omistus/vuokramalleista 
Päätöksen valmistelu helmi-maaliskuussa 2020 
Päätös etenemispolusta maaliskuussa 2020 
Jatkosuunnittelu ja päätös kulttuuritilojen kokonaisuudesta joulukuussa 2020 

Toimenpiteet 2019 Jyväskylän sydän –projektin väliraportti 28.2.2019 merkittiin tiedoksi KH:ssa 11.3.2019 
§ 44 ja Kaupunginvaltuuston tiedonantotilaisuus 3.2.2020 
https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan 

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan
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Ydinkeskusten korkean rakentamisen linjaukset hyväksyttiin 
kaupunkirakennelautakunnassa 26.11.2019. Linjaukset ohjaavat keskusta-alueen 
kaupunkisuunnittelua ja asemakaavoitusta siten, että yksittäiset hankkeet toteuttavat 
johdonmukaisesti yhtenäistä kokonaisnäkemystä keskustan kaupunkirakenteen 
kehittämisestä ja jyväskyläläisen identiteetin vahvistamisesta. Linjauksissa määriteltiin 
korkean rakentamisen määritelmä, vyöhykejako, laadukkaan kaupunkirakenteen ja –
kuvan edellyttämät vaatimukset sekä hankkeissa selvitettävät erityiskysymykset. 
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keskustan-
kehittamishanke/keskustan-korkean-rakentamisen 
 
Tavoite: Asukasmäärä yli 30 000, ylivoimainen ajanvieton ja erikoiskaupan keskus, 
kulttuurin kehitysalusta, saavutettava kaikilla kulkumuodoilla. 
 
Projektissa on selvitetty sekä kulttuuripalveluiden toiminnan uudistamista että 
toimintojen uudistamisen vaikutusta tiloihin eri sijoittumisvaihtoehdoilla. 
Vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu keskustan elävöittämisen, toimintojen synergian 
ja talouden näkökulmasta. Raportti valmistuu keväällä 2020, jonka jälkeen tehdään 
päätös jatkosuunnittelusta valitulla kehittämispolulla. 

Toimenpiteet 2018 Kehittämisen linjaukset hyväksytty KH:ssa 16.4.2018 § 62. Keskustavisio 2030 (KV 
23.4.2018 § 24). 

Toimenpiteet 2017 tai 
aikaisemmin 

Kaupunkikeskusta 3.0 hanke hyväksytty 2015. 

Lautakunnan 
aikaisemmat havainnot 

Keskustan rajaus on määritelty visiossa, kartalle. 
 

Kukkula  

Toimenpiteet 2020 
Tavoitteet 

Tavoitteena on kehittää Kukkulan, eli vanhan 
sairaalan ja uuden sairaalan kokonaisuudesta kiinnostava ja vetovoimainen 
terveydenhoidon, hyvinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalusta. 
 
Hanke jatkuu yhdessä oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa ja tavoitteena on 
käynnistää asemakaavoitus vuonna 2020.  (TA 2020) 
 
Sairaala Novan rakentaminen jatkuu. Tavoitteena että sairaala siirtyy pois vanhoista 
tiloistaan 2020. (TA 2020) 

Toimenpiteet 2019 Vanhan kiinteistökannan kehittäminen ja maankäytön muutos. Terveyden, 
hyvinvoinnin ja tutkimuksen kehitysalusta. 

Toimenpiteet 2018 Kukkulan maankäytön kokonaissuunnittelu on käynnistynyt (TA 2019) 
Tilinpäätöksessä 2018 ei ole mainintaa. 

Toimenpiteet 2017 Talousarviossa 73 000 € oppilaitosten, sairaanhoitopiirin ja kaupungin yhteistyöhön. 
Ei raportointia tilinpäätöksessä. 

Toimenpiteet 2016 tai 
aikaisemmin 

Kukkulan maanomistus on sairaanhoitopiirillä, kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa 
hankkeen etenemiseen ovat rajalliset. 
 

 

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keskustan-kehittamishanke/keskustan-korkean-rakentamisen
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keskustan-kehittamishanke/keskustan-korkean-rakentamisen
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Tarkastuslautakunnan huomioita kaupunkikehitysalustojen tavoitteiden toteutumisesta: 

- Mitä haasteita Hippos-hankkeen mahdollinen pitkittyminen tuo alueen infrastruktuurille sekä 

toimijoille ja miten niihin on varauduttu? 

- Miten kaupunkirakennelautakunnassa 26.11.2019 hyväksytyt korkean rakentamisen linjaukset 

käytännössä näkyvät uusissa kaavahankkeissa? 

- Tarkastuslautakunta esittää, että Kankaan alueen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

raportoitaisiin tilinpäätöksessä. 
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2.4 Kaupunkistrategiaa toteuttavissa kehittämisohjelmissa eteneminen 

Talousarviossa ja tilinpäätöksessä on kuvattu meneillään olevien kaupunkistrategian mukaisten 

kehittämisohjelmien tavoitteita, tehtyjä toimenpiteitä ja tavoitteiden toteutumista. Kehittämisohjelmien 

tavoitteet ovat haastavia, laaja-alaisia ja kokeilevia eikä niille aseteta valtuustoon nähden yksiselitteisiä 

mittareita tai tavoitetiloja. Kehittämishankkeiden tavoitteiden ja tulosten raportoiminen on silti tärkeää. 

Tavoitteiden toteutumista ei ole aina raportoitu kattavasti. Kaupungin sisäinen hankesalkku intranetissä ei 

ole ajantasainen, mikä osaltaan hankaloittaa kehittämishankkeiden seurantaa.   

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi toteutettiin kehittämisohjelman mukaisesti nuorten 

palveluselvitys. Laajoihin tavoitteisiin, kuten asiakaslähtöisyyden, henkilöstön osaamisen tai 

ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseen ei ole selvityksessä vastattu kootusti, mutta vastaavia 

tavoitteita on laajemmin osana toimialakohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Kokonaiskuvan hahmottaminen 

on haasteellista.  

Digitalisaatio-ohjelman sisällöstä ja toteutumisesta on raportoitu niukasti. Ohjelma on laadittu talousarvion 

mukaisesti, mutta sen sisällöstä ei ole raportointia.  Ohjelman tavoitteiksi on ilmoitettu muun muassa 

viestiminen kaupungin sitoutumisesta digitalisaation edistämiseen ja digitalisaation käsitteen selkiyttäminen 

(käsite on ohjelmassa määritelty samoin kuin talousarviossa). Yksi itse ohjelmassa listatuista tavoitteista on 

myös toiminnan läpinäkyvyys. Ohjelman tavoitteena on perustaa vanhojen ICT-ohjausryhmän ja digiryhmän 

pohjalta uusi ICT-ryhmä, joka toimii yhdessä kaupungin toimialojen kanssa uusien ratkaisujen ja 

toimintamallien luomiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi pyritään sidosryhmäyhteistyöhön muun muassa 

oppilaitosten ja yritysten kanssa. Ohjelmaa toteutetaan käytännössä digitalisaation parempaan 

hyödyntämiseen kaupungin toiminnassa tähtäävillä kokeiluilla (esimerkiksi uudet laitteet, ohjelmistot, 

tietojärjestelmät). Digikokeilujen käynnistämisessä jäätiin myös hieman johtoryhmälle esitetyssä ohjelmassa 

tavoitellusta aikataulusta ja määrästä.  

Resurssiviisas Jyväskylä –ohjelman alla mainitut tavoitteet toteutuivat. Arvioinnissa käytetyille tunnusluvuille 

ei ollut asetettu tavoitetasoa, mutta tavoitteiden toteuma oli perusteltu tunnuslukujen avulla. 

 

 

 

  

Tarkastuslautakunnan huomioita kehittämishankkeiden raportoinnista:  

-Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että kehittämishankkeiden tulokset ja niiden vaikutus kaupungin 

palvelurakenteeseen, toimintatapoihin ja palvelun kustannustasoon raportoidaan 

tilinpäätöksessä/toimintakertomuksessa (kokonaiskuvan saaminen palvelukokonaisuuksista).   
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2.5 Kaupungin talouden tasapainoisuus 

 

Kirjanpidolliset yli- ja alijäämät 

Kaupungin vuoden 2019 tuloslaskelman alijäämä on -31 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että taseeseen jää 

noin 20 miljoonan euron puskuri/ylijäämä tulevia vuosia varten.  

Kaupunkikonsernin tuloslaskelman alijäämä on -29 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että taseeseen jää 

vähän yli 4 miljoonaa euroa ylijäämää.  

 

Kuvio 1: Kaupungin ja konsernin tilikausien yli-/alijäämät sekä kumulatiiviset ylijäämät vuonna 2019.  

Kaupungin talouden tasapainoa uhkaa toimintamenojen kasvu, joka on suurempi kuin toiminta- ja 

verotulojen kasvu yhteensä. Toimintakulut kasvoivat 28,6 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 3,5 prosentin 

kasvua.  Toimintatuotot laskivat 6,8 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia. Verotulot kasvoivat 10,6 miljoonaa 

euroa, mikä vastaa 1,5 prosentin kasvua.  

 

Kuvio 2: Kaupungin verotulojen, nettomenojen (toimintakate, miinusmerkkinen)  

ja väestön kumulatiivinen kasvu%  
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Kuvio 3: Toimintakatteen, verorahoituksen ja väestön kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2019 yhdeksässä suurimmassa 

kaupungissa. 

Vuonna 2019 verorahoituksen kasvu oli samaa luokkaa tai suurempi kuin toimintakatteen kasvu vain 

Tampereella ja Turussa.  

 

 

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio

Toimintakate, kasvu% 4,8 % 5,8 % 2,7 % 9,7 % 6,5 % 3,4 % 5,4 % 4,7 % 6,4 %

Verorahoitus, kasvu% 3,1 % 2,4 % 5,9 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 1,5 % 1,9 % 4,5 %

Asukasluvun kasvu% 0,8 % 2,0 % 1,3 % 2,4 % 1,0 % 0,8 % 0,8 % -0,1 % 0,5 %

-2,0 %

0,0 %

2,0 %
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Toimintakate, kasvu% Verorahoitus, kasvu% Asukasluvun kasvu%

Kaupungin talouden tasapainoisuuteen liittyen:  

- Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 talousarviosta, että  tilikauden tulos on 0,3 
miljoonaa euroa negatiivinen ja tilikauden ylijäämä 0,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä 

vuoden 2020 lopussa olisi arvion mukaan 16,7 miljoonaa euroa, mikäli vuodet 2019 ja 2020 toteutuvat 
arvioidun mukaisesti. 

- Korona-viruksen aiheuttamien vaikutusten vuoksi kaupunki tullee tekemään alijäämäisen tuloksen ja 

mahdollisesti kumulatiivinen ylijäämä muuttuu negatiiviseksi vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Kaupungin 

liikkumavara on heikko verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. 

- Tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä, että talouden tasapainottamistoimiin ryhdytään 

välittömästi. 
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Kuvio 4: Kaupunkien kertyneet ylijäämät, €/asukas, TP 2019  

 

 

 

Kuvio 5: Kaupunkikonsernien kertyneet ylijäämät, €/asukas, TP 2019 

 

Yleisesti vuonna 2019 kuntien verotulojen kehitys oli poikkeuksellista ja verokertymää pienensivät 

tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja muutokset ennakonpidätystavassa. Tämän takia 

kunnallisveroista siirtyi noin 250 miljoonaa euroa tilitettäväksi vuonna 2020, mistä Jyväskylän kaupungin 

osuus on noin 7 miljoonaa euroa. Verotulot jäivät vuonna 2019 Jyväskylässä yli 20 miljoonaa euroa 

alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta (kunnan tuloveron tuotto 

9,4 M€, yhteisöveron tuotto 0,7 M€, kiinteistöveron tuotto 0,4 M€). 

Toimintamenojen kasvu johtuu pääosin henkilöstökulujen ja ostopalvelujen kasvusta. Tilinpäätöstietojen 

mukaan kaupungin henkilöstökulut kasvoivat 14,7 miljoonaa euroa (talousarvioon oli varattu 13,3 miljoonaa 
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euroa). Henkilöstökulujen kasvuun vaikutti erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja Kylän Kattaus -

liikelaitoksen henkilöstömäärän lisäys. Julkissektorin lomarahaleikkaus päättyi vuoden 2020 alkuun, mikä 

kasvatti tilikauden 2019 lomapalkkavelkaa (5,5 miljoonaa euroa). Ostopalvelujen tarpeen kasvu (11 

miljoonaa euroa, 3,2 prosenttia) kohdistui erityisesti vammais- ja vanhuspalveluihin, perusopetukseen ja 

lastensuojeluun. 

 
Taulukko 9: Henkilöstökulujen muutos vuosina 2009-2019  

         2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Henkilöstökulujen osuus 
käyttötuloista %  

43,3  41,5  45,5  45,6  42,3  41,8  40,2  38,3  38  39,5  41  

Ostopalvelujen osuus 
käyttötuloista %  

35,9  38  36,7  37,1  37  37,7  39,3  38,8  38,9  40,8  41,9  

Asiakaspalveluostojen 
osuus käyttötuloista %  

26,3  27,7  25,5  25,6  25,5  25,6  26,5  25,8  27,4  27,5  28,1  

Henkilöstökulujen osuus 
toimintakuluista %  

44,2  43,2  45,7  45,3  43,5  43,4  41,6  40,8  40,8  41,2  41,5  

Vakituisen henkilöstön 
määrä  

5 608  5 465  6 455  6 509  6 501  6 391  6 346  6 331  6 377  6519  6 669 

HTV:n määrä      6897 6826 6947 6916 7 124 7 313 

* Käyttötulot = verot ja valtionosuudet sekä toimintatuotot 

Manner-Suomen kuntien ennakollisten vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan kuntien toimintakatteen heikentymistä 

selittävät toimintakulujen voimakas kasvu, johon vaikuttaa oletettavasti suuri sosiaali- ja terveydenhoitomenojen kasvu, 

sekä toimintatulojen pienoinen väheneminen. (VM muistio 5.2.2020)   

https://vm.fi/documents/10623/20894829/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+0

5022020/074c1fbd-e855-5610-de13-

0fd02b222879/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020.pdf 

Kasvavassa kaupungissa toimintakulut nousevat väestön kasvun ja palvelutarpeen kasvun seurauksena. 

Väestön kasvu lisää yleensä myös verotuloja, jolloin toimintakate ei heikkene samassa suhteessa 

palvelutarpeen kasvun kanssa.  

Jyväskylässä entistä suurempi merkitys on ennaltaehkäisevien palvelujen vaikuttavuudella, asiakkaiden 

palveluketjujen toimivuudella ja kustannusvaikuttavuutta aikaansaavalla yhteistyöllä. Palvelujärjestelmään 

kohdistuu muutostarpeita väestörakenteen ja palvelutarpeiden muutosten vuoksi.  

  

https://vm.fi/documents/10623/20894829/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020/074c1fbd-e855-5610-de13-0fd02b222879/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020.pdf
https://vm.fi/documents/10623/20894829/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020/074c1fbd-e855-5610-de13-0fd02b222879/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020.pdf
https://vm.fi/documents/10623/20894829/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020/074c1fbd-e855-5610-de13-0fd02b222879/Kuntien+tilinp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6sarviot+vuonna+2019+muistio+05022020.pdf
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Kaupungin tulot ja menot 

Taulukko 10: Jyväskylän kaupungin tuloja ja menoja €/as 

Vero ym. tulot 2019 €/as. 
 
Verotulot ja valtionosuudet 

 
4 898 

Toimintatuotot 1 185 
Korkotuotot 63 
Muut rahoitustuotot (mm. 
osinkotuotot) 

55 

 
Yhteensä 

 
6 201 

 

Nettokäyttömenot/toimintakate 
2019  

€/as. 

Konsernihallinto 384 
Sote-palvelut 2 814 
Kasvun ja oppimisen palvelut 1 528 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 297 
Kaupunkirakenne 
Korko- ja rahoituskulut 

46 
38 

Yhteensä 5 107 
 

 

Kaupunki saa verotulojen ja valtionosuuksien lisäksi rahoitustuottoja, joihin sisältyy korkotuottoja 9 

miljoonaa euroa (vuonna 2018 8,9 M€) ja muita rahoitustuottoja 7,8 miljoonaa euroa (vuonna 2018 10,6 

M€). Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot saman konsernin yhteisöistä olivat 6,4 miljoonaa euroa (8,9 

miljoonaa vuonna 2018).  

Taulukko 11: Toimintatuottoihin sisältyy kaupungin saamat maan myyntivoitot:  
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maan myyntivoitot (M€) 9,7 10,8 14,7 17,6 14,9 9,0 

 

Kaupungin ja konsernin velat ja vuokravastuut 

Kuntien velkaantumista tarkasteltaessa tulee varsinaisten lainojen lisäksi ottaa huomioon myös pitkäaikaiset 

vuokravastuut. 

 

 

Kuvio 6: Kaupungin ja konsernin lainat €/asukas yhdeksässä suurimmassa kaupungissa vuoden 2019  

tilinpäätöstietojen mukaan 

 

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio

Kaupunki 1551 3413 3337 4088 3407 3837 2857 7022 3360

Konserni 7914 13125 8034 8599 4707 7539 8535 9952 9013
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Kuvio 7: Suurten kaupunkien ja konsernien lainat ja vuokravastuut €/asukas tilinpäätöstietojen 2019 mukaan. 

 

Kaupungin tulorahoituksen (verorahoituksen) mataluuden vuoksi kaupungin mahdollisuudet kasvattaa 

lainanottoa ovat rajalliset ja myös sen vuoksi, että konsernin suhteellinen velkaantuneisuus täyttää 

kriisikuntakriteerin. Uusien kriteerien mukaan täyttyy konsernin laskennallinen lainanhoitokate (ks. alla).   

Konsernin velat ja vastuut (Vieras pääoma – saadut ennakot + leasingvastuut + vuokravastuut (mukana 

myös ostovelat ja palautettavat liittymismaksut) käyttötuloista (toimintatulot ja verot) ovat konsernin 

osalta yli 100 prosenttia.  

 

Taulukko 12: Kaupungin ja konsernin velat ja vastuut käyttötuloista 2017-2019  

Vuosi  Konsernin velat ja vastuut % 
käyttötuloista 

2019 121,6 
2018 111,0 
2017 106,1 

Käyttötulot = verot ja valtionosuudet sekä toimintatuotot 
Konsernin lainat ja vastuut 1 328 M€, TP 2019 
 
 
 
  

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio

Kaupunki 1914 4867 5812 6450 3899 5861 3955 7727 4012

Konserni 8830 15205 10278 10330 5667 9950 9322 12719 10589
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Talouden tasapainoa kuvaavat kriisikuntakriteerit 
 
Kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuneisuus täyttää kriisikuntakriteerin (50 %), joka oli vuoden 2019 

tilinpäätöksessä 113,1 %. 

Taulukko 13: Kriisikuntakriteerien toteuma 2019 

Kriteeri  Tunnusluku 2019  Toteuma 

Alijäämän kattamisvelvoite: peruskunnan taseeseen kertynyt 
alijäämä on katettava neljässä vuodessa.  

Tase 19,9 M€ ylijäämäinen 
(2018: 51 M€)  

Ei täyty 

Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin 
viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä 
edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. (Keltainen 
valo: konsernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as) 

Ylijäämää 30 € per asukas 
(2018: 234 per asukas €) 

Ei täyty 

Voimassa olevat kriisikuntakriteerit   Tunnusluku 2019  Toteuma 

kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen 
valtionosuuden korotusta negatiivinen  

91,1 M€  Ei täyty 

Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen 
tuloveroveroprosentti 

20 % (Ka 2019: 19,88 %)  Ei täyty 

Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää 
kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 
50 prosentilla.  

8 535 € (Ka 2019: 6 805)  Ei täyty 

Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 
prosenttia.  

113,1 %  Täyttyy 

2022 lähtien vuosien 2020 ja 2021 perusteella voimaan tulevat 
kriisikuntakriteerit  

Tunnusluku 2019  Toteuma 

Kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde 
on alle 80 % (Keltainen valo alle 100 %) 

79 %  Täyttyy 

Kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen 
tuloveroprosentti (Keltainen valo: 1,5 %-yks yli keskiarvon) 

20 % (Ka 2019: 19,88 %)  Ei täyty 

Asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen 
ja vuokravastuiden määrä ylittää keskimääräisen määrän 
vähintään 50 prosentilla (Keltainen valo: 25 % yli keskimääräisen) 

9 322 €    

Konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 
0,8 (Keltainen valo: alle 1,0) 

0,64  Täyttyy 

 

 

 

 

Tarkastuslautakunnan suositus kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointiin liittyen:  
 

- Tarkastuslautakunta esittää, että vuoden 2020 tilinpäätöksestä alkaen raportoidaan myös 

kriisikuntakriteerit vuoden 2022 kriteereiden mukaisesti. 
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Keskeisiä organisaatiomuutoksia:  

Total Kiinteistöpalvelut Oy 

Total Kiinteistöpalvelut Oy:n koko osakekanta myytiin parhaan kokonaistarjouksen tehneelle SOL Palvelut 

Oy:lle 430 000 eurolla (Kaupunginhallituksen päätös Total Kiinteistöpalvelut Oy:n osakekannan myynti 

D/1124/10.03.02.01/2018). Kauppakirja allekirjoitettiin 22.1.2019.   

Kaupunki teetti Inspira Oy:llä selvityksen markkinatoimijoista, jotka olivat valmiita ostamaan yhtiön koko 

osakekannan. Kauppahinta on muodostunut markkinakartoituksen ja tarjouskilpailun perusteella. 

Total Kiinteistöpalvelut Oy oli kaupungin 100 prosenttisesti omistama tytäryhtiö. Jyväskylän 

kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen (KV 27.11.2017/138) mukaisesti 

kaupungin omistusintressi yhtiöön nähden oli taloudellinen. Taloudellisen intressin mukaisesti kaupungin 

tavoitteena omistajana oli pääomasijoitukselleen saama tuotto. Kun intressi oli yksinomaan taloudellinen, 

voitiin omistuksesta myös luopua. Myynti ei vaikuta SOL Oy:n asemaan kaupungin kilpailutuksissa. 

Monetra Keski-Suomi Oy 

Talouskeskus-liikelaitoksen tuottamat palvelut siirtyvät 1.1.2019 alkaen Monetra Keski-Suomi Oy:n 

hoidettavaksi. Liikkeenluovutuksesta päätettiin konsernijaoston kokouksessa 8.8.2018/39. Monetra Keski-

Suomi on osa Monetra Oy -konsernia. Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta päättyi. (Kaupunginhallituksen 

päätös Jyväskylän kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen, palvelusopimus 

Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa D/2094/00.01.00.03/2018) 

Tarkastuslautakunnan suositus kaupungin talouden tasapainoisuuden arviointiin liittyen:  
 

- Kaupungilla ja konsernilla on huolestuttavan vähän kirjanpidollista kumulatiivista ylijäämää 

käytössään.  

- Korona-viruksesta aiheutuneen poikkeustilanteen vuoksi talouden tasapainottamistoimet on 

käynnistettävä välittömästi. 

 

 

 

Yhteenveto kaupungin talouden tavoitteiden onnistumisesta: 
 

- Jyväskylä-konsernin talouden liikkumavara on heikko verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin 
(tilikauden ylijäämä ja kertynyt ylijäämä).  

- Verotulojen kasvu jäi pienemmäksi kuin toimintakatteen, nettomenojen kasvu.  
- Kaupungin tuloissa on ollut iso erä maanmyyntivoittoja, jotka pienenivät edellisestä vuodesta melkein 6 

miljoonaa euroa.  
- Jyväskylän kaupungin ja konsernin lainakannan kasvattamisen mahdollisuudet ovat rajalliset, koska 

kriisikuntakriteeri täyttyy jo tältä osin.  
 - Kaupungin talouden tasapainottamistarve kasvoi tilikaudella 2019, mitä lisää koronaepidemian 

aiheuttamat kustannukset. 
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Talouskeskus-liikelaitos tuotti talous- ja palkkahallinnon palvelut Jyväskylän kaupungille, Hankasalmen 

kunnalle ja joillekin kaupungin konserniyhteisöille. Lisäksi Talouskeskus tuotti talous- ja henkilöstöhallinnon 

sovelluspalveluja muun muassa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Talouskeskus toimi täysimittaisesti 

vuodesta 2005 alkaen ja liikelaitoksena vuodesta 2007 alkaen. 

Jyväskylän kaupunki omistaa jatkossa sekä Monetra Oy:tä (emoyhtiö) että Monetra Keski-Suomi Oy:tä 

(tytäryhtiö). Yhtiöt toimivat kaupungin sidosyksikkönä (inhouse) ja kaupunki voi hankkia yhtiöltä palveluja 

kilpailuttamatta. Monetra Keski-Suomi Oy tuottaa alkuvaiheessa seuraavia palveluita: kirjanpito, ostolaskut, 

laskutus ja maksuliikenne, palkanlaskenta, matkanhallinta sekä talous- ja henkilöstöhallinnon 

tietojärjestelmiin liittyvät ICT-palvelut. 

Työterveys Aalto ja Laine Oy 

Jyväskylän kaupunki vetäytyi valtakunnallisen Työterveys Taimi –yhtiökonsernin valmistelusta. Jyväskylän 

kaupunki yhtiöitti omat työterveyspalvelunsa vastaamaan kuntalain säädöksiä siirtymäajan puitteissa. 

(Konsernijaoston päätös Jyväskylän kaupungin työterveyspalvelujen järjestäminen 

D/2308/00.01.00.02/2018)  

Jyväskylässä perustettiin Työterveys Aalto –liikelaitoksen pohjalta kaksi yhtiötä kuntalain 

yhtiöittämisvelvoitteen täyttämiseksi, Työterveys Aalto Oy kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöjen 

työterveyspalvelujen tuottajaksi ja Työterveys Laine Oy kuntien järjestämisvastuun toteuttajaksi. Nämä 

yhtiöt aloittivat toimintansa 1.1.2019.  (Kaupunginvaltuuston päätös Jyväskylän kaupungin 

työterveyspalvelujen järjestäminen D/2308/00.01.00.02/2018) 

Työterveys Aalto –liikelaitos lakkautettiin. Työterveys Aalto toimi liikelaitosmuodossa vuodesta 2004 alkaen, 

aluksi toiminimenä oli Jyväskylän Seudun Työterveys -liikelaitos. 

Altek Aluetekniikka -liikelaitos 

Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautettiin 31.12.2019 ja sen toiminta sulautui osaksi kaupunkirakenteen 

toimialaa 1.1.2020 lukien. (Valtuuston päätös Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lakkauttaminen 31.12.2019 

D/977/00.01.00.02/2019) 

Altek Aluetekniikan liikelaitos perustettiin valtuuston päätöksellä 10.11.2003/112. Altek Aluetekniikan 

yksikkö tuotti alueidenhoidon, kunnossapidon ja rakentamisen palveluja yhdessä yksityisten kilpailutettujen 

palveluntuottajien kanssa. 

Altek Aluetekniikka -nettoyksikön eriyttäminen omaksi liikelaitokseksi vuoden 2004 alussa oli jatkoa 

kaupungin tilaaja-tuottaja -mallille. Palvelutuotantoa on sen jälkeen asteittain avattu kilpailulle ja toimialalle 

on syntynyt yksityistä palvelutuotantoa ja kilpailua. Samalla vertailu yksityiseen palvelutuotantoon on 

tehostanut kaupungin liikelaitoksen palvelutuotantoa merkittävästi. Kilpailutettujen hankintojen rinnalla 

tarvetta oman toiminnan tilaaja-tuottajamallille ei enää ole. Muutoksilla ei ole välittömiä vaikutuksia 

kaupungin toimintaan tai talouteen.  
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Kaupungin yhtiön myynti ja liikelaitosten toiminnan muutokset:  

- Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginhallitus antaisi valtuustolle selvityksen, miten 

omistajapolitiikka ja järjestelyille asetetut tavoitteet toteutuivat edellä mainituissa järjestelyissä ( Total 

Kiinteistöpalvelut Oy, Talouskeskus liikelaitos, Altek Aluetekniikka liikelaitos,  Työterveys Aalto 

liikelaitos). 
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3 Keski-Suomen pelastuslaitos  

 

Arviointitehtävä 

Arvioinnin tavoite on antaa kokonaiskuva Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnasta ja taloudesta myös 
jäsenkuntien (22) tarkastuslautakuntien käyttöön. Arviointi kohdistuu erityisesti alueellisen pelastustoimen 
kustannusten/maksuosuuksien jakaantumiseen sopijakuntien kesken, palvelutasoon, henkilöstötyöhön ja 
sopimuspalokuntien rooliin. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan henkilöstötyötä ja 
henkilöstöjohtamista ohjaa kaupunginhallituksen 22.10.2018 hyväksymät henkilöstötyön linjaukset 
(henkilöstöpolitiikka) vuosille 2018 – 2020.Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin henkilöstötyön linjausten 
toteuttamista henkilöstökyselyn avulla.  
 

Arvioinnin tulokset 

Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus jäsenkuntien kesken on allekirjoitettu 27.11.2008. 

Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2008 alkaen, yli 50 prosenttia 

yhteistoimintasopimuksen voimassaoloaikana. Tälle ajanjaksolle ajoittuvat muun muassa 

keskuspaloaseman, Seppälän, Vaajakosken, Laukaan paloasemien uudisrakennukset ja Hankasalmen sekä 

Joutsan paloasemien peruskorjaukset. Lisäksi on tullut uusi virkoja muun muassa Seppälään ja Äänekoskelle.  

Kuntaliiton keräämien palo- ja pelastustoimen nettokustannusten vertailun perusteella Jyväskylän 
kustannukset asukasta kohti vuonna 2018 olivat 93 €. Yli 100 000 asukkaan kunnissa vastaava luku oli 68 € 
(tuloksellisuusarviointi taulukko 2). Pelastuslaitoksen johtokunnalta 10.3.2020 pyydettiin selvitys 
keskimääräistä korkeammista kustannuksista, johon johtokunta totesi, että Keski-Suomen pelastuslaitos -
liikelaitos on kustannuksiltaan maan pelastuslaitosten keskiarvoa ja palvelutasoltaan vertailukelpoinen 
muihin alueellisiin pelastuslaitoksiin. Kuntaliiton tilastoinnin ja Pohjois-Karjalan pelastustoimen keräämien 
tietojen perusteella saadaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen kustannustehokkuudesta erilainen käsitys.  

Pelastuslaitoksen johtokunta edellyttää selvityksessään 10.3.2020 Keski-Suomen pelastuslaitos -
liikelaitokselta toimia, joilla kustannuskehitystä pystytään paremmin ennustamaan ja hallitsemaan. Lisäksi 
konsernihallinnon ja kuntien sekä pelastuslaitoksen viestintää tulee edelleen kehittää niin, että kaikilla em. 
toimijoilla on mahdollisimman hyvä ajantasainen tilannekuva palvelutasosta ja siihen liittyvistä 
kustannustekijöistä sekä henkilöstöpolitiikasta.”  

Yhteistoimintasopimuksen mukaan pelastuslaitoksen käyttökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken 

kuntien asukaslukujen suhteessa (Tilastokeskuksen viimeisimmät väestötiedot). Vuonna 2019 maksuosuus 

on 80 euroa asukasta kohden. Kun Jyväskylän asukasluku kasvaa muiden sopimuskuntien menettäessä 

väestöään, on aiheellista arvioida, onko kuntien maksuosuuksia laskettaessa otettava asukaslukujen lisäksi 

huomioon muitakin tekijöitä kuten pelastustoimen palvelutaso ja sopimuspalokuntien rooli.  

Talousarvion 2020 mukaan kuntien maksuosuuksiin on tehty 7 euron korotus asukasta kohden vuodesta 

2020 lähtien. Lisäys on kokonaisuudessaan 1 941 867 € ja jakaantuu Keski-Suomen kunnille maksettavaksi 

asukasluvun perusteella. Lisäys aiheutuu erityisesti siitä, että taseeseen kertyneet ylijäämät on pääosin 

purettu vuosien 2017-2019 aikana.  Maksuosuuden korotus johtaa talousarvion mukaan 60 000 

ylijäämäiseen tulokseen ja jättää heikon ylijäämäpuskurin taseeseen, 206 000 euroa. Vuoden 2020 

talousarvioon tehty korotus kokonaismäärärahaan on 8,8 prosenttia ja ylijäämien purkamisen vaikutus on 
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siitä noin 7 prosenttiyksikköä. Loppukorotuksen (1,8 %) taustalla on muun muassa yleinen kustannustason 

nousu ja Äänekosken uuden paloaseman vuokrakulujen kasvu. 

Vuonna 2019 ensihoidon tehtäviä oli Keski-Suomessa 32 248. Tehtävät ovat lisääntyneet 8 prosenttia 
vuodesta 2018. 

Talouden tasapainottamisen paineet kasvavat. Tilannetta helpottaa kattava ja osin uudistettu 
paloasemaverkosto. Pelastuslaitos selvittää, millaisessa toimintaympäristössä monitoimiyksiköt tuottavat 
eniten lisäarvoa.  

Pitkittynyt työaikakiista on tulehduttanut työnantajan ja henkilöstön välejä. Kyselyn mukaan työntekijät 
kokevat, että pelastuslaitoksen johtaminen ei tue vuorovaikutteista, avointa ja luottamukseen perustuvaa 
keskustelua. Henkilöstökyselyyn vastanneista työntekijöistä 46 ja esimiehistä 36 prosenttia ei ollut käynyt 
kehityskeskusteluja viimeisen vuoden aikana. Pelastuslaitoksen johdon näkemyksen mukaan 
pelastuslaitoksella on käytännössä toimivaksi havaittu johtamisjärjestelmä. Henkilöstön mielestä 
johtamisjärjestelmää olisi tarkistettava.  

 

 

Katso Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloksellisuusarviointi 

 

 

 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

• Keski-Suomen pelastuslaitos on saavuttanut pääosin sille talousarviossa asetetut tavoitteet.  

• Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus on allekirjoitettu vuonna 2009. Tulisiko 

sopimuksen sisällön ajantasaisuutta arvioida sopimuskuntien kesken?  

• Keski-Suomen pelastuslaitoksen tulisi arvioida johtamisjärjestelmäänsä suhteessa alueen 
tarpeisiin ja olosuhteisiin sekä muihin pelastuslaitoksiin ja tehdä vaadittavat muutokset 
työnantajan ja henkilöstön luottamuksellisten suhteiden palauttamiseksi.  
Esimiesten tulee huolehtia, että kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti ja keskustelujen 
tulokset analysoidaan työyhteisöissä, jotta vahvistetaan avointa keskustelukulttuuria johdon ja 
työntekijöiden välillä. 
Pelastuslaitos aloittaa AVI:n poikkeusluvan perusteella Jyväskylän kaupungin hakemuksen 
mukaisessa työajassa 25.5.2020 alkaen. Työajassa palataan osittain aikaisempaan työaikaan, 24 
tunnin vuoroihin.  

• Kaupunki joutuu varautumaan työoikeuden päätöksen (2020:31) mukaisesti henkilöstön 
varallaolon korvauksiin takautuvasti. Myös sivutoimisille palomiehille pitää maksaa täysi palkka 
varallaolosta (hovioikeuden päätös, johon korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa). Eri 
oikeusasteiden ratkaisut nostanevat pelastuslaitoksen kustannuksia huomattavasti 
tulevaisuudessa.  

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Keski-Suomen kokonaisturvallisuuden koordinointi on tehokasta 
ja että Jyväskylän kaupunki on ottanut vahvemman vetovastuun Keski-Suomen turvallisuus- ja 
valmiustoimikunnan toiminnassa, jotta kehittämistyö jatkuu ja varautuminen suuronnettomuuksiin ja 
kriiseihin turvataan.  Tilinpäätöstietojen mukaan alueelliset työryhmät perustetaan vuoden 2020 aikana.  
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4 Kaupunginteatteri 

 

Arviointitehtävä 

Arvioinnin tavoite on luoda kokonaiskuva kaupunginteatterin toiminnasta ja taloudesta erityisesti 

taloudellisuuden ja tehokkuuden, teatterin toiminnan laadun ja vaikuttavuuden sekä työhyvinvoinnin 

näkökulmista. Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin henkilöstötyön linjausten toteuttamista 

henkilöstökyselyn avulla.  

Arvioinnin tulokset 

Teatteri on osa Jyväskylän kaupunkia, mutta sille on tilinpäätösseurantaa varten eritelty oma laskennallinen 

yli/alijäämä vuodesta 2009 lähtien (ylivuotinen budjetointi).  

Taulukko 14: Jyväskylän teatterin tunnuslukuja (Lähde: Teatterin tiedotuskeskus Tinfo, Jyväskylän kaupungin 

tilinpäätökset)  

Kaupunginteatteri 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Myydyt liput (Tinfo) 49 800 52 679 44 038 45 927 48 498 38 451 

Kokonaiskävijämäärä 58 847 59 625 54 977 61 483 61 847 57 661 

Ensi-illat 6 7 7 7 10 7 

Näyttämöiden täyttöaste % 66,3 65,3 71 74 77,7 73,6 

Yleisötyön osallistujat - 962 6 432 7 833 6 611 7 895 

 

Toimintamenot (1000 €) -5 777 -6 009 -5 869 -5 643 -5 696 -6 142 

Toimintatulot (1000 €) 1 543 1 478 1 384 1 439 1 453 1 461 

Toimintakate (1000 €) -4 234 -4 531 -4 485 -4 204 -4 242 -4 681 

Valtionosuus 1 476 1 436 1 386 1 346 1 396 1 378 

Kaupungin rahoitusosuus 2 836 2 900 2 914 2 859 2 907 3 308 

Teatterin tulos 78 -195 -185 1 61 83 

 

Toimintatulot % toimintamenoista 26,7  24,6  23,6  25,5  25,5  23,8 

Toimintatulot € / kävijä 26,2 24,8 25,2 23,4 23,5 25,3 

Toimintamenot € / kävijä 98,2 100,8 106,8 91,8 92,1 106,5 

Toimintakate € / kävijä -72 -76 -82 -68 -69 -81 

Toimintakate € / asukas -31,2 -33,0 -32,3 -29,9 -30,0 -32,9 

Kumulatiivinen yli/alijäämä (1000 €)3 

teatterin ilmoittama luku  
492 297 112 113 174 257 

 

Myytyjen lippujen määrä vaihtelee kausittain, vuonna 2015 lippuja myytiin 52 679 ja vuonna 2019 

lavanostimien rikkoutumisen vuoksi 38 451. Näyttämöiden täyttöaste on viime vuosina parantunut ja 

yleisötyön osallistujien määrä on toiminnan aloittamisen jälkeen yli yhdeksänkertaistunut. Kaupungin 

avustus/määräraha muodostaa teatterin tuloista noin puolet, neljäsosa on valtionavustusta ja neljäsosa 

teatterin omia tuloja.  

Teatterin perusvaltionosuus perustuu laskennalliseen henkilötyövuoden yksikköhintaan. Jyväskylän 

kaupunginteatterin henkilötyövuosien määrä on 80,9. Teatteri palkkaa produktioihinsa myös vierailijoita. 

Vierailevat näyttelijät täydentävät osaamista. Osa henkilöstöstä pitää käytäntöä hyvänä, osa katsoo, että se 

lisää vakituisen henkilöstön kuormitusta. Jyväskylässä vakituisten henkilötyövuodet muodostavat 70 ja 
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esimerkiksi Turussa 47 prosenttia teatterin henkilötyövuosista. Henkilöstömenot myytyä lippua kohden ovat 

hieman laskeneet.  

Lavanostinten perusrakenne on vuodelta 1982, ja nostomekanismi on vaihdettu alkuperäisestä 

hydrauliikasta servomoottoreihin 2009. Tammikuussa 2019 tapahtunut nostinrikko rajoittaa teatterin 

toimintaa. Myös pyörönäyttämö on ollut pois käytöstä vuodesta 2006 alkaen. Valtuusto myönsi määrärahan 

lavanostimien korjaamiseen ja pyörönäyttämön uusimiseen. 

Lavaremontin 2020 urakoitsija kilpailutettiin, ja toimialajohtajan viranhaltijapäätös remontista tehtiin 

10.2.2020. Kilpailutus kuitenkin keskeytettiin hankinnan ylittäessä sille varatun määrärahan, ja hankinnan 

kriteerit määriteltiin uudelleen.  

Teatterin peruskorjaushankkeissa on ollut epäselvyyttä siitä, kenen vastuulle kuuluvat tiloihin liittyvät 

rakenteet, kuten akustiikka (tilaliikelaitokselle vai teatterille). 

Jyväskylän kaupungin hallintosääntö määrittelee toimivallan julkisissa hankinnoissa. Kaupungilla ei ole 

sisäisiä säännöksiä siitä, missä toimielimissä suuret hankesuunnitelmat tulee hyväksyä. Hankintojen tulee 

perustua valtuuston hyväksymään talousarvioon. Valtuusto voi hallintosäännön mukaan talousarvion 

yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Valtuusto ei ole käsitellyt eikä hyväksynyt 

täytäntöönpano-ohjeita vaan nykyiset ohjeet on katsottu riittäviksi.  

Teatterin koko henkilöstölle lähetettiin tammikuun 2020 alussa kysely, johon vastasi 58 henkilöä 

(vastausprosentti 74). Kaupungin henkilöstötyön linjauksissa korostetaan valmentavaa johtamisotetta. 

Henkilöstötyön linjausten mukaan yhteisiä asioita tulee ratkoa avoimesti ja henkilöstö osallistuen, mikä 

tarkoittaa, että esimiehiltä edellytetään nopeaa puuttumista vaikeisiinkin tilanteisiin. Kyselyn perusteella 

teatterissa on ratkaisemattomia asioita. Keväällä 2020 on selvitetty nollatuntisopimusten käyttö kaupungin 

henkilöstöyksikön kanssa. Nollatuntisopimusten käyttö on perusteltua ja ne sallitaan, jolloin työntekijä tulee 

töihin erikseen kutsuttaessa. Määräaikaiset työsopimukset ovat jatkossakin kausiluonteisia tai 

produktiokohtaisesti määriteltyjä.  

Teatteritilojen peruskorjausta on odotettu pitkään. Yhteishenki näkyy siinä, että yleisölle halutaan kaikissa 

tilanteissa tarjota korkeatasoisia esityksiä. 
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Katso teatterin tuloksellisuusarviointi  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

• Teatteri on toiminut tehokkaasti ja saavuttanut positiivisen tuloksen kolmen viimeisen vuoden 

aikana. Myytyjen lippujen määrä on kasvanut viime vuotta lukuun ottamatta, samoin 

yleisötyöhön osallistuneiden henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti. 

• Teatterin toiminnan kehittäminen on sidoksissa valtuuston päätökseen Jyväskylän Sydän 

projektista. Teatterin tilat kaipaavat remonttia. Kaupungin on varmistettava, että 

välttämättömien peruskorjaustoimien tulokset voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa 

toteutettavissa hankkeissa.  

Vastuiden tiloihin liittyvistä rakenteista tulisi olla selvät, esimerkiksi kenen vastuulle kuuluu 

teatterin akustiikka (tilaliikelaitos vai teatteri). 

• Ylivuotisessa budjetoinnissa olevien taidelaitosten osalta olisi perusteltua linjata, mikä osuus 

taidelaitoksesta riippumattomasta infran rikkoutumisesta (esimerkiksi lavanostimet) 

aiheutuvasta tappiosta on kohtuullista sisällyttää taidelaitoksen kumulatiiviseen laskennalliseen 

yli/alijäämään. 

• Henkilöstökyselyn perusteella teatterissa on tarvetta henkilöstötyön kehittämiselle. Kaupungin 

henkilöstöyksikkö ja teatterin henkilöstö jatkavat henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä 

teatterissa. 
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5 Asumisen politiikka ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

 

Arviointitehtävä 

Arvioinnissa selvitetään, millainen on Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n osuus Jyväskylän (vuokra)-asuntojen 

tarjonnasta ja miten tämä suhteutuu vertailukaupunkeihin.  Arviointiin sisältyy myös se, millaista 

omistajapolitiikkaan kaupungit toteuttava vuokra-asuntoyhteisöihinsä nähden (liite: tuloksellisuusarviointi 

asumisen politiikasta) sekä katsaus asunnottomuuden hoitoon.  

Arvioinnin tulokset 

Jyväskylän väestö kasvoi vuosina 2010 – 2018 yhteensä 10 598 henkilöllä. Vastaavaan aikaan Jyväskylään 
valmistui 11 726 asuntoa. Vuonna 2018 asuntoja oli Jyväskylässä yhteensä 81 441, joista 72 876 oli 
vakinaisesti asuttuja ja 8 565 ei-vakinaisesti. Asunnoista asuinkerrostaloasuntoja oli 51 207. Jyväskylän 
Vuokra-asunnot Oy:llä oli hoidettavanaan vuoden 2018 lopussa yhteensä 7 064 pääasiassa arava- ja 
korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa. Yli 15 prosenttia JVA:n asuntokannasta myytiin kahdeksan vuoden 
aikana.  
 
Suomen ympäristökeskuksen elinympäristön tieto- ja analyysipalvelun mukaan Jyväskylän vuokra-
asuntomarkkinat eivät poikkea merkittävästi vertailukaupungeista Kuopio, Lahti, Oulu, Tampere ja Turku. 
Kaupungin (JVA) hallinnoimien vuokra-asuntojen osuus kaikista vuokra-asunnoista on noin 17 prosenttia. 
Sama prosenttiosuus on Oulussa ja esimerkiksi Lahdessa ja Tampereella 18 prosenttia (taulukko 4).  
 
Turun talousarvion mukaan kaupungin vuokrataloyhtiön osuus kaikista vuokra-asunnoista on noin 25 
prosenttia, mikä on tyypillinen suurten kaupunkien asuntorakenne.  Tampereella tavoitteena on, että 
kaupungin vuokrataloyhteisöt tuottavat yhteisvastuullisesti puolet kaupungin tavoitteena 
olevista kohtuuhintaisista asunnoista.  
 
ARA-vuokrasuhteiden keskineliöhinta on Jyväskylässä lähellä vertailukuntien mediaania (keskihintaa). 
Kuopiota lukuun ottamatta vuokratason kasvu on Jyväskylässä ollut vertailukuntien nopeinta 
tarkastelujaksolla sekä yksityisillä että julkisrahoitteisilla markkinoilla. Vuonna 2017 tapahtui 
tarkastelujakson jyrkin vuokratason nousu valtakunnallisesti, jolloin vuokratason lisäys lähes tuplaantui 
kaikissa vertailukunnissa. Jyväskylässä vapaarahoitteisen ja ARA-rahoitteisen vuokra-asumisen ero ei poikkea 
merkittävästi vertailukunnista (kuvio 8). ARA-rahoitteisessa vuokra-asunnossa asuminen on noin 2 euroa 
edullisempaa neliötä kohti.  
 
Kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille on tarvetta. Hakijamäärät Jyväskylän Vuokra-asuntoihin ovat varsin 
suuria vapautuviin asuntoihin nähden. Lokakuussa 2019 oli noin 2 916 hakijaruokakuntaa, joista 1 henkilön 
ruokakuntia oli 2 011, 2 henkilön 499 ja 3 henkilön 219 ja sitä suurempien 187. Tietoa siitä, täyttyvätkö 
hakijoilla kaikki asunnon saannin kriteerit, ei ole.  
 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on osakkaana kahdessa paikallisessa kiinteistöhuoltoyhtiössä. Yhtiön olisi 
perusteltua arvioida näiden omistuksien lisäarvo ja kilpailuetu, ja niiden puuttuessa luovuttava 
kiinteistöhuoltoyhtiöiden omistuksesta.  
 
JVA ottaa lainaa kuntarahoitukselta ja yksityisiltä pankeilta. JVA:n ulkoinen lainakanta, 204 miljoonaa euroa 
on 16,8 prosenttia kaupunkikonsernin lainakannasta (1 432 euroa asukasta kohden). JVA:n vuoden 2019 
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taseessa on noin 59 miljoonaa euroa vapaaehtoisia varauksia (asuintalovaraus), jotka on purettava 10 vuoden 
kuluessa.  
 
Kymmenen suurimman kaupungin valtuustot eivät pääsääntöisesti ole asettaneet vuokrataloyhtiöilleen 
tuloutustavoitetta kaupungille. Poikkeuksen tekee Tampere, jossa vuoden 2020 talousarvion mukaan yhtiö 
maksaa kaupungille vuotuisen ARA-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon (572 000 euroa). Lahden 
kaupungissa yhtiö maksaa kaupungille osinkoa, joka oli vuodelta 2019 puoli miljoonaa euroa ja maksetaan 
vuoden 2020 puolella.   
 
Turussa vuokrataloyhtiö tulouttaa kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton.  Yhtiöllä 
on kaupungilta pääomalaina, jonka korko on 4 prosenttia vuoden 2018 alusta lukien (AravaL 15§), 1 135 000 
euroa. Yhtiö maksaa myös muista lainoista korkoa Turun kaupungille. Porissa on vastaava käytäntö, jossa 
yhtiö maksaa korkoa (2 prosenttia) saamastaan lainasta kaupungille.  
 

Oulussa konsernin vuokrataloyhtiöissä kerätään noin 4 prosentin tuotto omistajan sijoittamille varoille. Tämä 
tuotto tuloutetaan omistajalle osinkoina yhtiökokouksen päätösten mukaisesti. Arvion tekee konsernijohto. 
Joissakin kaupungeissa, kuten Oulussa, on määritelty kaupungin osuus yhtiön voittovaroista.  
  
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n viime vuosien uudisrakentamistuotannosta suuri osa on ollut sote-

tuotantoa. Kaupunki noudattaa myös vanhusten palveluasuntojen asukasvalinnoissa samoja perusteita kuin 

valtion tuella (ARA) rakennettuihin vuokra-asuntoihin asukkaita valittaessa. Hakija voidaan valita asukkaaksi 

varallisuuden määrästä riippumatta, jos kyseessä on asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista ja 

terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista.  

Asiakkuussuhteissa JVA on kokeillut käytäntöä, jossa vuokrasuhteen aloittaminen ei ole edellyttänyt 

vuokravakuuden maksamista. Tähänastiset kokemukset ovat olleet myönteisiä, koska asukkaat voivat tehdä 

päätöksiä nopeammin ja asiointi Kelan kanssa on sujuvampaa.   

Vuonna 2017 Jyväskylässä oli asunnottomia 131, seuraavana vuonna 202 ja 156 vuonna 2019. 

Asunnottomien määrää ei saada suoraan mistään yksittäisestä tilastosta. Asunnon tarve tulee esille 

esimerkiksi sosiaalipalveluiden asiakkuuden kautta. Kaupunki on aloittanut asunnottomuuden vähentämisen 

hankkeita. Asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma on valmistelussa ja se liittyy myös Jyväskylän 

seudun MAL-sopimukseen, lähiöohjelmaan ja köyhyysohjelmaan. Kotoutumispalveluissa on aloitettu väli- tai 

jälleenvuokrauksen kokeilu, missä kaupunki vuokraa asunnot vuokranantajilta (mm. JVA:lta ja yksityisiltä) ja 

sen jälkeen vuokraa ne edelleen asukkaille. 
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Katso tuloksellisuusarviointi asumisen politiikasta Jyväskylässä 

  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

• Jyväskylän kaupungin (JVA) hallinnoimien vuokra-asuntojen osuus kaikista vuokra-asunnoista on 
saman suuruinen kuin vertailukaupungeissa. Kaupunki ei ole asettanut JVA:lle tuloutustavoitetta. 

• Tilinpäätöstietojen mukaan JVA on tehnyt vuosittain tuloksestaan vapaaehtoisia varauksia 
(asuintalovaraus), joiden yhteissumma on noin 59 miljoonaa. Kaupunki voisi konsernin 
kokonaisedun näkökulmasta selvittää, onko tarkoituksenmukaista, että kaupunki tulouttaisi joko 
lainan korkona tai osinkona JVA:lta ARA-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon verran 
(katso erittely muiden kaupunkien käytännöistä, arviointi asumisen politiikka).  

• Kaupungin tulisi arvioida edut osakkuudesta paikallisissa kiinteistöhuoltoyhtiöissä.   

• Kaupungin myöntäessä normaalin tarjouskilpailun ulkopuolisessa tilanteessa tontin Jyväskylän 

Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa varten, olisi tarkoituksenmukaista vuokrata tontti myymisen 

sijasta.  

• Tarkastuslautakunta esittää, että yhdeksi JVA:n tavoitteeksi asetettaisiin muiden yhtiöiden 
tapaan asukastyytyväisyyden mittaaminen ja tyytyväisyydelle tietty tavoitetaso.  
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6 Perusopetukseen liittyvä yhteistyö eri palvelujen 

kanssa 

 

Arviointitehtävä 

Perusopetuksella on monia yhdyspintoja muun muassa sosiaali- ja terveystoimeen, nuorisopalveluihin, 

kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, joiden yhteistyöllä voidaan edistää oppimista ja opetuksen vaikuttavuutta. 

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä (varhaisen tuen palvelut, 

perheneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilas- ja opiskelijahuolto ja nuorisovastaanotto) lasten 

oppimisen tukemisessa.  

Arvioinnin tulokset 

Talousvertailussa on käytetty lähteenä Tilastokeskuksen kuntataloustilastoon kerättyjä 

nettokäyttökustannuksia seuraavista tehtäväluokista: lastensuojelun laitos- ja perhehoito, lastensuojelun 

avohuoltopalvelut, muut lasten ja perheiden avopalvelut (lastensuojelun ja perheiden palvelut), esiopetus, 

perusopetus ja nuorisotoiminta. Näin saadaan kokonaispanostus lasten ja nuorten palveluihin ikäluokassa 0-

18 vuotiaat.  

Jyväskylässä kohdistui keskimäärin jokaista lasta kohden 8 597 euroa vuonna 2018. Perusopetuksen osuus 

tästä on lähes puolet, 4 246 euroa. Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon sekä avohuoltopalveluiden osuus 

on 1 102 euroa, jossa on vuodesta 2015 kasvua 269 euroa jokaista ikäryhmän lasta kohden. Perusopetuksen 

suhteellinen osuus nettokustannuksista on pienentynyt, mutta lastensuojelun palvelujen osuus on kasvanut. 

Jyväskylässä kohdistui jokaista 0-18 -vuotiasta kohden 8 597 euron edestä palveluja ja niistä käytettiin 

laskennallisesti 1 261 euroa lastensuojeluun.  

Toimenpiteitä lastensuojelutarpeen vähentämiseksi on tehty. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 

väheni kymmenellä lapsella edellisestä vuodesta. Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13-17 -vuotiaiden 

määrä väheni 9 lapsesta 3:een vuodesta 2018 vuoteen 2019. Saman ikäryhmän lasten lyhytkestoiset 

laitossijoitukset saatiin vähenemään 20 nuoreen edellisen vuoden 42:stä. Palvelutarpeen kasvu näkyy siinä, 

että lastensuojelutarpeen selvityksiä tehdään myöhässä (80 ilmoitusta).  

Palveluja on suunnattu ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä näkyy muun muassa siinä, että 

nuorisopsykiatrian lähetteiden määrä vähentyi 100 lähetteellä ja nuorisopsykiatrialta ohjautui asiakkaita 

kaupungin nuorisovastaanottoon.  

Perusopetus on vertailukuntiin nähden järjestetty tehokkaasti. Kouluterveyskyselyn mukaan jyväskyläläisillä 

oppilailla on hieman lisääntyneet vaikeudet lukemisessa, laskemisessa ja kirjoittamisessa (4. ja 5. 

luokkalaiset), mutta tilanne on parempi kuin vertailukunnissa. 7. ja 8. luokkalaisilla on eniten vaikeuksia 

oppimistaidoissa.  

Jyväskyläläiset oppilaat kertoivat kohdanneensa viikoittaista kiusaamista vuonna 2019 keskimäärin yhtä 

paljon kuin vertailukunnissa tai hieman vähemmän. Kyselyssä ilmoitetun kiusaamisen määrä on laskenut 

lievästi vuodesta 2017. Jyväskylässä koulukiusaamisen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, jonka 

vaikutukset ovat alkaneet näkyä. 
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Vuonna 2019 oppilashuoltoon on lisätty yhteensä 5 henkilötyövuotta kuraattori- ja psykologipalveluja. 

Oppilashuoltoon pääsy koetaan aiempaa helpommaksi ja Jyväskylä on noussut vertailukaupunkien 

heikommasta päästä keskitasolle. Erikoissairaanhoidon nuoriso- ja lastenpsykiatrian avohoitokäynnit 

kasvoivat vuoteen 2018 asti. Kolmiportaisen tuen saajien/oppilaiden tilastoidut määrät ovat kasvaneet 

viimeisen kolmen vuoden aikana, mikä kertoo myös siitä, että tarpeeseen on voitu vastata. Samaan aikaan 

oppilaskohtainen kustannus on laskenut. 

Yksi perusopetuksen vaikuttavuusmittari on selviytyminen jatkokoulutuksessa, vaikka vastaanottavan 
oppilaitoksen omilla tukitoimilla on merkitystä opinnoissa menestymisessä.  
 

  

Kuvio 8: Opintonsa keskeyttäneet oppilaitoksittain opiskelijamäärästä %. Gradiaa koskeva rajaus: Suoritettava tutkinto 
on perustutkinto, tarkoitus suorittaa koko tutkinto, kotikunta on Jyväskylä, ikä opintojen aloittamishetkellä on ollut 
korkeintaan 19 vuotta. 

 
Perusammattitutkintoa suorittaneiden opinnoista eroamisaste on hieman noussut. Mukaan on laskettu 
Gradia Jyväskylässä kokonaista tutkintoa suorittavat alle 19-vuotiaat opiskelijat, joiden kotikunta on 
Jyväskylä. Opinnoista eronneiksi lasketaan opiskelijat, jotka eivät vain väliaikaisesti keskeytä opintojaan.  
 
Keskeyttäneiden osuus opiskelijoista on laskenut lukioissa (Jyväskylän lyseon lukio, Schildtin lukio). Vuonna 
2019 yleisin syy keskeyttämiseen oli opiskelupaikan vaihto, yleensä kuntayhtymän sisällä (84 % 
keskeyttäneistä).  
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Katso tuloksellisuusarviointi perusopetukseen liittyvästä yhteistyöstä eri palvelujen kanssa 

  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

• Sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyössä erityisesti lasten ja perheiden osalta on 

edetty ja uusia perheitä tukevia toimintamuotoja on aloitettu (kuten varhaisen tuen perheohjaus 

ja perhekeskustyö, joka alkoi 1.3.2019).  

• Yksilöllisen opiskeluhuollon resursseja on lisätty niin, että on mahdollista pysyä lakisääteisissä 

aikarajoissa. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon panostamalla voidaan vähentää yksilöllisen huollon 

tarpeen kasvua.   

• Valtuuston asettama tavoite, opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 

1,62 on ohjausvaikutukseltaan epäselvä. 

• Koulutuksen vaikuttavuudessa yksi tekijä on onnistuneet siirtymät oppilaitoksesta toiseen ja 

alhainen opintonsa keskeyttäneiden määrä.  Millaisia mittareita perusopetuksen 

vaikuttavuudesta käytetään luku-, kirjoitus- ja matemaattisten taitojen oppimisen lisäksi?  Mitä 

mittareita erityisesti valtuusto voisi hyödyntää oppimista tukeviin palveluihin resursseja 

myöntäessään?   
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7 Yrittäjyyden edistäminen – Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu Oy ja Yritystehdas Oy  

 

Arviointitehtävä 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko Yritystehdas Oy tavoitteensa mukaisesti aidosti yhteinen 

hautomo, kun peilataan hautomon toimintaa omistajastrategiaan, oppilaitosten toimintaan sekä siihen, 

millaisilla resursseilla hautomo toimii. 

Arvioinnin tulokset 

Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän kaupungin yrittäjyyden edistämiseen 

painottuvia toimintoja on useiden vuosien ajan yhdistetty kokonaisuudeksi, mikä poistaa eri toimijoiden 

tehtävien päällekkäisyyksiä ja lisää kustannustehokkuutta sekä vaikuttavuutta yrittäjyyden edistämisessä.  

EduFutura on Jyväskylän koulutuskuntayhtymän, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston 

muodostama osaamiskeskittymä, jolla on yhteistyötä yli oppilaitosrajojen. Vuonna 2018 perustettiin 

Jyväskylän Yritystehdas Oy, joka on Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän 

ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteinen palveluyhtiö. Yritystehtaan 

päätehtävä on hautomotoiminta, mikä tarkoittaa valmennusprosessia alkuvaiheen kasvuhaluisille yrityksille 

tarjoamalla tiloja, valmennusta ja verkostoja. Yritystehtaan tavoite on, että Jyväskylään perustettaisiin lisää 

yrityksiä, työpaikoilla olisi enemmän yrittäjämäistä asennetta ja oppilaitosten yrittäjyyskurssit olisivat täynnä 

opiskelijoita. Yhtiö tuottaa startup-vaiheen palveluja yhteistyössä toimijaverkoston kanssa.  

Noin 85 prosenttia ammattikorkeakoulusta valmistuneista sijoittuu työelämään ensimmäisen vuoden aikana. 

Yrittäjiä heistä on vajaa 4 prosenttia (vuoden 2017 Vipunen tilaston mukaan, kuvio 5 liitteen mukaisessa 

tuloksellisuusarvioinnissa).  

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ulkopuolinen rahoitus on hyvällä tasolla verrattuna muihin 
ammattikorkeakouluihin. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on aktiivinen ulkopuolisen rahoituksen 
hankkimisessa. Ammattikorkeakoulu oli toisella sijalla kymmen eniten ulkopuolista rahoitusta saaneen 
ammattikorkeakoulun joukossa vuonna 2018, vähän alle 7,9 miljoonaa euroa.  

Yritystehtaan oppilaitoshautomon tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa 
yrittäjyyteen sekä yhtenäistää oppilaitosten yrityshautomotoimintaa. Liikeideoita selvitetään vuodessa noin 
250. Kasvuhautomoon pääsy vaatii yritykseltä laajentumispotentiaalia omaavaa omaa tuotetta tai palvelua, 
riittävää rahoitusta, 2 kokopäiväistä työntekijää ja yhteyttä Jyväskylän alueelle. Hautomoon osallistuu noin 
12 startupia / vuosi. Yritystehtaan erottuvuustekijä on, että hautomo valmentaa yrityksien liiketoiminnan 
lisäksi yrittäjien hyvinvointia sekä suorituskykyä. 
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Taulukko 15: Jyväskylässä aloittaneet ja lopettaneet yritykset 

 

Yritystehdas Oy:n budjetti 2019 koostui Jyväskylän kaupungin (485 261 €), Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
(322 151 €), Jyväskylän yliopiston (286 639 €), Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (226 639 €) 
maksuosuuksista (yhteensä 1 320 688 €), josta 170 000 euroa oli UusYrityskeskuksen osuutta. Kaupungin 
rahoitus kanavoituu konsernihallinnon/elinkeinoyksikön kautta. Yritystehtaalle ei ole asetettu kaupungin 
talousarviossa tavoitteita, vaan ne asetetaan elinkeinoyksikön ja Yritystehtaan hallituksen kautta.  
 
Elinkeinoyksikön talousarvio vuodelle 2019 oli 30 766 000 euroa ja talousarvio vuodelle 2020 on 30 417 800 
euroa. 
 

 

 

Katso tuloksellisuusarviointi yrittäjyyden edistämisestä 

 

 

  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

• Jyväskylässä on onnistuttu oppilaitosten ja kaupungin yhteistyössä yrittäjyyden edistämisessä. 

Yritystehdas Oy on yhdistänyt eri oppilaitosten yrityshautomopalvelut.                

• Kaupungin suora ja välillinen omistus (yli 60 %) Yritystehdas Oy:stä tekee siitä 
elinkeinopoliittisesti merkittävän yhtiön, johon kohdistuu omistajapoliittinen intressi. Jyväskylän 
kaupunginvaltuusto voisi siten asettaa Yritystehdas Oy:lle tavoitteet, joiden toteutuminen 
raportoitaisiin valtuustolle. 

• Yritystehtaan toiminta kohdistuu uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja kasvuun liittyviin 
toimenpiteisiin. 

• Kaupungin on varmistettava, että myös yritystoiminnan häiriötilanteille on olemassa selkeät 
toimintamallit, niihin yritystehtaan toiminta ei vastaa. 
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8 Tarkastuslautakunnan tehtävä  

Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 

talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja 

talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkastajan valinnan ja valvoo sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuutta.  

Arviointiin liittyvät havainnot ja kehittämisehdotukset esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa 

arviointikertomuksessa, joka julkaistaan myös kaupungin www-sivulla.  

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 71 toimikauden 1.6.2017-31.5.2021 hallinnon ja talouden tarkastusta 

varten tarkastuslautakunnan, jossa on kolmetoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Vuoden 

2019 arvioinneissa Jussi Viljasen tilalla toimi Pentti Niekka.  

Tarkastuslautakunnan jäsenet:   Tarkastuslautakunnan varajäsenet: 

 
Jaakko Selin (pj.)   Reetta Nummelin 
Irma Hirsjärvi (vpj.)   Ari Harlamow 
Irene Hallamäki   Minna Kilpala  
Eeva Harjula    Maritta Tynkkynen 
Kari Kuusijoki     Eija Tuohimaa  
Seppo Moilanen (jaosto 3 pj.)  Tuomo Hassinen 
Minna Mustonen    Rami Sipilä   
Tapani Mäki    Jamaica Hakkarainen 
Maarit Möller (ent. Jonna Purojärvi)  Joel Lehtonen  
Martta Walker    Pirita Wahlstedt-Niskanen  
Jussi Viljanen     Pentti Niekka  
Leena Yksjärvi (jaosto 2 pj.)   Kimmo Ojala 
Antti Yli-Tainio (jaosto 1 pj.)   Timo Taskinen 

 

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelmansa 12.9.2019. Kokouksia lautakunnalla oli viisi syksyllä 

2019 ja keväällä 2020 kuusi sekä kaksi iltakoulua. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi kaupunginreviisori 

Tarja Saarelainen 15.8.2019 alkaen ja teknisenä sihteerinä Raija Laitila. 12.12.2019 lähtien sihteerinä toimi 

Päivi Lind. Paavo Pitkänen toimi kaupunginreviisorin sijaisena 5.-14.8.2019. Lautakunnalla oli harjoittelija Teo 

Lounela 17.8.2019 – 31.12.2019 kokopäiväisenä ja 1.1.-31.5.2020 puolipäiväisenä.  

Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen loppuraportin vuoden 2019 

tarkastuksista 12.3.2020.  Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi tilintarkastajien väliraportin vuoden 2019 

tilintarkastuksista (12.12.2019) ja päätti antaa väliraportin tiedoksi kaupunginhallitukselle. 

Tarkastuslautakunta kuuli kaupungin johtoa, kaupunginjohtajaa, talous- ja strategiajohtajaa, 

kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, tilinpäätökseen 2019 liittyen 26.3.2020. Tarkastuslautakunta kuuli ja 

merkitsi tiedoksi tilintarkastajien loppuraportin vuoden 2019 tilintarkastuksista (16.4.2020) ja lähetti raportin 

sekä tilintarkastuskertomuksen 2019 tiedoksi kaupunginhallitukselle.  
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3 Keski-Suomen pelastuslaitos  

 

Arviointi on annettu:   
- kommentoitavaksi henkilöille, jotka osallistuivat tarkastuslautakunnan arviointikäyntiin 
pelastuslaitoksella 2.10.2019 
- pelastuslaitoksen johtokunnalle 10.3.2020 lausuntoa varten  
- pelastuslaitoksen jäsenkuntien tarkastuslautakunnille käytettäväksi omissa arvioinneissaan 
 
3 Keski-Suomen pelastuslaitos .......................................................................................................................... 4 

Arviointitehtävä ............................................................................................................................................. 5 

Pelastustoimen tehtävä ja palvelutaso ......................................................................................................... 5 

Jyväskylän kaupungin talousarvion tavoitteet .............................................................................................. 6 

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta ....................................................................................... 10 

Palo- ja pelastustoimen kustannusrakenne ................................................................................................ 10 

Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen ja muutokset .................................................................... 13 

Paloasemaverkosto ja johtaminen .............................................................................................................. 15 

Kalusto ......................................................................................................................................................... 17 

Työaikamalli ................................................................................................................................................. 17 

Työpaikkaselvitys ......................................................................................................................................... 18 

Henkilöstö .................................................................................................................................................... 19 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset ................................................................................................. 20 

Tietolähteitä ................................................................................................................................................ 22 
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Arviointitehtävä  
 

Keski-Suomen alueen kunnat ovat sopineet pelastustoimen järjestämisestä niin, että pelastustoimi kykenee 

saavuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt sekä asiakkaille että sopijakunnille (Keski-Suomen 

pelastustoimen yhteistoimintasopimus, pelastuslautakunta 27.11.2008 § 94). Keski-Suomen pelastustoimen 

yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Jyväskylän kaupunki asettaa alueellisen pelastustoimen järjestämistä 

varten johtokunnan ja sen alaiseksi Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitoksen.  

 

Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunta arvioi pelastuslaitosta koskevan yhteistoimintasopimuksen ja 
valtuuston asettamien tavoitteiden sekä pelastuslaitoksen tuloksellisuuden toteutumista. Arviointia varten 
on pyydetty jäsenkuntien tarkastuslautakunnilta kysymyksiä sähköpostitse 17.9.2019. 
 
Arvioinnin tavoite on antaa kokonaiskuva Keski-Suomen pelastuslaitoksen toiminnasta ja taloudesta myös 
jäsenkuntien (22) tarkastuslautakuntien käyttöön. Arviointi kohdistuu erityisesti alueellisen pelastustoimen 
kustannusten/maksuosuuksien jakaantumiseen sopijakuntien kesken, palvelutasoon, henkilöstötyöhön ja 
sopimuspalokuntien rooliin. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaan henkilöstötyötä ja 
henkilöstöjohtamista ohjaa kaupunginhallituksen 22.10.2018 hyväksymät henkilöstötyön linjaukset 
(henkilöstöpolitiikka) vuosille 2018 – 2020.Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin henkilöstötyön linjausten 
toteuttamista henkilöstökyselyn avulla. 
 

Pelastustoimen tehtävä ja palvelutaso  
 
Keski-Suomen pelastuslaitos on Jyväskylän kaupungin liikelaitos, joka tuottaa palvelut myös maakunnan 
muille kunnille (22). Liikelaitoksen toiminta sisältää pelastustoimen ja ensihoidon palvelut siten, kuin siitä on 
sovittu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tehdyllä yhteistoimintasopimuksella. Pelastuslaitoksen 
tehtävä on tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen palvelut onnettomuuksien 
ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista apua onnettomuustilanteissa kaikissa 
olosuhteissa. (Talousarvio 2019.) 
  
Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä 
(Pelastuslaki 379/2011).  Pelastuslain 29 §:n mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia 
kuultuaan. Päätöksessä on selvitettävä alueella esiintyvät uhat, arvioitava niistä aiheutuvat riskit, 
määriteltävä toiminnan tavoitteet ja käytettävät voimavarat sekä palvelut ja niiden taso. 
Palvelutasopäätökseen tulee myös sisältyä suunnitelma palvelutason kehittämisestä. Päätös on voimassa 
määräajan.  
 
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto valvoo palvelutason riittävyyttä Keski-Suomen 
maakunnassa. AVI:lla on asiassa tiedonsaantioikeus ja mahdollisuus sakottaa laiminlyönneistä pelastuslain 
nojalla.  
 
Pelastuslaitoksen toimintaa on ohjannut 11.6.2013 hyväksytty palvelutasopäätös vuosille 2013– 2016. 
Aluehallintovirasto on arvioinut palvelutasopäätöksen ja antanut siitä lausunnon 1.10.2013. Lausunnossaan 
aluehallintovirasto esitti asioita, joita pelastuslaitoksen suositellaan tekevän palvelutasopäätöksen 
kehittämiseksi ja palvelujen toteutumisen seuraamiseksi. 
 
Keski‐Suomen pelastuslaitosta koskevan palvelutasopäätöksen 2013–2016 voimassaoloaikaa jatkettiin 
(PELAJK 10 §, 14.3.2017), kunnes senhetkisen tilanteen mukaan vuonna 2020 aloittava maakunta on tehnyt 
uuden palvelutasopäätöksen. Ennen voimassaoloajan pidentämisehdotusta pelastuslaitos päivitti myös 
riskiruutuaineiston vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia vuoden 2016 lopussa ja kuuli 
alueen kuntia asiassa sisäministeriön suosituskirjeen mukaisesti.  
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Sisäministeriö suositti kirjeellään (16.11.2016) pelastuslaitoksia jatkamaan palvelutasopäätösten 
voimassaoloaikaa maakunnallisen valmistelun ajaksi.  13.1.2017 pelastuslaitos teki oman arvionsa 
palvelutason ja kehittämissuunnitelman toteutumisesta ja tässä arvioinnissa 20 eri palvelun katsottiin 
toteutuneen kokonaan tai osittain. 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1038504 
 
Pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyi kehittämissuunnitelman otettavaksi käyttöön vuosille 2018-2020 
kokouksessaan 23.1.2018. Kehittämissuunnitelma täydentää pelastustoimen palvelutasopäätöstä ja 
määrittää toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat sekä esittää palvelutason kehittämistarpeet 
kustannusvaikutuksineen siirtymäkaudella maakunnalliseen pelastustoimeen silloisen aikataulun mukaan 
vuosina 2018–2020.  
 
Sisäministeriö asetti pelastustoimen uudistushankkeen palvelutasopäätös‐ työryhmän 16. lokakuuta 2017 ja 
sen tuli saada työnsä valmiiksi toukokuun 2018 loppuun mennessä. Pelastustoimen palvelutasopäätösten 
sisältöön ja rakenteeseen haettiin vuonna 2018 valtakunnallisesti yhtenäistä pohjaa. Pelastustoimen 
valtakunnalliseen uudistushankkeeseen liittyen on valmistunut 15 eri raporttia, jotka löytyvät 
sisäasiainministeriön sivulta: https://intermin.fi/pelastustoimenuudistus/raportit 
 
Keski‐Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelma 2018–2020 täydentää aluehallintoviraston 
toivomalla tavalla palvelukohtaisen palvelutasopäätöksen. Alueen peruspalvelujen tasoon ei tehty 
muutoksia. Koska maakunnallinen pelastuslaitos ei toteutunut suunnitellusti, aloittanee pelastuslaitos uuden 
palvelutasopäätöksen valmistelun vuoden 2020 aikana. 
 
Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuustossa 8.12.2017.   
 
Yhteenveto: Riskiruudut on tarkistettu ja korjattu 2016 ja 1.1.2017 alkaen tiedot on tilastoitu Pronto-
järjestelmään oikein.  
 
 

Jyväskylän kaupungin talousarvion tavoitteet 
 
Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain tarkistettavassa talousarviossa. Talousarvion 
mukaan ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa. 
Pelastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on tarkoitus kiinnittää aiempaa 
enemmän huomiota.   
  
Talousarvion mukaan Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoista ja kustannustehokasta 
ensihoitopalvelua potilaan parhaaksi. Maakuntauudistuksen valmistelut sekä valtiolta maakunnan 
hoidettavaksi siirtyvä maakunnan yhteisen varautumisen tuki sekä kuntien varautumisen tuki edellyttävät 
lisäresursointia.  
  
Talousarviossa korostetaan viestinnän onnistumista muutoksessa. Tukiprosesseissa toimialan ja 
viranomaisten yhteisten ICT-järjestelmien käyttöönotto edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä 
taloudellisia panostuksia tila- ja tietoturvallisuuden parantamiseen. Kyberuhkat edellyttävät parempaa 
tietoturvaa.  
  

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1038504
https://intermin.fi/pelastustoimenuudistus/raportit


7 
 

Taulukko 1: Palokuntien toimintavalmiusajat verrokkialueilla (kuukausien keskiarvo) (Lähde: 
 https://prontonet.fi/Pronto3/online1/OnlineTilastot.htm#) 

 
Alue 2018 2019 

Koko maa 9.53 9.34 
Keski-Suomi 11.18 10.58 
Etelä-Pohjanmaa 8.57 8.28 
Keski-Pohjanmaa 8.58 8.32 
Pohjois-Savo 11.07 11.06 

 
Tilinpäätöstietojen 2018 mukaan tavoiteajasta jäätiin hiukan riskiluokassa I kiireellisissä tehtävissä.  
 
Vuonna 2019 Keski-Suomen pelastuslaitoksen keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 
kaikissa kiireellisissä pelastustoimintatehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 14:02 (n= 1307), joissa 
toimintavalmiusaika on mitattu). Vuonna 2018 vastaava aika oli 13:58 (Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
ilmoittama luku). 
 
Ensihoidon osalta osavuosikatsauksesta 2019: Uusi hätäkeskusjärjestelmä ERICA aloitti toimintansa 
12.3.2019 Keski-Suomen alueella. ERICA on lisännyt A (210), B (1045) ja D (1147) luokan tehtäviä edellisestä 
vuodesta. C luokan tehtävät ovat selkeästi vähentyneet (-1123). Kiireelliset A ja B tehtävät aiheuttavat 
haasteita pysyä palvelutasopäätöksessä, kun kiireelliset tehtävät ovat nousseet resurssien pysyessä 
ennallaan. ERICAn myötä Ristonmaan yksiköiden tehtävämäärät ovat laskeneet, tehtävien ohjautuessa 
enemmän yksityiselle palveluntuottajalle, joka vaikuttaa suoraan KELA-tulojen pienenemiseen. 
 
Talousarvion 2019 mukaiset tavoitteet pelastustoimen osalta: 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jkl_talousarvio_2019.pdf sivulla 167 
 

Tavoite 1: 
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2019 tarkastusvuorossa olevien kohteiden 
palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. 
Tavoite 2: 
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien 
tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma – asiakirjassa 
tarkemmin kuvatulla tavalla. 
Pelastustoiminta: 
Tavoite 3: 
Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 
Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina 
mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %, Sisäministeriön antama 
pelastustoimen suunnitteluohjeen mukainen suositus) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain. Pelastustoimen 
johdolta saadun tiedon mukaan tavoite ei poikkea muista pelastuslaitoksista.  
 
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. 
 
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. 
 

https://prontonet.fi/Pronto3/online1/OnlineTilastot.htm
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jkl_talousarvio_2019.pdf
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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. 
 
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. 

Toteuma vuonna 2019:  

Toimintavalmiusaikojen osalta päästiin tavoitteisiin II- ja III-riskiluokkien osalta, mutta Jyväskylän I-

riskiruuduissa ei päästy tavoiteaikaan, vaan 6 min tavoiteaika 50% tehtävissä jäi osin saavuttamatta. 

Mediaaniaika oli 6:26, joten viiveet olivat 1-2 minuutin luokkaa riskiruutuja kohden.  

 

Taulukko 2: Toimintavalmiusaikojen toteutuminen vuonna 2019 (lähtöaika + ajoaika) 

riskiluokka tavoiteaika min tavoiteajassa % mediaani kpl 

1 6 38 6:26 370 

11 10 82 7:00 724 

111 20 95 9:04 249 

1V 36 100 14:49 869 

 

Vuonna 2019 tavoiteaika I riskiluokan toimintavalmiusajassa toteutui tavoitteen mukaisesti (6 min) 38 
prosentissa tehtävistä. Haasteet koskevat lähinnä Jyväskylän keskustaajaman I-riskiruutuja liikenteellisesti 
haastavilla alueilla. 
 
Kuviossa alla on esitetty ensimmäisen yksikön mediaaniajat ja tavoittamisprosentit riskiruuduittain. 

Jyväskylän 14 riskiruudusta tavoiteajassa saavutettiin kolme (vihreä), alle minuutin myöhästyttiin kuudesta 

ruudusta (oranssi) ja alle kaksi minuuttia neljästä ruudusta (vaalean sininen). Punaiset ympyrät ovat 

paloasemia (Ristonmaa, Seppälä, Vaajakoski). 
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Kuvio 1: Toimintavalmiustavoitteiden saavuttaminen  

 
Pelastusjoukkueen (johtoyksikkö ja 2 pelastusyksikköä) 

toimintavalmiusaika I-riskiruutujen alueelle on alle 10 minuuttia.  

 Taulukko 3: Tehokkaan pelastustoiminnan alkaminen riskiluokittain 

 

 

 

 

 

 

Tehokkaan pelastustoiminnan alkamisaika tapahtuu tilastojärjestelmässä automaattisesti lisäämällä I-

riskiruutujen tehtäviin aina 5 minuuttia, vaikka käytännössä esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa tehokas 

pelastustoiminta alkaa lähes aina nopeammin. Käytössä ei ole järjestelmää, jolla todentaminen tapahtuisi 

yksikön johtajan toimesta sähköisesti niin, että se kirjautuisi järjestelmään välittömästi.  

Kaupunkirakenne pyrkii ottamaan suunnittelussa huomioon turvallisuusnäkökulman ja pelastuslaitoksen 
tavoitteet. Liikenteen suunnittelussa tehdään pelastuslaitoksen kanssa yhteistyötä. Maankäyttöä ja 
rakentamista ohjaavat suunnitelmat sekä toteutusvaiheen luvat käyvät pelastuslaitoksen arvioitavina. 
Toteutusvaiheen järjestelyjä myös katselmoidaan turvallisuusmielessä.  
 
Hallittuja riskejä joudutaan ottamaan esimerkiksi silloin, kun keskustassa rakennetaan paljon ja kaduille 
syntyy liikenteen poikkeusjärjestelyitä. Näiden tilanteiden tulee olla pelastuslaitoksen tiedossa ja 
hyväksymiä. Liikenneturvallisuuden kannalta ajonopeuksia joudutaan usein taajama-alueilla rajoittamaan. 

riskiluokka tavoiteaika min tavoiteajassa % mediaani kpl 

1 11 39 11:31 148 

11 14 74 11:38 312 

111 22 95 12:05 129 

1V 38 98 17:51 642 
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Ajonopeuksien laskemisella saavutetaan merkittäviä parannuksia onnettomuuksien määriin ja niiden 
vakavuuteen. Uudet kadut suunnitellaan niin, etteivät ne houkuttele suuriin ajonopeuksiin. Liikennettä 
voidaan rauhoittaa laskemalla nopeusrajoituksia tai lisäämällä ajonopeuksien valvontaa. Usein joudutaan 
myös käyttämään rakenteellisia ratkaisuja, hidasteita.  
 
Riskienhallintapäällikkö on selvittänyt liikennejärjestelyjen vaikutuksia toimintavalmiusaikoihin. 
Toimintavalmiusajat ovat kasvaneet hieman vuodesta 2015. Liikennejärjestelyillä ei ole ollut huomattavaa 
vaikutusta toimintavalmiusaikojen kasvuun. Punaisten riskiluokan 1 ruutujen välinen vertailu vuosien 2015 
ja 2019 tavoitettavuusajoista, kun ruudut lasketaan yhteen osoittaa, että ensimmäisen yksikön ajoaika on 
kasvanut kuudella sekunnilla (4:40 à 4:46) vuoteen 2015 verrattuna. Ajoaikaa 
enemmän ovat kasvaneet viiveet lähtemisessä asemalta (+14 sekuntia).  
 
Avi:lle on annettu selvitys syyskuussa 2019 toimintavalmiusajoista. (Toimintavalmiusajat löytyvät lisäksi 
sisäministeriön toimintavalmiusohjeesta http://www.finlex.fi/data/normit/15851/toimintavalmiusohje.pdf  
4. luokan riskiruuduissa valmiusaika on harkinnanvarainen). 
 

Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta  
 
Pelastuslaitoksen tilinpäätöksen 2019 mukaan Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sekä 
turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sihteeristön toiminta saatiin vakiinnutettua vuoden 2019 aikana. 
Alueellista yhteistä varautumista parannetaan pitkittyneen sähkönjakeluhäiriön ja sen seurannaisvaikutusten 
tilanteessa, Influenssapandemian tai muun leviävän epidemian aikana sekä sotilaallisen voiman käytön ja 
laajamittaisen maahantulon tilanteessa. 
 
Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja. Huolimatta 
maakuntauudistukseen liittyvästä epävarmuudesta on hyvä, että Jyväskylän kaupunki on ottanut 
vahvemman roolin KSTURVAN koordinoinnissa, jotta palo- ja pelastustoimen kehittämistoiminta jatkuisi 
mahdollisiin tuleviin muutoksiin varautuen.  
 

Palo- ja pelastustoimen kustannusrakenne 
 

Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 2008 alkaen, yli 52 prosenttia 

yhteistoimintasopimuksen voimassaoloaikana. Tälle ajanjaksolle ajoittuvat mm. Keskuspaloaseman, 

Seppälän, Vaajakosken, Laukaan paloasemien uudisrakennukset ja Hankasalmen sekä Joutsan paloasemien 

peruskorjaukset. Lisäksi on tullut uusi virkoja muun muassa Seppälään ja Äänekoskelle. 

Taulukko 4: Palo- ja pelastustoimen nettokustannusten muutos, €/asukas vuosina 2008-2018 (Lähde: Kuntien 

palvelutuotannon nettokustannuksia, lähde Tilastokeskus (https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntien-

palvelutuotannon-kustannuksia). Tiedot vuoden 2019 nettokustannuksista eivät ole vielä saatavilla. Jyväskylän lukuun 

sisältyvät myös ict-kulut. 

 
Palo- ja pelastus-
toimen netto-
kustannukset, 
€/as. 

2015 2016 2017 2018 

Jyväskylä 78 74 84 93 

Hankasalmi 79 103 108 107 

Joutsa 87 86 82 84 

Jämsä 84 85 81 82 

https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntien-palvelutuotannon-kustannuksia
https://www.kuntaliitto.fi/talous/kuntien-palvelutuotannon-kustannuksia
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Kannonkoski 88 88 85 87 

Karstula 83 83 81 82 

Keuruu 83 84 81 81 

Kinnula 77 87 85 85 

Kivijärvi 90 93 87 93 

Konnevesi 85 85 79 94 

Kuhmoinen 96 94 107 94 

Kyyjärvi 86 86 82 82 

Laukaa 81 83 81 81 

Luhanka 74 81 80 82 

Multia 82 85 81 81 

Muurame 79 79 69 76 

Petäjävesi 85 82 81 80 

Pihtipudas 82 81 79 80 

Saarijärvi 86 88 84 83 

Toivakka 81 82 79 79 

Uurainen 80 80 77 77 

Viitasaari 82 82 80 81 

Äänekoski 130 138 140 141 

Yli 100 000 
asukkaan kunnat 

64 59 63 68 

Keski-Suomi 84 83 87 87 

Keski-Pohjanmaa 79 82 78 78 

Etelä-Pohjanmaa 87 86 117 117 

Uusimaa 65 67 63 63 

Etelä-Savo  84 85 83 83 

Pohjois-Savo 72 72 73 73 

 

Keski-Suomen pelastuslaitokselta saatiin Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen tekemä kustannusvertailu.

www.pkpelastuslaitos.fi

Toimintamenot 2018 pl. poistot
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Kuvio 2: Toimintamenot 2018 pl. poistot (Lähde: www.pkpelastuslaitos.fi) 

http://www.pkpelastuslaitos.fi/
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Pohjois-Karjalan tekemän kustannustasovertailun mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintamenot 

ovat olleet hieman keskiarvoa korkeammat vuoteen 2018 asti. Myös kuntien maksuosuudet suhteessa 

nettokustannuksiin ovat olleet vähän keskiarvoa korkeammat (kuvio alla).  

 

 

Kuvio 3: Pelastustoimen kuntamaksuosuudet / nettokustannukset (Lähde: www.pkpelastuslaitos.fi) 

 

 

Kuvio 4: Palo- ja pelastustoimen nettokustannukset €/asukas maakunnittain vuosina 2015-2018 
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Jäsenkuntien maksuosuuksien määräytyminen ja muutokset 
 

Pelastuslaitoksen käyttökustannukset jaetaan sopijakuntien kesken kuntien asukaslukujen suhteessa 

(Tilastokeskuksen viimeisimmät väestötiedot). Vuonna 2019 maksuosuus on 80 euroa asukasta kohden. 

Taulukko 5: Kuntien maksuosuudet vuodesta 2014 lähtien, €/asukas (Lähde: TA, TP) 

Vuosi  
(Väestötieto vuodelta) 

2014 
(2012) 

2015 
(2013) 

2016 
(2014) 

2017 
(2015) 

2018 
(2016) 

2019 
(2017) 

2020 
(2018) 

Maksuosuus € / asukas 
 

79 79 80 77 77 80 87 

 

Vuosina 2017 ja 2018 maksuosuuksia alennettiin ja pelastuslaitoksen tuloksesta muodostui alijäämäinen.  
Talousarviosuunnitelman mukaisesti alijäämäisillä tuloksilla purettiin taseessa olevaa ylijäämää. 2019 
Maksuosuuksia nostettiin 3 eurolla per asukas, mutta tulos oli silti noin 1 230 000 € alijäämäinen. 
Maksuosuuksia nostetaan edelleen 7 eurolla vuonna 2020. 

 

Taulukko 6: Pelastuslaitoksen tilikausien 2014 – 2020 (ta) yli-ja alijäämät (Lähde: TA, TP 

1 000 € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
TA* 

Edellisten tilikausien ylijäämä 2 678 2 454 3 162 4 418 3 800 1 769 146 

Tilikauden yli/alijäämä 373 708 1 256 -618 -2 030 -1 230 60 

Kertynyt ylijäämä/alijäämä 3 051 3 162 4 418 3 800 1 769 539 206 

*Talousarvion ylijäämäennuste poikkeaa myöhemmin valmistuneesta tilinpäätöksestä. 

 

Talousarvion 2020 mukaan kuntien maksuosuuksiin on tehty 7 euron korotus asukasta kohden. Lisäys on 
kokonaisuudessaan 1 941 867 € ja jakaantuu Keski-Suomen kunnille maksettavaksi asukasluvun perusteella 
(Vuonna 2020 jaon perusteena on väkiluku vuodelta 2018). Lisäys aiheutuu erityisesti siitä, että taseeseen 
kertyneet ylijäämät on pääosin purettu vuosien 2017-2019 aikana.  Maksuosuuden korotus johtaa 
talousarvion mukaan 60 000 euron ylijäämäiseen tulokseen ja jättää heikon ylijäämäpuskurin taseeseen, 
206 000 euroa. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Jyväskylä Jyväskylän 
seutukunta 
pl. Jyväskylä 

Joutsan 
seutukunta 
 

Keuruun 
seutukunta 
 

Jämsän 
seutukunta 
 

Äänekosken 
seutukunta 
 

Saarijärven-
Viitasaaren 
seutukunta 
 

Kuvio 5: Kumulatiivinen maksuosuuden muutos (%) vuosina 2015-2020 suhteessa vuoteen 2014 (Lähde: TA) 

Suhteellisesti eniten maksuosuus kasvaa taloussuunnitelman mukaan Jyväskylässä väestönkasvun myötä. 
Talousarvion 2019 mukaan Jyväskylän maksuosuus on 11,2 miljoonaa euroa ja esimerkiksi Luhangan 58 641 
euroa.  

Vuoden 2020 talousarvioon tehty korotus kokonaismäärärahaan on 8,8 prosenttia ja ylijäämien purkamisen 
vaikutus on siitä noin 7 prosenttiyksikköä. Loppukorotuksen (1,8 %) taustalla on yleinen kustannustason 
nousu ja Äänekosken uuden paloaseman vuokrakulujen kasvu. 

Kasvavilla kustannuksilla pyritään säilyttämään nykyinen palvelutaso. Pelastustoimen kustannukset ovat 
riippuvaisia myös muun muassa sääolosuhteista kuten kuivista kesistä, lumitilanteista, pakkasjaksoista eli 
tehtävien määristä ja kestoista. Lisäkuluihin on varauduttu muun muassa TUVE- 
turvallisuusverkkoratkaisujen ja tilaturvallisuuden vaatimusten takia.  

Taloudessa on haasteita, jotka aiheutuvat kaluston uusimisesta ja tilojen kunnossapidosta sekä uusien 
paloasemien rakentamisesta.  

Yhteenveto: Talouden tasapainottamisen paineet ovat kasvaneet. Tilannetta helpottaa kattava ja osin 
uudistettu paloasemaverkosto. 

Säästötoimenpiteitä on vuoden 2020 talousarvioon liittyen haettu keväästä 2019 lähtien ja niitä on jatkettu 
muun muassa Jyväskylän kaupungin esityksestä lokakuussa 2019.  

Tuottavuuden parantamisen keinoina talousarvioesityksen 2020 mukaan toteutetaan resurssi- ja 
työaikamuutoksista saatavien toimenpide-ehdotuksien analysointi. Palokuntien suorituskykyä arvioidaan 
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osana ERICA-hätäkeskustietojärjestelmää. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa vahvistetaan ohjausta 
ja koulutusta. Pelastuslaitoksen ydinprosessit ja tukiprosessit kuvataan.  

Pelastuslaitos tuottaa valmiutta, mikä edellyttää siihen sovitettua johtamisjärjestelmää ja mitoitettua 
henkilöstömäärää.  

Kuntaliiton selvityksen mukaan ensihoidon tehtävät ovat kasvaneet koko maassa vuodesta 2013 vuoteen 
2016 noin viisi prosenttia (tehtäviä vuonna 2016 yhteensä 778 000). Vastaavalla jaksolla Keski-Suomen 
ensihoitotehtävät kasvoivat noin 9 % (2016 tehtäviä yhteensä 28 437). Vuonna 2019 ensihoidon tehtäviä oli 
Keski-Suomessa 32 248. Tehtävät ovat lisääntyneet 8 % vuodesta 2018. 

 

Paloasemaverkosto ja johtaminen 
 

Hallitusohjelman mukaan pelastustoimen järjestämistä koskeva laki valmistellaan ja annetaan samassa 
aikataulussa sosiaali- ja terveystoimen vastaavan lainsäädännön kanssa. Pelastustoimi toimii nykyisin 
merkittävänä palveluiden tuottajana sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuulla olevissa 
ensihoitopalvelutehtävissä (ensihoito- ja ensivastetehtävät). Maakuntien pelastuslaitosten organisoimisessa 
otetaan huomioon ensihoitopalvelun organisoiminen synergiaetujen mahdollistamiseksi pelastuslaitosten ja 
maakuntien terveysviranomaisten kesken ensihoitopalveluiden toteuttamisessa. Tavoitteena on, että 
pelastuslaitokset osallistuvat merkittävällä tavalla ensihoitopalveluiden toteuttamiseen maakunnissa.  

 

Taulukko 7: Paloasemaverkosto (Lähde: https://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/) 

Paloasemat kunnittain 2019 Määrä 

Hankasalmi 1 

Jyväskylä 10 

Laukaa 2 

Muurame 1 

Petäjävesi 1 

Toivakka 1 

Uurainen 1 

Jyväskylän seutukunta 17 

Joutsa 2 

Luhanka 1 

Joutsan seutukunta 3 

Keuruu 3 

Multia 1 

Keuruun seutukunta 4 

Jämsä 6 

Kuhmoinen 1 

Jämsän seutukunta 7 

Konnevesi 1 

Äänekoski 5 

Äänekosken seutukunta 6 

Kannonkoski 1 

https://www.keskisuomenpelastuslaitos.fi/
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Karstula 1 

Kinnula 1 

Kivijärvi 1 

Kyyjärvi 1 

Pihtipudas 2 

Saarijärvi 2 

Viitasaari 1 

Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 10 

Keski-Suomi yhteensä 47 

 

Keski-Suomen alueella on 47 paloasemaa, pinta-ala 19 948 km2, väestöä 276 031. 

Etelä-Savon alueella on 32 paloasemaa https://espl.fi/sisalto/ota-yhteytta/paloasemittain, ja pinta-ala 
20 367 km2, väestöä 147 194.  

Etelä-Pohjanmaan alueella on 30 paloasemaa 
http://www2.seinajoki.fi/pelastuslaitos/paloasemat/aluekartta.html, ja pinta-ala 13 998 km2, väestöä 
190 910.  

Toiminnan tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta oleellista on, että paloasemaverkosto on optimaalinen. 
Kustannustehokkuuden näkökulmasta osasta VPK-asemia voitaisiin luopua. Toisaalta paloasema merkitsee 
”yhteisönsä turvaa”, johon liittyy myös muuta toimintaa (nuorisotoiminta, harrastukset). Pelastuslaitoksen 
johdon näkemyksen mukaan nykyinen paloasemaverkosto tukee hyvin pelastustoimen riskianalyysiin 
perustuvan palvelutason ylläpitoa Keski-Suomen maakunnan alueella.  

Monitoimiyksiköt sijoittuvat pääosin Muuramen, Karstulan ja Laukaan alueille. Monitoimiyksikössä on 
yhdistetty palotoimintaa ja ensihoitoa (ambulanssia on varustettu sammutus ym. kalustolla). 
Monitoimiyksiköt täydentävät ja vahvistavat pelastustoimen ja ensihoidon palvelutasoa. Tehokkaan 
toiminnan hyödyntämisen esteenä pidetään vielä hallinnon alojen raja-aitoja, mm. ensihoidon 
hyödyntäminen kotihoidossa. 

Henkilöstöjärjestöt ovat antaneet lausunnon pelastustoimintaohjeesta 10/2016, jonka mukaan tarvittaisiin 
mm. varallaolon tarpeen arviointia suhteessa riskeihin sekä johtamisjärjestelmän arviointia. Pelastustoimen 
johdon mukaan palvelutason ylläpito nykyisellään perustuu toimiviin ja aktiivisiin palokuntiin, joita tukee 
palokuntia lähellä oleva johtamisjärjestelmä. Nykyjärjestelmällä on selvitty häiriö- ja onnettomuustilanteista. 
Lausunto kertoo johdon ja henkilöstön näkemyseroista.  

Tarkastuslautakunta lähetti pelastuslaitoksen henkilöstölle (yhteensä 409 henkilölle) kyselyn kaupungin 
henkilöstötyön (henkilöstöpolitiikan) toteutumisesta. Kysely oli suunnattu pelastuslaitoksen vakituiselle 
henkilöstölle, mutta vastauksia saatiin myös sijaisilta. Vastauksia saatiin yhteensä 171 (vastausprosentti 42), 
joista 53 tuli esimies- tai johtoasemassa työskenteleviltä ja 118 muulta henkilöstöltä. Kyselyn mukaan 
pitkittynyt työaikakiista on tulehduttanut työnantajan ja henkilöstön välejä. Työntekijät kokevat, että 
pelastuslaitoksen johtaminen ei tue vuorovaikutteista, avointa ja luottamukseen perustuvaa keskustelua. 
Kyselyyn vastanneista työntekijöistä 46 ja esimiehistä 36 prosenttia eivät olleet käyneet kehityskeskusteluja 
viimeisen vuoden aikana.  

 

Johtopäätös: Keski-Suomen pelastuslaitoksen tulisi arvioida johtamisjärjestelmänsä suhteessa alueen 
vaatimuksiin ja tarpeisiin sekä muihin pelastuslaitoksiin.  

 

 

https://espl.fi/sisalto/ota-yhteytta/paloasemittain
http://www2.seinajoki.fi/pelastuslaitos/paloasemat/aluekartta.html
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Kuvio 6: Pelastuslaitoksen päivystyksen ja varallaolon johtamisjärjestelmä kartta 

 

Kalusto 
 

Pelastuslaitoksella on käytössään 257 erilaista ajoneuvoa (raskasta kalustoa), joista uusitaan vuosittain 

kolme, yksi omana hankintana ja kaksi leasing-sopimuksella. Kaluston keski-ikä on korkea. Viesti- ja 

valmiusliikenteeseen liittyy useita järjestelmähankintoja, joiden käyttöönotossa tehdään tarvittaessa 

yhteistyötä myös Sisäministeriön pelastusosaston kanssa.  

Taulukko 8: Leasingvastuiden yhteismäärä vuosittain (Lähde: TP)  

2019 4 419 886 

2018 4 146 690 

2017 1 723 727 

2016 869 388 

2015 484 058 

 

Pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit vuodelle 2020 ovat talousarvioesityksen mukaan 1,2 miljoonaa euroa ja 

leasingvuokrat 1,4 miljoonaa euroa.  

 

Työaikamalli 
  
1.5.2017 pelastuslaitoksella siirryttiin 24 tunnin työvuoroista 2-vuorojärjestelmään (9/15h). Malli on 
käytössä Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa, muualla Suomessa käytetään 24 tunnin mallia. Henkilöstö pitää 
parempana 24 h vuoroja.  
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Ensihoitajilla ja pelastajilla on erilaiset työajat.  
 
Johdon antaman tiedon mukaan työaikamuutos tehtiin aikanaan työturvallisuusnäkökulmasta, koska 
ensihoitoon osallistuvan pelastajan ns. aktiivitunnit ylittyivät jatkuvasti pelastuslaitoksen 24/7-paloasemilla. 
Aktiivituntien ylittyminen voi aiheuttaa riskin sekä työntekijälle itselleen (väsymys, huolimattomuus, jne.) 
että autettavalle. Työaikaa (24-työvuoroissa) ei voida käyttää maksimaalisesti työntekoon. Kuitenkin palkka 
maksetaan 24 tunnin mukaan. Muistion lopussa on dia ’Työaikamuutoksia 24/7 –paloasemilla’, josta ilmenee 
syitä ja seurauksia eri työaikamuodoista. 
 

Työpaikkaselvitys  

Alkuvuodesta 2017 tehtiin kantelu toimintavalmiudesta AVI:lle https://ammattilainen.fi/keski-suomen-
toimintavalmiudesta-kanneltiin-aviin/  

Työterveys Aalto -liikelaitos teki alkuvuodesta 2019 työpaikkaselvityksen Keski-Suomen pelastuslaitoksesta, 
selvitysraportti on allekirjoitettu 28.3.2019. Selvitys sisälsi 24h asemat (Ristonmaa, Seppälä, Vaajakoski, 
Äänekoski).  
 
Selvityksen mukaan työterveys on antanut suosituksen kehittämistoimenpiteistä, joiden eteenpäin 
viemisestä sovittiin ensimmäinen palaveri 12.4.2019. Työterveys suositti:  
 
- ongelmakohtien käsittelyä yksitellen prosessinomaisesti 
- tiedolla johtamisen kehittämistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (tavoitteiden, mittareiden ja 
seurannan tapojen arviointia ja kehittämistä) 
- työaikamuodon / työvuorojen jaottelun ja rytmityksen tarkastelua 
- psykososiaalisten kuormitustekijöiden eri näkökulmien esille ottamista ja käsittelyä 
- päiväpalveluohjelman tarkastelua 
- vuoronvaihdon järkevöittämistä ja  
 
edellä oleville asioille aikataulutusta, vastuuhenkilön nimeämistä ja toimenpiteiden etenemisen seurantaa.  
 
Toimenpiteinä on perustettu työryhmä, millä tavalla fyysistä ja psyykkistä kuormitusta voitaisiin vähentää ja 
seurantaryhmä arvioimaan toimenpiteiden toteutumista.  
 
Työryhmän teki kyselyn 130 työntekijälle ja vastauksia saatiin 90. Kyselyn perusteella:  
 
- Työntekijöiden mielestä teknisten sopimusalojen liitteen 8 mukainen työaika pitäisi palauttaa: 

- Pohjois-Karjalassa tehtiin samalainen kokeilu kuin Keski-Suomessa työajan osalta ja siitä 
luovuttiin 
- työaikauudistuksella tavoiteltiin tehokkuutta, ja sitä, että henkilöstön kouluttautuminen 
voitaisiin järjestää tehokkaammin (aikaisemmin koulutukseen ei voinut osallistua 
vapaapäivänä ja koulutuksista aiheutui ylitöitä, nykyinen kaksivuoro on vaikuttanut 
työjärjestelyjä, miehistö ei näe tehokkuushyötyjä tässä) 
- varovaisten laskelmien mukaan entinen työaika oli kustannustehokkaampi 
(tarkastuslautakunta ei ole saanut laskelmia) 
- 2-vuorojärjestelmä – säännön mukaan syntyy univajetta ja mielenterveysongelmia 
-  esim. vesisukeltajille ja nostolavan kuljettajille pitää olla harjoitteita, että pysyy työnote, 
vuoden sisään on lähtenyt erikoisosaajia pois, (noin 30 on lähtenyt opinto- tai muulle 
vapaalle 130 henkilön vahvuudesta) 
 

https://ammattilainen.fi/keski-suomen-toimintavalmiudesta-kanneltiin-aviin/
https://ammattilainen.fi/keski-suomen-toimintavalmiudesta-kanneltiin-aviin/
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AVI on vaatinut työnantajaa ryhtymään välittömiin toimenpiteisiin psykososiaalisen kuormittumisen 
vähentämiseksi 6/2019: Aluehallintoviraston tarkastuskertomuksen 2019/12251, 27.6.2019 mukaan 
työnantaja on noudattanut tarkastuskertomuksessa 2019/12251 annettua kehotusta toimittamalla 
määräaikaan mennessä työterveyshuollon lausunnon palomiesten psykosiaalisista kuormitustekijöistä 
(edellä mainittu työterveyshuollon raportti 28.3.2019). Avin kehotuksen mukaan työnantajan on yhdessä 
työterveyshuollon kanssa seurattava tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta työntekijöiden psykososiaaliseen 
kuormitukseen ja toimitettava määräaikaan mennessä 31.12.2020 lausunto toimenpiteiden vaikutuksesta 
kuormituksen vähentämiseen.  

Työaikakysymys on työnantajan ja työntekijöiden välisessä neuvotteluprosessissa, eikä tarkastuslatuakunta 
ota kantaa kesken olevaan operatiiviseen asiaan.  
 

Henkilöstö 
 
Pelastuslaitoksen vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut vuodesta 2015 (275 hlöä) vuoteen 2019 (313). 
Vakituisen henkilöstön määrä on kasvanut 38 henkilöä.  Tavoite on, että vakituinen henkilöstö on tehnyt fire-
fit testit. Yli 50-vuotiaat testataan joka vuosi. 
 
Varallaoloksi kutsuttua aikaa on pidettävä palkallisena työaikana, kun henkilö on lähtövalmiudessa viiden 

minuutin kuluessa hälytyksestä (KKO:2015:49). Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan varallaoloa on 

pidettävä työaikana. Ratkaisut vaikuttanevat pelastuslaitoksen kustannustasoon tulevaisuudessa.  

https://www.ksml.fi/kotimaa/Keski-Suomen-pelastuslaitoksella-vireill%C3%A4-iso-palkkariita-%E2%80%93-

viisi-ty%C3%B6ntekij%C3%A4%C3%A4-vaatii-l%C3%A4hes-600-000-euron-saatavia/1524772 

Täyttä varmuutta siihen, että jokaisessa tehtävässä olisi aina koulutuksen saanut henkilö ei ole.  Päiväasemien 
tavoitevahvuus henkilöstön osalta on 3 palomiestä, mutta tilanteet vaihtelevat. Esimerkiksi Vaajakosken 
vahvuus on pienempi ja toisinaan asema on jäänyt tyhjilleen. Asemakohtaiset minimi vahvuudet tulisi 
määritellä. 

Sopimushenkilöstö hoitaa suurimman osan Keski-Suomen alueesta. Paikkakuntakohtaisia eroja on erityisesti 
arkipäivien osalta, koska sopimushenkilöt käyvät töissä muilla paikkakunnilla. 24/7 henkilöstö hoitaa 
tehtävistä merkittävän osan.  

Alla olevassa taulukossa on Keski-Suomen pelastuslaitoksen koko henkilöstön palkka- ja palkkiokulut sekä 
henkilöstömäärät vuosina 2014-2019. Palkat ja palkkiot ovat kasvaneet vuosittain suhteessa henkilömäärän 
kasvuun enemmän. Palkkojen ja palkkioiden määrä on kasvanut kahtena viime vuotena kumpanakin noin 
miljoona euroa. Vuodesta 2017 vuoteen 2018 henkilöstön palkat ja palkkiot ovat kasvaneet ja 
henkilöstömäärä on laskenut.  

Taulukko 9: Palkat ja palkkiot, henkilöstömäärä 2014-2019 (Lähde: TP) 
Vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Palkat ja palkkiot (1000 €) yhteensä 15 570 15 335 15 236 15 309 16 308 17 396 

Henkilöstömäärä yhteensä 1 279 1 317 1 319 1 251 1 247 1 335 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ksml.fi%2Fkotimaa%2FKeski-Suomen-pelastuslaitoksella-vireill%25C3%25A4-iso-palkkariita-%25E2%2580%2593-viisi-ty%25C3%25B6ntekij%25C3%25A4%25C3%25A4-vaatii-l%25C3%25A4hes-600-000-euron-saatavia%2F1524772&data=02%7C01%7C%7Cb15612fc963a4282f43608d7c66847f5%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637196023494437037&sdata=om%2FjawSPU%2FnfQAy0LkT%2BATgCShpGI52RvykzD7HM5L4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ksml.fi%2Fkotimaa%2FKeski-Suomen-pelastuslaitoksella-vireill%25C3%25A4-iso-palkkariita-%25E2%2580%2593-viisi-ty%25C3%25B6ntekij%25C3%25A4%25C3%25A4-vaatii-l%25C3%25A4hes-600-000-euron-saatavia%2F1524772&data=02%7C01%7C%7Cb15612fc963a4282f43608d7c66847f5%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637196023494437037&sdata=om%2FjawSPU%2FnfQAy0LkT%2BATgCShpGI52RvykzD7HM5L4%3D&reserved=0
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Taulukko 10: Henkilöstön määrän muutokset vuosina 2014-2019.   
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Virka- ja työsuhteita 281 298 306 298 306 316 

Määräaikaisia 39 35 24 4 62 63 

Sivutoiminen henkilöstö 534 492 492 528 520 501 

Sopimuspalokuntien henkilöstö 425 492 497 421 421 455 

Henkilöstö yhteensä 1 279 1 317 1 319 1 251 1 247 1 335 

*Ei määräaikaisia/tieto puuttuu 

Talousarvion 2019 mukaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen menot kasvat 2,2 miljoonaa euroa, josta 
kasvusta henkilöstömenojen osuus on 1,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 perustettiin kaksi 
monitoimiyksikköä, toinen Karstulan ja toinen Laukaan alueille, mikä edellytti yhteensä 22 
henkilötyövuoden lisäystä. Sivutoiminen henkilöstö on työsuhteessa ja sopimuspalokunnilta (VPK) 
tehdään asiakaspalveluostoja.  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
• Keski-Suomen pelastuslaitos on saavuttanut pääosin sille talousarviossa asetetut tavoitteet.  

• Keski-Suomen pelastustoimen yhteistoimintasopimus on allekirjoitettu vuonna 2009. Tulisiko 

sopimuksen sisällön ajantasaisuutta arvioida sopimuskuntien kesken?  

• Keski-Suomen pelastuslaitoksen tulisi arvioida johtamisjärjestelmäänsä suhteessa alueen tarpeisiin 
ja olosuhteisiin sekä muihin pelastuslaitoksiin ja tehdä vaadittavat muutokset työnantajan ja 
henkilöstön luottamuksellisten suhteiden palauttamiseksi.  
Esimiesten tulee huolehtia, että kehityskeskustelut toteutetaan säännöllisesti ja keskustelujen 
tulokset analysoidaan työyhteisöissä, jotta vahvistetaan avointa keskustelukulttuuria johdon ja 
työntekijöiden välillä. 
Pelastuslaitos aloittaa AVI:n poikkeusluvan perusteella Jyväskylän kaupungin hakemuksen 
mukaisessa työajassa 25.5.2020 alkaen. Työajassa palataan osittain aikaisempaan työaikaan, 24 
tunnin vuoroihin.  

• Kaupunki joutuu varautumaan työoikeuden päätöksen (2020:31) mukaisesti henkilöstön varallaolon 
korvauksiin takautuvasti. Myös sivutoimisille palomiehille pitää maksaa täysi palkka varallaolosta 
(hovioikeuden päätös, johon korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa). Eri oikeusasteiden ratkaisut 
nostanevat pelastuslaitoksen kustannuksia huomattavasti tulevaisuudessa.  

Tarkastuslautakunta pitää hyvänä, että Keski-Suomen kokonaisturvallisuuden koordinointi on tehokasta ja 
että Jyväskylän kaupunki on ottanut vahvemman vetovastuun Keski-Suomen turvallisuus- ja 
valmiustoimikunnan toiminnassa, jotta kehittämistyö jatkuu ja varautuminen suuronnettomuuksiin ja 
kriiseihin turvataan.  Tilinpäätöstietojen mukaan alueelliset työryhmät perustetaan vuoden 2020 aikana.  

  



21 
 

Taulukko 11: Arvioinnin yhteenvetoa 

Toimenpide Kyllä Lisäselvitys/kommentti 
Onko toiminnassa noudatettu 

pelastuslain 79§ mukaista, 
riskiarviointiin perustuvaa 

valvontasuunnitelmaa? (valvonta ja 
tarkastustoimenpiteet 2019)  

Kyllä  

Onko turvallisuusviestintää toteutettu 
turvallisuusviestinnän 

toimintasuunnitelman mukaisesti?  

Kyllä Missä, miten ja millä perusteilla turvallisuusviestintää 
toteutetaan? Onko turvallisuusviestinnässä painotettu 
tiettyjä väestöryhmiä, esim. lapsia ja nuoria? 
Toteutus ilmenee toimintakertomuksesta. 

Onko pelastuslaitos toteuttanut 
valmiussuunnitelmaa?   

Kyllä  

Toteutuuko yhteistoiminta järjestöjen 
ja muiden viranomaisten kanssa? 

Kyllä, johdon 
näkemys 
 
Ei, 
työntekijöiden 
näkemys 

 

Ovatko kehityshankkeet edenneet 
suunnitellusti?  

 Resurssit ei riitä kaikkiin tarvittaviin hankkeisiin. 

Ovatko pelastustoiminnan 
valmiusaikatavoitteet täyttyneet 

riskiluokittaisten tavoitteiden 
mukaisesti (ks. selvitys AVI:lle) 

ei Tästä on annettu erilliset selvitykset mm. 
kolmannesvuosiraporteissa, 
1 riskiluokka ei. 

Onko Pelan työhyvinvointi kehittynyt 
kesän 2019 jälkeen parempaan 

suuntaan? 

ei Tätä asiaa seurataan koko ajan ja etsitään ratkaisuja 
havaittuihin ongelmiin kuitenkin voimassa olevien 
lakien ja säädösten puitteissa turhia työnantajan ja 
työntekijöiden riskejä välttäen. 
Työntekijöiden mielestä huonontunut. 

Onko erityisosaaminen riittävällä 
tasolla? 

ei Yhteiskunnan teknistyessä kaikki pelastajat eivät pysty 
hallitsemaan enää kaikkia tehtäviä, vaan joudutaan 
erikoistumaan, joka puolestaan lisää koulutustarpeita, 
työajan joustovaatimuksia. Pääosin on vielä 
palvelutason edellyttämällä tasolla.  
Työntekijöiden mielestä työaikamuodon takia ei ole 
aina.  
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Tietolähteitä  
Korkein oikeus ei myöntänyt kaupungille valituslupaa – sivutoimisille palomiehille maksettava varallaolosta 

täysi palkka https://yle.fi/uutiset/3-11089410 

https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lappeenranta-ei-saanut-valituslupaa-varallaolokiistassa-hammastyttaa-jos-

tama-kaikki-lasketaan-taydeksi-

tyoajaksi/?utm_source=Perustuslaki+sallii+teht%C3%A4vien+eriytt%C3%A4misen+-

+Kuntaliitto+haluaa+sote-lakien+valmisteluryhmiin&utm_medium=email&utm_campaign= 

https://www.pelastusopisto.fi/malli-pelastustoimen-mittaristoksi/ 

Kokeiluversiossa ei ole vielä mittareita henkilöstön osaamiselle, työhyvinvoinnille tai työturvallisuudelle. 

- pelastuslaki  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pela
stuslaki  
- pelastusasetus  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=aset
us%20pelastustoimesta#P5  
- valmiuslaki  
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=valm
iuslaki  
- Keski‐Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelma 2018–20 
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1038504 
- Pronto –tietokannan toimintatiedot https://prontonet.fi/ 
https://yle.fi/uutiset/3-10940172 
- Opinnäytetyö 2017,  
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123487/Kylmalahti_Ulla_Matasaho_Reeta.pdf?sequence
=1&isAllowed=y 
- Henkilöstöraportti, henkilöstötilinpäätös 

- Työterveys Aalto liikelaitoksen työpaikkaselvitysraportti 28.3.2019 (allekirjoittajat: työterveyslääkäri, 
ylilääkäri, työterveyspsykologi, työterveyshoitaja, työfysioterapeutti) 
- Tarkastuslautakunnan arviointikäynti Ristonmaan pelastusasemalla 2.10.2019  
- Tarkastuslautakunnan ja Keski-Suomen pelastuslaitoksen henkilöstön keskustelutilaisuus 16.1.2020 
henkilöstökyselyn tuloksista 

https://yle.fi/uutiset/3-11089410
https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lappeenranta-ei-saanut-valituslupaa-varallaolokiistassa-hammastyttaa-jos-tama-kaikki-lasketaan-taydeksi-tyoajaksi/?utm_source=Perustuslaki+sallii+teht%C3%A4vien+eriytt%C3%A4misen+-+Kuntaliitto+haluaa+sote-lakien+valmisteluryhmiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lappeenranta-ei-saanut-valituslupaa-varallaolokiistassa-hammastyttaa-jos-tama-kaikki-lasketaan-taydeksi-tyoajaksi/?utm_source=Perustuslaki+sallii+teht%C3%A4vien+eriytt%C3%A4misen+-+Kuntaliitto+haluaa+sote-lakien+valmisteluryhmiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lappeenranta-ei-saanut-valituslupaa-varallaolokiistassa-hammastyttaa-jos-tama-kaikki-lasketaan-taydeksi-tyoajaksi/?utm_source=Perustuslaki+sallii+teht%C3%A4vien+eriytt%C3%A4misen+-+Kuntaliitto+haluaa+sote-lakien+valmisteluryhmiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://kuntalehti.fi/uutiset/laki/lappeenranta-ei-saanut-valituslupaa-varallaolokiistassa-hammastyttaa-jos-tama-kaikki-lasketaan-taydeksi-tyoajaksi/?utm_source=Perustuslaki+sallii+teht%C3%A4vien+eriytt%C3%A4misen+-+Kuntaliitto+haluaa+sote-lakien+valmisteluryhmiin&utm_medium=email&utm_campaign=
https://www.pelastusopisto.fi/malli-pelastustoimen-mittaristoksi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=pelastuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20pelastustoimesta#P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110407?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=asetus%20pelastustoimesta#P5
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=valmiuslaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=valmiuslaki
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1038504
https://prontonet.fi/
https://yle.fi/uutiset/3-10940172
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123487/Kylmalahti_Ulla_Matasaho_Reeta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/123487/Kylmalahti_Ulla_Matasaho_Reeta.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kuvio 7: Työaikamuutoksia 24/7 paloasemilla 
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4 Kaupunginteatteri  

Arviointi on annettu kommentoitavaksi henkilöille, jotka osallistuivat tarkastuslautakunnan 

arviointikäyntiin teatterilla 6.11.2019  
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Arviointitehtävä 
Arvioinnin tavoite on luoda kokonaiskuva kaupunginteatterin toiminnasta ja taloudesta erityisesti 

taloudellisuuden ja tehokkuuden, teatterin toiminnan laadun ja vaikuttavuuden sekä työhyvinvoinnin 

näkökulmista. Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin henkilöstötyön linjausten toteuttamista 

henkilöstökyselyn avulla.  

 

Jyväskylän kaupunginteatterin toiminnan kuvaus talousarviossa 2019 
 

Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Talousarvion 

mukaan teatteri tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja 

luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä 

kulttuurikaupunkina. 

Vuoden 2019 maakunnallinen yhteistyö on nuorille suunnattu kiertävä esitys koulukiusaamisesta. 

Tulevaisuudessa kaupunginteatteri panostaa edelleen nuoriin. Kiertueen toteuttamiseen on saatu OKM:n 

erityisavustus. Teatterin yleisötyöntekijä jatkaa nuorten matalan kynnyksen harrasteryhmä (15–24 -

vuotiaat). Kesällä 2017 aloitetut lasten ja nuorten teatterileirit jatkavat vuonna 2019. 

Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian ja Keski- Suomen Tanssin Keskuksen yhteistyö Glamour & 

Glam tapahtuma jatkuu neljännen kerran. 

Jyväskylän kaupunginteatteri on mukana VOS teattereiden näytelmäkirjallisuuden kehittämisyhteistyössä 

UNO. Ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston 

näyttelijänkoulutusohjelman ja Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa jatketaan. Kahdeksan teatterin 

kansainvälinen yhteistyö jatkuu edelleen vuonna 2020. Tavoitteena on edistää korkeatasoista 

esitystoimintaa, verkostoitua ja oppia hankehallinnointia. 

Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyö tuottaa lukuisia kohtaamisia ja tapahtumia yhteistyössä 

kunnallisten, valtakunnallisten sekä kolmannen sektorin eri alojen toimijoiden kanssa. Yleisötyö toteutetaan 

yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen sekä Avoimen 

yliopiston kanssa. Työpajoja viedään Jyväskylän perusopetuksen luokkiin ja suunnittelussa huomioidaan 

uuden opetussuunnitelman tavoitteisto. Yleisötyön tapahtuma- ja osallistujamäärät ovat kasvussa. 

Kaupunginteatterin yleisötyön resurssi kasvaa ja sen myötä on mahdollista toteuttaa uusia yleisötyön 

muotoja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Keväällä 2019 kiertuetoimintaa suunnattiin myös maakuntiin, 

kohderyhminä koulujen yläasteet ja nuoret. Esitykset maakunnissa (Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi ja Viitasaari) 

toteutettiin hankerahoituksella. Opettajille suunnattu koulutus toteutetaan samalla hankerahalla 

yhteistyössä perusopetuksen ja Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden kanssa. 
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Kuvio 1: Jyväskylän kaupunginteatterin organisaatio 

 

 

Kuvio 2: Teatterin toimintaa sisältyy monia prosesseja, jotka vaikuttavat näytöksien onnistumiseen.  
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Tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnin näkökulmat  
 

Arvioinnin tavoite on antaa valtuustolle kokonaiskuva kaupunginteatterin toiminnasta ja taloudesta sekä 

valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumisesta. Kulttuuripalveluiden arviointia on kehittänyt muun 

muassa Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore https://www.cupore.fi/fi/. Kulttuurin arviointi ja 

vaikutusten väylät -julkaisu on vuodelta 2005.  

Taulukko 1: Tuloksellisuusarvioinnin näkökulmat ja käytettävät mittarit 

  

Taloudellisuus/Tehokkuus 

• Henkilöstömenot €/myyty lippu 

• Lippujen hinnoittelu/ kehitys/vertailu 
muihin teattereihin  

• Ensi-iltojen määrä 

Työhyvinvointi 

• Työhyvinvointimittaukset/-kyselyt  

• Henkilöstömitoitus, htv 

• Osaamistarpeet/osaamisen 
vahvistuminen 

• Kehityskeskustelut 

Laatu 

• Asiakastyytyväisyys/näytäntöjen/näyt-
tämöiden täyttöaste 

• Katsojamäärät 
 

Vaikuttavuus 

• Yleisötyöhön osallistuneiden määrä 

• 1.-2.-luokkien kulttuuriretket 
suuntautuvat myös teatteriin 
(teatteriseikkailu), kulttuurikompassi*  

• Jyväskylä vetovoimaisena 
kulttuurikaupunkina vahvistuu 

• Markkinointiyhteistyö kaupungin 
viestinnän kanssa 

*https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/kompassi 

Taulukko 2: Teattereiden lippuhintojen vertailu 
   

Kaupunki / teatteri musikaali puhenäytelmät 

Hki / kaupunginteatteri 68-88 € 30-45 € 

Hki / kansallisteatteri ei musikaalia 35-49 € 

Espoo ei musikaalia 30-42 € 

Tampere / TT 46-85 € 24-39 € 

Tampere / TTT 53 € 38-45 € 

Vantaa ei musikaalia 27-29 € 

Oulu ei musikaalia 26-37 € 

Turku 37-57 € 29-46 € 

Jyväskylä 40 € 28-32 € 

Lahti 45 € 30-32 € 

Kuopio 39-48,50 € 27,50-33,50 € 

Pori 40,00 € 28-29 € 

 

 

  

https://www.cupore.fi/fi/
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla/kompassi
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Teatterin talousarviotavoitteet 2019 
Kaupunginvaltuuston asettamat tavoitteet ohjaavat teatterin toimintaa ja taloutta. 

Jyväskylän kaupunginteatteri 

Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme 
pienellä näyttämöllä, lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään yksi aiempi esitys.  

Vuonna 2018 ensi-iltoja oli seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä 

Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste 
on 72 % 

Yleisötyön tavoite on 8 850 osallistujaa. 

 

Tilastotietoa teatterin toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta 
 

Tavoite kokonaiskävijämäärä: Teatterin kokonaiskävijämäärä ylittyi tavoitteesta vuonna 2018 (61 847) ja jäi 

hieman tavoitteesta vuonna 2019 (57 661 kävijää).  

 

 

Kuvio 3: Jyväskylän teatterin kävijämäärät tuhatta asukasta kohden  

(Lähde: Tilinpäätökset 2014-2018) 
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Taulukko 3: Jyväskylän teatterin tunnuslukuja (Lähde: Teatterin tiedotuskeskus Tinfo, Jyväskylän kaupungin 

tilinpäätökset)  

Kaupunginteatteri 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Myydyt liput (Tinfo) 49 800 52 679 44 038 45 927 48 498 38 451 

Kokonaiskävijämäärä 58 847 59 625 54 977 61 483 61 847 57 661 

Ensi-illat 6 7 7 7 10 7 

Näyttämöiden täyttöaste % 66,3 65,3 71 74 77,7 73,6 

Yleisötyön osallistujat - 962 6 432 7 833 6 611 7 895 

 

Toimintamenot (1000 €) -5 777 -6 009 -5 869 -5 643 -5 696 -6 142 

Toimintatulot (1000 €) 1 543 1 478 1 384 1 439 1 453 1 461 

Toimintakate (1000 €) -4 234 -4 531 -4 485 -4 204 -4 242 -4 681 

Valtionosuus 1 476 1 436 1 386 1 346 1 396 1 378 

Kaupungin rahoitusosuus 2 836 2 900 2 914 2 859 2 907 3 308 

Teatterin tulos 78 -195 -185 1 61 83 

 

Toimintatulot % toimintamenoista 26,7  24,6  23,6  25,5  25,5  23,8 

Toimintatulot € / kävijä 26,2 24,8 25,2 23,4 23,5 25,3 

Toimintamenot € / kävijä 98,2 100,8 106,8 91,8 92,1 106,5 

Toimintakate € / kävijä -72 -76 -82 -68 -69 -81 

Toimintakate € / asukas -31,2 -33,0 -32,3 -29,9 -30,0 -32,9 

Kumulatiivinen yli/alijäämä (1000 €) 

teatterin ilmoittama luku  
492 297 112 113 174 257 

 

1Teatterin johdon arvio lavarikon aiheuttamista talousarvioimattomista kustannuksista on noin 300 000 euroa, joka 

puuttuu taulukosta. Syksyn lisätalousarviossa teatterin toimintatuloja vähennettiin 150.000 € ja toimintamenoja lisättiin 

150.000 €. 

2Teatteri on osa Jyväskylän kaupunkia, mutta sille on tilinpäätösseurantaa varten eritelty oma laskennallinen 

yli/alijäämä vuodesta 2009 lähtien (ylivuotinen budjetointi).  

3 Noin 88 prosenttia teatterin lipuista myydään omasta lippumyymälästä. Netistäkin voi lipun ostaa. 
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Tavoite näyttämöiden täyttöaste ja yleisötyön osallistujien määrä: Näyttämöiden täyttöaste on parantunut 

noin 10 prosenttiyksikköä tarkastelujaksolla. Samoin yleisötyön osallistujien määrä on toiminnan 

aloittamisen jälkeen yli yhdeksänkertaistunut.  

 

Kuvio 4: Näyttämöiden täyttöaste (Lähde: Tinfo ja Jyväskylän tilinpäätökset 2014-2018) 

Näyttämöiden täyttöprosentit on laskettu teoksittain ilmoitettujen käytössä olleiden istuinmäärien mukaan. Täyttöaste 

kuvaa kullakin näyttämöllä, koko talossa ja myös yhteenvedoissa ilmoitettujen myytyjen lippujen osuutta suhteessa 

myynnissä olleisiin paikkamääriin. Teoksen luonteen vuoksi näyttämön paikkamäärää on saatettu rajoittaa, mikä ei 

kuitenkaan alenna täyttöprosenttia. Koko maan luvut eivät sisällä kansallisoopperaa tai tanssiteattereita eikä 

teattereita, joiden esityksistä alle puolet pidettiin omissa tiloissa. (Vrt. Sinfonian täyttöaste on parempi, mutta 

esityskertoja on vähemmän.) 

 

 

 

Kuvio 5: Yleisötyön osallistujat tuhatta asukasta kohti (Lähde: Talousarviot)  

Yleisötyö on jatkossa mahdollisesti yksi valtionosuusperuste. Teatteri etsii yhteistyömuotoja, jotka lisäisivät 

teatterin resursseja.  Teatteri on ollut mukana hankkeessa, jossa tutkitaan digitalisaation mahdollisuuksia 

teatterin vaikuttavuuden lisäämiseksi esimerkiksi striimausten kautta.  
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Jyväskylän kaupunginteatterin tulorakenteesta 
 

Teatterin perusvaltionosuus perustuu laskennalliseen henkilötyövuoden yksikköhintaan. Jyväskylän 

kaupunginteatterin henkilötyövuosien määrä on 80,9. Teatteri palkkaa produktioihinsa myös vierailijoita. 

Vierailevat näyttelijät täydentävät osaamista, jota ei ole omassa teatterissa. 

 

Kuvio 6: Jyväskylän kaupunginteatterin henkilötyövuodet 2010- (todelliset ja vo:n peruste) 

Valtionosuuden laskentaperuste = [Vakituisen henkilöstön htv + (muun henkilöstön henkilöstökulut / vakituisen 

henkilöstön keskipalkka)] * (Okm:n laskema henkilötyövuoden yksikköhinta 52 225 €) 

Jaettava valtionosuus = (Valtionosuuden laskentaperuste) * valtionosuusprosentti 37% * kiky-vähennyskerroin 97,72%. 

Laskentakaavan mukaan kaupunki on ohjannut teatterille sille kuuluvan valtionosuuden.  

Jyväskylän teatterin valtionosuus vuodelle 2021 olisi 1 595 000 euroa. (Helmikuussa 2020 valmistuu raportti 

valtionosuuden uudistuksesta.) 

 

 

Kuvio 7: Vakituisten henkilötyövuodet, osuus henkilötyövuosista yhteensä % (Lähde: Tinfo) 

Vertailukaupungeista Turku hyödyntää eniten vierailevia näyttelijöitä. Vierailijat ovat taidealan korkeakoulusta, ja 

saavat näin kiinnityksiä työelämään.  
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Kuvio 8: Henkilöstömenot €/myyty lippu (Lähde: Tinfo) 

 

Teattereilla on erilaiset toimintaedellytykset. Tampereen Työväen Teatteri saa suurempaa valtionavustusta 

kuin muut Helsingin ulkopuolella toimivat teatterit.  

Taulukko 4: Henkilötyövuodet vertailukaupungeittain vuonna 2018 (Lähde: Tinfo) 

Henkilötyövuodet yhteensä 2018 (Tinfo) 

Kaupunki Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Pori Seinäjoki Vaasa Mediaani 

HTV 80,9 87,0 122,3 107,8 167,7 161,9 69,2 58,1 70,5 87,0 

 

 

Kuvio 9: Omiin esityksiin myydyt liput (kpl) vuonna 2018 vertailukaupungeittain 
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Kuvio 10: Jyväskylän kaupunginteatterin tulorakenne 2009-2018 (1000 €), lähde: Tinfo. 

Jyväskylässä vuonna 2013 musikaalikomedia Shrek kasvatti teatterin katsojalukuja.  

Valtionosuuden lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää investointiavustuksia kulttuuritilojen 

peruskorjaus- ja perustamishankkeisiin, joiden kustannukset ovat vähintään 80 000 €. Avustus on ollut 

keskimäärin 25 % hankekustannuksista. 

Rahoitusta voi hakea alustavasti kulttuuritilojen valtakunnalliseen nelivuotiseen rahoitussuunnitelmaan, joka 

on ohjeellinen ja otetaan huomioon myönnettäessä vuosittaista avustusta. Hankkeen tulee alkaa viimeistään 

avustuksen myöntämisvuonna. Kohteita asetetaan kokonaisarvioinnissa järjestykseen sen mukaan, mikä 

hankkeen merkitys on kulttuuripolitiikan ja teatterintaiteen saatavuuden kannalta. 

Vuoden 2020 talousarvioon on esitetty noin 1 miljoonaa euroa nostimien korjaamiseen ja 300 000 euroa 

pyörönäyttämön korjaukseen (ks. myöhemmin tekstissä). 
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Kuvio 11: Tulorakenne teattereittain 2018 (1 000 €) (Lähde: Tinfo) 

 

Teatterin kiinteistön tila ja nostinrikko 
 

Teatteritalo on valmistunut vuonna 1982. Teatteritalon peruskorjauksen tarveselvitys tehtiin vuonna 2008. 

Peruskorjaus on selvityksen jälkeen lykkääntynyt ensin vuodesta 2012 vuoteen 2018 ja vuodesta 2018 

tehtäväksi myöhemmin osana Jyväskylän sydän hanketta (mahdollisesti vuonna 2023-24).  

Tilojen kunto aiheuttaa vaikeuksia toiminnalle; tilojen ahtaus, riittävät kulkureitit esityksiä varten ja heikko 

akustiikka. Ahtaat kulkureitit, joita käytetään osin säilytystiloina ovat johdon mukaan turvallisuusriski. 

Tammikuussa 2019 tapahtunut nostinrikko vaatii aikaisemmin valmisteltujen tuotantojen sovittamista 

näyteltäväksi tasalattialla. Nostinrikko rajoittaa myös näyttelijöiden kulkureittejä esitysten aikana, sillä 

nostimien alta on tarvittaessa tarkoitus pystyä kulkemaan. Lisäksi teatterin pyörönäyttämö on ollut poissa 

käytöstä vuodesta 2006.  

Sinfonialle on varattu keskiviikot teatterin ohjelmistosta, ja teatterin oma harjoitus- ja ohjelmistotoiminta 

ovat sopeutuneet tilanteeseen hyvin. Orkesterinostimet olivat nostinrikon jäljiltä käyttökiellossa. 

Orkesterinnostimet korjattiin kesän 2019 aikana. Niiden korjaamatta jättäminen olisi vaikeuttanut myös 

Keski-Suomen alueoopperan toteuttamista. Peruskorjausta vaativat ja riskialttiit tilat kuormittavat osaltaan 

henkilöstöä.  

Lavarikossa yksi yhdeksästä lavanostimesta romahti harjoitusten aikana voimalla, joka riitti hajottamaan alla 

olevan betonirakenteen. Nostinten perusrakenne on vuodelta 1982, mutta nostomekanismi on vaihdettu 

alkuperäisestä hydrauliikasta servomoottoreihin 2009. 

Esityksiä varten tehdään tuotantotekninen turvatarkastus ja lavoja huolletaan säännöllisesti. Konecranes 

tekee nostinten säännöllisen tarkastuksen joka kesä. Tästä huolimatta näin vakavan nostinrikon riskiä ei 
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osattu ennakoida ja kaluston iän vuoksi nostimilla ei ollut vakuutussuojaa. Nostinrikkoa varten ei ollut 

ennakkosuunnitelmia, vain pienempiin vikoihin oli varauduttu. 

Kiwa inspecta suoritti tutkimuksen lavanostimen rikkoutumisen syystä. Tutkimus suoritettiin 

ultraäänikuvauksin. Syynä oli nostimen rakenteissa piilossa olleen nostinruuvin väsymismurtuma, eikä vikaa 

olisi voinut havaita normaalissa huollossa. Nostinruuvit ovat alkuperäisiä vuodelta 1982, ruuvit eroavat 

alkuperäisistä piirustuksistaan, joten kyseessä voi olla kaluston iän lisäksi käyttöikää lyhentänyt 

valmistusvirhe. Kaikki ruuvit suositellaan uusittaviksi ja lisäksi on asennettava turvavarmistusjärjestelmä 

romahdusten estämiseksi. Vaihtoehtoisesti nostimet olisi korvattava kokonaan uusilla. 

Johdon selvityksen mukaan romahduksen seurauksena 24 esitystä jouduttiin perumaan ja yksi valmiiksi 

harjoiteltu tuotanto peruutettiin kokonaan sekä noin 9 000 katsojaa menetettiin. Lisäksi korjaustoimenpiteet 

ja tutkimukset tuottivat lisäkustannuksia. Markkinoinnin ja myynnin osalta 24 peruuntuneesta esityksistä 

menetettiin lipputuloina noin 150 000 euroa. Lisäksi tuotantojen markkinointia on toteutettava uudestaan, 

jotta peruttuja tuotantoja saadaan uudelleen ohjelmistoon, mikä aiheuttaa lisäkuluja. Lavarikon aiheuttamat 

ylimääräiset kulut olivat syyskuun lopussa 150 000 euroa johdon arvion mukaan.  

Vuoden talousarvioon 2020 on myönnetty 1 miljoonaa euroa nostimien korjaamiseen ja 300 000 euroa 

pyörönäyttämön uusimiseen. (KV 25.11.2019). Teatterilavan nostimissa käytetään samaa tekniikkaa kuin 

Lahdessa ja Seinäjoella. Lavaremontin 2020 urakoitsija kilpailutettiin, ja toimialajohtajan viranhaltijapäätös 

remontista tehtiin 10.2.2020. Kilpailutus kuitenkin keskeytettiin hankinnan ylittäessä sille varatun 

määrärahan ja hankinnan kriteerit määriteltiin uudelleen.  

Peruskorjaustarpeet: Teatterirakennus on sähköteknisesti peruskorjauksen välittömässä tarpeessa. Teatterin 

kiinteä yläkoneisto on vanhanaikainen ja vaatii modernisoinnin. Teatterirakennuksen ilmanvaihto 

riittämätön, laitteiston osia on korjattu mutta hankesuunnitelmassa vuodelta 2014 mainitaan tarve yhdelle 

ilmastointikonehuoneelle. Teatterin käytössä oleva harjoitussali ei vastaa teatterin suuren näyttämön 

tarpeita. Työtiloja on jouduttu rakentamaan väliaikaisesti erilaisiin tiloihin. Varastointitilat ovat 

riittämättömät ja teatteri joutuu käyttämään ulkopuolisia varastointitiloja. 

Esteettömyydessä on merkittäviä puutteita teatteritalossa. Puutteet johtuvat alkuperäisistä suunnitelmista, 

joihin ei ole voinut tehdä muutoksia. Teatterin katsomon penkit ovat huonossa kunnossa ja niitä on 

Tilapalvelun toimesta huputettu, jotta revenneet kohdat olisivat piilossa. Teatteritaloon on 90-luvulla 

rakennettu sähköinen akustiikka parantamaan suuren näyttämön ongelmallista akustiikkaa. Järjestelmä on 

vanha ja pitäisi modernisoida nykyaikaiseksi ja toimivaksi. Tilapalvelun mielestä sähköinen akustiikka, joka 

korjaa rakennukseen liittyvää huonoa akustiikkaa, ei kuulu tilapalvelulle (järjestelmä on kyseiseen tilaan 

rakennettu ja kiinteäksi osaksi sitä). Himmenninjärjestelmä on sekä suurella näyttämöllä että pienellä 

näyttämöllä modernisoinnin tarpeessa.  

Teatterin peruskorjaus 
 

Teatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman luonnos on vuodelta 2014. Peruskorjaus ei ole edennyt 

kaupungin päättävissä elimissä. Jyväskylän Sydän hanke käynnistettiin 2018 ja sen tavoitteena on kaupungin 

kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittäminen. Kaupunginteatteri on osallistunut 

hankkeeseen osana kaupungin muita kulttuuritoimijoita. Vanhassa hankesuunnitelmassa Teatteritalon 

toimijoina on sekä Jyväskylä Sinfonia että Jyväskylän kaupunginteatteri. Vanhaa hankesuunnitelmaa ei ole 

päivitetty tai jatkettu vaan odotetaan Jyväskylän Sydän -hankeen pohjalta valtuuston päätöstä erityisesti 

Jyväskylä Sinfonian konserttisalista.  
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Kaupunginteatterin johto on tähdentänyt teatteritalon peruskorjauksen kiireellisyyttä ja peruskorjauksen 

hankesuunnitelman aloittamista mahdollisimman pian, mistä päätöksen tekee kaupunginvaltuusto.   

Tilapalvelu on tehnyt pieniä korjauksia hallinnoimaansa teatteritaloon. Korjaukset ovat liittyneet rakenteisiin, 

toimistotilojen pintoihin, ilmanvaihtoon ja ilmanlaatuun. Erilaisia korjauskohteita tulee esille tasaiseen 

tahtiin.  Orkesterinostimiin tehtiin kesällä 2019 turvallisuuden parantamiseksi pieni korjaustyö, jotta ne 

saatiin käyttöön kaudelle 2019-2020. Epäselvää on, mitkä teatteritaloon kiinteästi liittyvät tekniset laitteet 

ovat vuokralaisen/teatterin vastuulla ja mitkä vuokranantajan/tilapalvelu liikelaitoksen. Lattianostimien 

huolto ja korjaustoimenpiteet on määritelty Kaupunginteatterin vastuulle suullisesti.  

Vanhassa hankesuunnitelmassa vuodelta 2014 on maininta erillisestä suuren näyttämön kokoisesta 

harjoitustilasta. Nykyinen harjoitustila on liian pieni suuren näyttämön käyttöön. Teatterin johdon 

näkemyksen mukaan teatteri voisi ottaa käyttöönsä parkkihallin tilat ja tehdä niistä varastointitiloja, jolloin 

ulkoisten varastojen käytöstä ei tulisi enää niin paljon kuluja vuokrien ja kuljetusten muodossa.  

Parhaana ratkaisuna teatterin henkilöstö näkee teatterin toiminnan väistötilaoissa peruskorjauksen ajan.  

Jyväskylän kaupungin hallintosääntö määrittelee toimivallan julkisissa hankinnoissa. Julkisia hankintoja 

koskevat määräykset löytyvät hallintosäännön 66 §:stä. Jyväskylän kaupunginhallitus on hyväksynyt 

Hankintaohjeet. 

Hallintosäännön 66 §:n mukaan hankintojen tulee perustua valtuuston hyväksymään talousarvioon. 

Hankinnasta päättää palvelujohtaja, kun hankinnan ennakoitu arvo on alle 2 miljoonaa euroa mutta 

vähintään yhtä suuri kuin kansallinen kynnysarvo.  Tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja 

suunnittelukilpailuissa kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa. 

Hallintosäännön 63 § lauta- ja johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. 

Valtuusto voi talousarvion yhteydessä hyväksyä erilliset talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Valtuusto ei 

ole täytäntöönpano-ohjeita hyväksynyt.  

Teatteri-investointien ja peruskorjauksen hankesuunnitelmien hyväksyminen:   

Kaupunginteatterin talousarvio sisältyy kulttuuri- ja liikuntalautakunnan talousarvioon ja sivistyksen 

toimialaan. Kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa asiat esittelee toimialajohtaja.  

Hallintosäännön 19 §:n mukaan Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta päättää vuotuisesta talonrakennuksen 

investointiohjelmasta sekä alle 5 miljoonan euron talonrakennushankkeiden hankesuunnitelmien 

hyväksymisestä.  

Hankesuunnitelmaprosessi etenee T-webin tietojen mukaan:  
Hankesuunnitelmat perustuvat tilapalvelun laatimiin tarveselvityksiin.  
Tilapalvelu laatii hankesuunnitelman ja pyytää lausuntoa hankesuunnitelmista palvelualueen 
lautakunnalta.  
Kun lausunnot on saatu Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hankesuunnitelman hyväksymistä.  
Kaupunginhallitus käsittelee ehdotuksen ja esittää päätösehdotuksen kaupunginvaltuustolle.  
Kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösesityksen.  
Tilapalvelut-liikelaitos vastaa investoinnin toteutuksesta.  
 

Teatteritalon ja kaupungintalon ulkopuolisten maanalaisten rakenteiden korjausten hankesuunnitelma 

9/2018 (790 000 €) (Tilapalvelut-liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä).   
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Kulttuuri-investoinneista valmistuu selvitys vuodenvaihteessa. Elinkeinoyksikön Jyväskylän sydän -projekti 

ehdottaa taiteen ja kulttuurin keskuksen muodostamista kaupungin ydinkeskustaan.  

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan 

Yhteistyö Aalto-säätiön kanssa teatterin peruskorjauksesta on välttämätöntä, jotta myöhemmin ei tule 

lisäkustannuksia aiheuttavia muutoksia.  

Peruskorjauksen hankesuunnitelman avaamiseen tarvitaan kaupungin päätös. Kaupungilta tarvitaan myös 

linjaus peruskorjauksen aikataulusta.  

Mikäli teatterin yhteyteen tulee esimerkiksi osallisuus- ja kulttuuripalvelut tai muita toimijoita, tarvitaan 

lisärakentamista. Teatterin omat tilat ovat käytössä. Uuteen toimintaan otettuja, ja tähän käyttöön 

soveltumattomia tiloja, on paljon, mikä aiheuttaa sisäilmaongelmia ja muuta haittaa, koska tilat eivät sovellu 

nykyiseen käyttötarkoitukseen. 

Työhyvinvointi teatterissa 
 

Kiinteistön kunnon aiheuttaman rasituksen lisäksi teatteri toimintaan liittyy muitakin työhyvinvointia 

heikentäviä tekijöitä. Teatterissa työprosessi on rullaava, seuraavan vuoden esitysten harjoitukset ja 

tuotannot ovat käynnissä samaan aikaan ohjelmistossa olevien esitysten kanssa.  Tekninen puoli ja 

markkinointi ovat omat kokonaisuutensa. Teatterin toiminnan luonne on haastava kokonaisuuden 

yhteensovittamisen kannalta.  

Teatteri on monialainen työyhteisö, jossa eri ammattiryhmien (lavateknikot ja näyttelijät) työaikaa säätelevät 

näyttelijöiden TES ja alan vakiintuneet käytänteet. Kaksiosainen työpäivä mahdollistaa noin neljän tunnin 

tehokkaan harjoitusajan ja teknisen toiminnan harjoitustauon välissä. 

Näytäntövuoden aikana kaksiosainen työpäivä ja kuusipäiväinen työviikko sitovat henkilökuntaa. Tämä 

kerryttää ns. kesävapaat, jotka yhdistetään kesäloman yhteyteen ja siten henkilökunta saa noin kahden 

kuukauden kesävapaan. 

Henkilösidonnaiseen teatteriesitykseen sisältyy aina ihmisriski. Yksittäinen esitys vaatii kaikkien 

näyttelijöiden läsnäolon toteutuakseen. Tästä syystä teatterissa henkilökunnan sairastuessa kynnys hakea 

sairaslomaa on korkealla. Sairastapauksissa paikkausjärjestelyt kuormittavat työyhteisöä, roolin paikkaaja 

tulee ensisijaisesti omasta henkilökunnasta tai paikkaaja palkataan freelance-kentältä. Näytäntövuoden 

aikana pyritään kiertojärjestelmän avulla mahdollistamaan näyttelijän lukuvapaa, jolloin hän ei harjoittele 

uutta produktiota, mutta on mukana jo harjoitelluissa esityksissä. Roolien määrä vuoden aikana vaihtelee ja 

yleensä pyritään 3-4 produktioon näyttelijää kohden. Poikkeustapauksissa produktioita voi olla viisi. 

Viime vuosien aikana näyttelijöiden eläköitymiset ja hakeutumiset muihin töihin ovat tuoneet vaihtuvuutta 

henkilöstöön. Freelance-näyttelijöiden palkkaaminen on tuonut produktioihin uutta osaamista ja 

näkökulmaa. Osa näyttelijöistä nauttii vaihtuvuudesta ja osa haluaisi vakituisen henkilöstön lisäämistä, koska 

kokee vaihtuvuuden kuormittavan itseään.    

Jyväskylän sinfonia harjoittelee ja esiintyy teatterirakennuksessa keskiviikkoisin. Siirtymät sinfonian 

harjoitustilojen ja teatterin välillä aiheuttavat osaltaan hankaluuksia toimintaan. Teatterilla ei ole 

asianmukaista harjoitushuonetta ja siksi teatterin suurta näyttämöä joudutaan nykyisin käyttämään myös 

harjoitustilana.  

Narikkatyöntekijöillä (14 henkilöä), näyttämötyöntekijöillä ja tekniikassa (16 henkilöä) on 

nollatuntisopimuksia. Työntekijät saavat tiedon työvuorostaan kahta viikkoa aikaisemmin. Kaupungin 

henkilöstöyksikkö on selvittänyt työsopimusten lainmukaisuuden maaliskuussa 2020.  

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan
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Teatterin toimintaa haittaa huono sisäilman laatu, niin henkilökuntaa kuin yleisöäkin. Pienen näyttämön 

sisäilma on osaremontin jälkeen parantunut. Teatterin tiloja käytetään toimintaan, joihin niitä ei alun perin 

ole suunniteltu. Edellisen takia on sisäilman vaihtuvuus toisissa tiloissa riittämätön ja toisissa liian kova. 

Produktioiden kasvaessa tilat ovat käyneet ahtaiksi. Lavasteita ja puvustoa joudutaan säilyttämään käytävillä, 

mitkä vaarantavat työturvallisuutta. Oman haasteensa aiheuttaa se, että tekniikka toimii pimeissä tiloissa.  

Teatterin tilat eivät täytä esteettömyyden vaatimuksia. Koska yleisöhissiä ei ole joudutaan liikuntaesteiset 

asiakkaat kuljettamaan henkilökuntahissillä, jonka jälkeen siirrytään kapeita käytäviä, henkilökunnan seasta 

katsomoon. Tästä aiheutuu paitsi häiriötä henkilökunnalle (näyttelijät puolialastomia ja kiireisiä) myös 

aikatauluongelmia, mikäli liikuntaesteisiä asiakkaita on useita. Hankalat kulut ovat myös turvallisuusriksi 

mahdollisen onnettomuuden sattuessa. 

Teatterin koko henkilöstölle lähetettiin tammikuun 2020 alussa kysely, johon vastasi 58 henkilöä 

(vastausprosentti 74). Kyselyn perusteella teatterissa on tarvetta henkilöstöpolitiikan tarkistamiselle. 

Teatterissa on epäoikeudenmukaisuuden kokemuksia, jotka liittyvät lähinnä kuukausipalkkaisten ja 

tuntipalkkaisten työsuhteiden eroihin. Henkilöstötyön linjausten mukaan yhteisiä asioita tulee ratkoa 

avoimesti ja henkilöstö osallistuen, mikä tarkoittaa, että esimiehiltä edellytetään nopeaa puuttumista 

vaikeisiinkin tilanteisiin. Kyselyn perusteella teatterissa jää ristiriitoja ratkaisematta. Teatteritilojen 

peruskorjausta on odotettu pitkään. Yleisölle halutaan tarjota korkeatasoisia esityksiä.  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
• Teatteri on toiminut tehokkaasti ja saavuttanut positiivisen tuloksen kolmen viimeisen vuoden 

aikana. Myytyjen lippujen määrä on kasvanut viime vuotta lukuun ottamatta, samoin yleisötyöhön 

osallistuneiden henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti. 

• Teatterin toiminnan kehittäminen on sidoksissa valtuuston päätökseen Jyväskylän Sydän projektista. 

Teatterin tilat kaipaavat remonttia. Kaupungin on varmistettava, että välttämättömien 

peruskorjaustoimien tulokset voidaan hyödyntää myös tulevaisuudessa toteutettavissa hankkeissa.  

Vastuiden tiloihin liittyvistä rakenteista tulisi olla selvät, esimerkiksi kenen vastuulle kuuluu teatterin 

akustiikka (tilaliikelaitos vai teatteri). 

• Ylivuotisessa budjetoinnissa olevien taidelaitosten osalta olisi perusteltua linjata, mikä osuus 

taidelaitoksesta riippumattomasta infran rikkoutumisesta (esimerkiksi lavanostimet) aiheutuvasta 

tappiosta on kohtuullista sisällyttää taidelaitoksen kumulatiiviseen laskennalliseen yli/alijäämään. 

• Henkilöstökyselyn perusteella teatterissa on tarvetta henkilöstötyön kehittämiselle. Kaupungin 

henkilöstöyksikkö ja teatterin henkilöstö jatkavat henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistä 

teatterissa. 

 

Tietolähteitä 
 

Teatterin tiedotuskeskus Tinfo https://www.tinfo.fi/ 

Kaupungin tilinpäätökset 2014-2019 https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi 

Talousarviot 2014-2019 https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio 

Kaupungintalon teatteritiistai 24.9.2019  

Tarkastuslautakunnan arviointikäynti teatterilla 6.11.2019 

Tarkastuslautakunnan ja teatterin henkilöstön keskustelutilaisuus henkilöstökyselyn tuloksista 13.2.2020 

 

 

https://www.tinfo.fi/
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi
https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio
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5 Asumisen politiikka ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy  

 

Tarkastuslautakunta teki arviointikäynnin Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:llä 23.10.2019. Arvioinnin ovat 
kommentoineet toimitusjohtaja, talouspäällikkö ja asiakkuuspäällikkö. 
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Arviointitehtävä 
 
Tarkastuslautakunta arvioi Jyväskylän asuntopolitiikkaa, asumisen politiikkaa ja asuntomarkkinoiden tilaa 
yleisesti sekä Jyväskylän vuokra-asunnot Oy:n roolia asuntomarkkinoilla ja kaupunkikonsernissa. Arviointiin 
sisältyy myös se, millaista omistajapolitiikkaan kaupungit toteuttava vuokra-asuntoyhteisöihinsä nähden 
(liite: tuloksellisuusarviointi asumisen politiikasta) sekä katsaus asunnottomuuden hoitoon.  
 
Suomen perustuslain 19 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea 
asumisen omatoimista järjestämistä. Jyväskylän kaupunginvaltuusto on asettanut Jyväskylän Vuokra-
asunnot Oy:lle seuraavat tavoitteet (TA 2019):  
 

• Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän 
kunnossapidon toiminnoilla.  

• Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin 
siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

• Yhtiö osallistuu myös uusien asumisen ratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja 
yksityisten toimijoiden kanssa. 

 
Valtuusto ei ole asettanut Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle asukastyytyväisyyteen liittyvää tavoitetta.  
 
  

Jyväskylän asuntopoliittiset linjaukset 
 
Jyväskylän asuntopoliittiset linjaukset hyväksyttiin kesällä 2018. Yritysten näkökulmasta asuntopolitiikka 
kytkeytyy laajemmin myös kaupungin tontti- ja kaavoituspolitiikkaan, kuten keskustan 
täydennysrakentamiseen. http://www2.jkl.fi/asuntopolitiikka/asuntopolitiikkaselvitys-tiivistelma.pdf 
 
Asuntopoliittisessa selvityksessä kansalliset asiantuntijat määrittivät sosiaalisen kestävyyden tiiviin ja 
käveltävän kaupunkirakenteen näkökulmasta sekä hallintamuotojen, talotyyppien ja ihmisryhmien 
sekoittuneisuudeksi. Asuntopolitiikasta tulisi siirtyä kokonaisvaltaisempaan asumisen politiikkaan, jossa 
sosiaalinen kestävyys muodostuu myös muista tekijöistä kuin asunnosta ja siitä, mitä rakennusten sisältä 
löytyy:  
 

• Julkisten ja puolijulkisten tilojen laatuun panostaminen, mm. puistot  

• Joukkoliikenteen toimivuus keskeinen alueiden saavutettavuudessa*  

• Läpinäkyvät ja ennustettavat prosessit sekä innovatiivisuus ja edelläkävijyys ovat keinoja edistää 
sosiaalista kestävyyttä myös asuntoa laajemmin.  

• Asuntojen osalta hyvän asuntopolitiikan kehitettäväksi piirteeksi nousi erityisesti kohtuuhintaisen 
asumisen edistäminen keskustoissa ja niiden lähellä olevilla sijainneilla. Yritysten keinoja ovat 
esimerkiksi asuntojen matalampi varustetaso, moduulirakentaminen, tuotteiden vakiointi sekä 
rakennuttajien mukaan ottaminen suunnitteluun.  

 
Työpajassa kaupungilta toivottiin ARA-rakentamisen tarkempaa ohjaamista tontinluovutusvaiheessa. (Lähde: 
Jyväskylän asumisvisio 2025 http://www2.jkl.fi/kaavakartat/asumisvisio_2025.pdf) 
 

* Kausilippuhintojen muutokset (Joukkoliikennejaosto 6/2018)  
http://julkaisu:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7375  
Jyväskylän seudun joukkoliikenteen Waltti-kausilipputuotteiden hintoja alennettiin 1.1.2019 
alkaen joukkoliikennejaoston päätöksellä 6/2018. 
 
 

http://www2.jkl.fi/asuntopolitiikka/asuntopolitiikkaselvitys-tiivistelma.pdf
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/asumisvisio_2025.pdf
http://julkaisu:8081/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil_tweb.htm?+bid=7375
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Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän kaupungin omistama osakeyhtiö, joka tarjoaa korkotuki- ja 
Arava-rahoitettuja vuokra-asuntoja Jyväskylän alueella. JVA on Aravalainsäädännössä tarkoitettu kunnan 
omistama yhtiö lainansaajana ja näin ollen toteuttaa osaltaan valtion asuntopolitiikkaa. 
 
JVA:n konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy ja tytäryhtiöt Asunto Oy 
Jyväskylän mlk:n Jokileinikki (100 %), Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Norolankuja 1 (100%), Asunto Oy Jyväskylän 
Juolukkatie 1 (100%) sekä Asunto Oy Tuulenkylä (51,52%). 
 
Lisäksi JVA on osakas As Oy Vastatuulessa (41 %), As Oy Muurarinmäessä (20 %), Halssilan Huolto Oy:ssä (35 
%), Sulun Kiinteistönhoito Oy:ssä (29 %) ja Kiint.Oy Jkln Palokunnanmäen Autoparkissa (35 %). 
 
Joulukuussa 2018 JVA:n hallitus päätti yhtiön uudesta strategiasta vuosille 2019 – 2023  
 

 
Kuvio 1: JVA:n strategia 2019-2023 
 
Uuden strategian mukaan JVA suunnittelee ja harkitsee erilaisia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia 
kohtuuhintaiseen asumiseen, kuten osuuskuntamalleja.   
 
Vapaarahoitteisen rakentamisen omarahoitusosuus on yleensä suurempi kuin ARA-rahoituksessa ja laina-
aika lyhyempi. Lisäksi korkotukilainojen lyhennysohjelma on takapainotteinen.  
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Kaupungissa haasteena on, miten vastataan yhtäkkiseen asumisen tarpeeseen, esimerkiksi kuka vastaa 
asunnottomuuteen ennen JsoVA:n vuokra-asunnon saantia (kuka vastaa asunnottomuuden prosessista). 
Nykytilanteessa on ohjautunut asunnottomia asiakkaita esimerkiksi Kankitien asumisyksikköön (tarkoitettu 
päihdehuoltoasiakkaille).  
 
JVA:n strategiasta nousee kysymys:  

- Millainen on JVA:n osuus Jyväskylän vuokra-asuntojen tarjonnasta ja miten tämä suhteutuu 

vertailukaupunkeihin (ks. tekstissä myöhemmin)?  

 
 
 

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen tavoitteet sekä asuntojen määrä 

 

KymppiR-ohjelmassa asetetaan tavoitteita asuntorakentamisen kaavoitukselle ja tontinluovutukselle. 

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/maankayton-toteutusohjelma-kymppi-r  

Tavoitteena on: 

▪ Asemakaavoittaa vuosittain yhden vuoden tarvetta vastaava määrä tontteja kerros-, rivi- ja 
omakotirakentamiselle. 

▪ Ylläpitää viiden vuoden tarvetta vastaavaa asemakaavavarantoa. 
▪ Tarjota vuosittain 20 000 - 25 000 kerrosalaneliömetrin verran uusia kerros- ja rivitalotontteja kaupungin 

maalta vapaasti kaikille toimijoille haettavaksi. 
▪ Tarjota vuosittain 70 - 80 uutta omakotitonttia kaupungin maalta. 

 
 
Taulukko 1: Väestökasvu Jyväskylässä 

 
 
Taulukko 2: Valmistuneet asunnot Jyväskylässä 

 
 
Vuosina 2010-2018 Jyväskylään valmistui 11 726 asuntoa eli enemmän kuin oli väestön kasvu.  
 

- Miten JVA saa tontit (hakuprosessi)?  
Tontin hintakin määrittää sitä, mahtuuko hanke ARA-tuotantorakentamiseen. JVA hakee 
tonttia ”samalla viivalla” muiden hakijoiden kanssa. Joillekin alueille voidaan tehdä 
tonttivaraus JVA:lle, jolloin tontti ei mene julkiseen hakuun. Myös muut palvelun tuottajat 

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/maankayton-toteutusohjelma-kymppi-r
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voivat ottaa yhteyttä kaupunkiin, jonka koordinaatioryhmässä käydään keskustelu tontin 
myöntämisestä palveluntuottajalle.  
 

- Edistääkö JVA:n suunnitteilla oleva asuntotuotanto asuinalueiden heterogeenisyyttä?  

Kyllä, asunnot sijoittuvat muun rakentamisen sekaan. Segregaatiota pyritään estämään, 

esim. Kankaan alue.  

 

 
 
 

 
 

 

Kuvio 2: Asuntotuotanto Jyväskylässä vuosina 1990-2018 (Lähde: Jyväskylän kaupunki, saatu JVA:ta) 

 
 
 

 

 
 
Kuvio 3: Asuntokanta hallintamuodon mukaan vuosina 2015 ja 2017 
 
Vuonna 2018 asuntoja oli Jyväskylässä yhteensä 81 441, joista 72 876 oli vakinaisesti asuttuja ja 8 565 ei 
vakinaisesti. Asuinkerrostaloasuntoja näistä oli 51 207.  
 
JVA:lla oli hoidettavanaan vuoden 2018 lopussa yhteensä 7 064 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua 
vuokra-asuntoa, joista yhtiö omistaa 7 013 asuntoa ja 51 asuntoa omistaa Jyväskylän kaupunki. Asuinneliöitä 
yhtiön omistamassa asuntokannassa oli yhteensä 380 511 m2 ja kaupungin asuntokannassa 3 348 m2 eli 
yhteensä 383 859 m2.  
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Taulukko 3: JVA:n hallinnoimien asuntojen määrä (Lähde: JVA:n tilinpäätös) 

JVA:n hallinnoimien 
asuntojen määrä: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Asuntoa kpl 7 346 7 118 7 081 6 940 7 064 6 992 

Asuntopinta-alaa m2 407 910 392 436 386 132 354 238 383 859 376 953 

 
Asuntojen uudisrakentamista oli tilikautena 2018 aloitettu seuraaville vuosille 28 asuntoa ja 89 vuodelle 
2020.  
 
- Kannattaisiko kaupungin myydä omistamansa 51 asuntoa JVA:lle tai markkinoille?  

Osakkeet (5 kpl) ovat myytävissä olevia ja niitä myydäänkin aina, kun asukas irtisanoo 

vuokrasopimuksen. Suuret kohteet (Harjutie 2 ja Koulukatu 6) ovat koulujen yhteydessä 

olevia asuntoja. Harjutie Vaajakoskella tultaneen purkamaan ja alueelle tehdään uusi kaava. 

Koulukatu on Tikkakoskella koulurakennuksessa oleva ”asuntola”. Suurin osa yksittäisistä 

pientaloista on tullut kaupungille lunastusten kautta ja niitä ei voi myydä kaavan takia (esim. 

talo sijaitsee puistoalueella) ja lisäksi osa on myös suojeltu. Ovat aika hankalasti 

realisoitavissa. 

 
Yli 15 prosenttia JVA:n asuntokannasta on myyty kahdeksan vuoden aikana. Vuonna 2018 asuntomäärän 
lisäys oli 159 asuntoa ja se on suurin lisäys vuoden 1994 jälkeen, jos ei oteta huomioon vuokratalofuusioiden 
vaikutusta. Samana vuonna JVA osti yhden rakenteilla olevan asunto-osakeyhtiön (ks. asuntokannan muutos 
kuvio).  
 
 

 
Kuvio 4: Jyväskylän vuokra-asunnot Oy:n asuntokannan muutos vuosina 1991-2018 (Lähde: JVA:n tilastot) 
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Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n osuus Jyväskylän vuokra-asuntojen tarjonnasta 
 

 

Kuvio 5: JVA:n tuotanto Jyväskylän kerrostalotuotannosta vuosina 1990-2018 (Lähde: JVA:n tilastot) 

Alla olevaan taulukkoon on kerätty tiedot vertailukaupungeista käyttäen lähteenä Suomen 

ympäristökeskuksen elinympäristön tieto- ja analyysipalvelua. Tämän vertailun mukaan Jyväskylän vuokra-

asuntomarkkinat eivät poikkea merkittävästi vertailukaupungeista (kaupungin hallinnoimien vuokra-

asuntojen määrä kaikista vuokra-asunnoista).  

Taulukko 4: Vuokra-asuntojen määrä ja omistusosuudet vertailukunnittain 2018 (Lähde: SYKEn elinympäristön tieto- ja 

analyysipalvelu Liiteri ja asuntoyhteisökohtainen raportointi) 
 

Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku 

ARA-asunnot (2018) 16 959 12 308 11 319 17 050 22 973 20 508 

Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot 
(2018) 

24 287 17 988 20 517 31 708 49 322 40 286 

ARA- ja vapaarahoitteiset vuokra-
asunnot yhteensä 

41 246 30 296 31 836 48 758 72 295 60 794 

ARA-asuntojen osuus vuokra-
asunnoista % 

41 % 41 % 36 % 35 % 32 % 34 % 

Kaupungin hallinnoimien vuokra-
asuntojen määrä* 

7 064 7 230 5 786 8 300 13 104 11 396 

Osuus kaikista vuokra-asunnoista % 17 % 24 % 18 % 17 % 18 % 19 % 

*Mukaan laskettujen vuokra-asuntojen määrät erillisessä taulukossa 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Mika_Liiteri 

Liiteri on SYKEn elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta 

koskevia tilasto- ja paikkatietoja. 

Kaupunkien talousarvioiden mukaan luvut poikkeavat SYKEn antamista luvuista, mutta suhteet 
vertailukaupunkeihin pysyvät samoina. Esimerkiksi Tampereen kaupunki omistaa Tampereen Vuokra-
asunnot Oy:n, joka hallinnoin noin 3 000 vuokra-asuntoa ja Tampereen Vuokratalosäätiön, joka omistaa noin 
9 000 vuokra-asuntoa. Kaikkiaan vuokra-asuntoja on Tampereella noin 57 500 ja kaupunki hallitsee noin 21 

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinympariston_tietopalvelu_Liiteri/Mika_Liiteri
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prosenttia vuokra-asunnoista. (Lähde: Tampereen kaupungin nettisivut.) Turun kaupungin vuokra-
asuntoyhtiö vastaa noin 25 prosentista vuokra-asunnoista. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n antaman tiedon 
mukaan se hallitsee noin neljäsosaa (25 %) Jyväskylän vuokra-asunnoista.  
 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n viime vuosien uudisrakentamistuotannosta suuri osa on ollut sote-

tuotantoa. Uudistuotanto on yhtiön mukaan omakustannushintaista, mikä tarkoittaa noin 2-4 €/m2/kk 

edullisempia vuokrakustannuksia vapaarahoitteisiin kohteisiin verrattuna. Vuokrahyöty verrattuna 

markkinavuokriin on noin 21,5 prosenttia. Omakustannushintaisen uudistuotannon vuokrahyöty koskee 

normaaliasumista. Tilastokeskuksen mukaan JVA:n vuokrat ovat keskimäärin 2,7 €/ m2/kk edullisempia 

vapaarahoitteisiin kohteisiin verrattuna, mikä tarkoittaa noin 135 euron vuokrahyötyä asukkaalle 

kuukaudessa noin 50 neliön huoneistossa.  

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n viime vuosien uudisrakentamistuotannosta suuri osa on ollut sote-

tuotantoa. Ns. sote-rajoittamislaki (Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta 

rajoittamisesta) tuli voimaan 1.7.2016. Lain mukaan, jos kuntakonserniin kuuluva yhtiö rakentaa kiinteistön 

ja vuokraa sen edelleen kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan, tulee vuokrasopimuksessa olla 

irtisanomisehto. Laki kieltää kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä kokonaiskustannuksiltaan yli viiden miljoonan 

euron investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloihin ja rakennuksiin ilman sosiaali- ja 

terveysministeriön poikkeuslupaa.  

JVA:n tilinpäätöstietojen mukaan sote-tuotantoon liittyvää uudisrakentamista:  

- Kankaan Piippuranta, hoitokoti  

✓ on 60-paikkaisen hoitokoti vanhuksille, rakennus sisältää myös päiväkeskustilat,  

✓ työt aloitettiin lokakuussa 2016 ja kohde valmistui maaliskuun lopussa 2018, 

✓ vuokrattu Tilapalvelu-liikelaitokselle, 

✓ kohteelle on ARA-päätös elokuulta 2016 

✓ hankkeen kustannukset ovat yli 5 miljoonaa euroa 

- Sampoharju, terveysasema ja ryhmäkoti 

✓ terveysasema ja 34-paikkainen ryhmäkoti, 

✓ kohteen työt aloitettiin elokuun lopulla 2017 ja hanke valmistui vuoden 2018 

joulukuussa, 

✓ aloitti toimintansa vuoden 2019 alkupuolella, 

✓ vuokrattu Tilapalvelu-liikelaitokselle 

✓ hankkeen kustannukset yli 5 miljoonaa euroa 

- Palokan lukupiha, hoivakoti 

✓ 30-paikkainen hoivakoti 

✓ hankkeen työt aloitettiin syyskuussa 2016 ja kohde valmistui maaliskuussa 2018 

✓ kohteelle on ARA-päätös elokuulta 2016 

✓ JVA:n omistuksessa? 

Jyväskylä on jatkanut sote-tuotantoon liittyvää rakentamista Jyväskylän Vuokra-asuntojen kautta, jotta on 

pystytty vastaamaan palvelutarpeisiin.  
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ARA-päätösten prosessi ja kriteerit 
 

- Millainen on ARA-päätösten prosessi; millä kriteereillä tehdään kaupungin ARA-puollot/kuka antaa 
lausunnot? ja Ketkä asuvat JVA:n asunnoissa ja millä perusteella; ARA-kriteerit (asunnon tarve, tulo- ja 
varallisuustaso)? 
 
JVA:n asunnoissa asuvia yhdistää kohtuuhintaisen asunnon tarve. Tyypillinen hakijaruokakunta on pientä ja 
edullista asuntoa etsivä, yksin tai kaksin asuva pieni talous, joita on yli 80 % hakijaruokakunnista. Eniten 
hakijoita sijoittuu ikäluokkaan 26-40 vuotta (n. 45 %), toiseksi eniten ikäluokkaan 18-25 vuotta (n.25 %). 
Tulotasoltaan hakijat ovat hyvin pienituloisia. Eniten hakijaruokakuntia sijoittuu tuloluokkaan 500 – 1000 € 
(yli kolmasosa). Alle 499 € tuloja ilmoittaa n. 10 % hakijaruokakunnista. Kyseessä ovat bruttotulot. Kiireellistä 
asunnontarvetta on paljon ja runsaasti myös syrjäytyneitä tai syrjäytymisuhan alaisia hakijoita, kuten 
asunnottomia.  
 
Asukkaat ovat siten pitkälti valikoituneita pienituloisuuden, vähävaraisuuden sekä tiettyjen elämänhallinnan 
haasteiden suhteen. Heissä on paljon taloudellisesti heikko-osaisia, kuten työttömiä, pätkätyöläisiä, 
työkyvyttömyyseläkeläisiä ja toimeentulotuen saajia, joille kohtuuhintainen vuokra-asunto on elintärkeää. 
Heidän mahdollisuuteensa saada tuloihinsa nähden sopivan hintainen vuokra-asunto vapailta markkinoilta 
ovat heikot. Usein asunnonsaantia vaikeuttavat suuresti luottotietomerkinnät. Asiakkailla on myös 
keskimääräistä enemmän päihde- ja mielenterveysproblematiikkaa. Asukaskunta on lisäksi hyvin 
monikulttuurinen.  
 
KOVA ry:n jäsenyhteisöjen yhteisessä asukastyytyväisyystutkimuksessa keväällä 2019 selvisi mm., että JVA:n 
asukkailla asumiskustannusten (vuokra, sähkö, vesi ja muut asumiseen liittyvät kustannukset) osuus oli 47 % 
prosenttia talouden käytettävissä olevista tuloista, mikä kuvastaa hyvin asukkaiden pienituloisuutta.  
 
Jyväskylän kaupunki valvoo kaupungin alueella sijaitsevien arava- ja korkotukilainoitettujen vuokra-
asuntojen asukasvalintaa (katso liite: Asukasvalintojen valvontapäätös 2014, tarkastuslautakunnan 
työtilassa). Asunnot voidaan julistaa tietyillä perusteilla haettavaksi myös rajatulle hakijakunnalle (esim. 
nuoriso-, seniori-, opiskelija-asuntokohteeksi). Rajattuun hakumenettelyyn siirtymisestä tulee ilmoittaa 
kunnan asuntoviranomaiselle, joka on kaupungin nettisivun perusteella Jyväskylän kaupunki / 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö / Asumisen asiat https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asunnot 
 
Nimettyjen yleishyödyllisten yhteisöjen on mahdollista saada korkotukilainaa vuokra-, asumisoikeus- ja 
osaomistusasuntotalojen rakentamiseen, asunto-osakeyhtiömuotoisen vuokratalon rakentamiseen vuokra-
asuntojen omaksi lunastamista varten sekä vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja 
hankkimiseen. Hakemukset toimitetaan Jyväskylän kaupungille ilman erityistä hakuaikaa. 
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asumisen-avustukset/korkotuki-ja-takauslainat  
 

Asumisen asiantuntijan tehtävä: Toimii valtionapuviranomaisena ja hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa 

toimia valvovana viranomaisena asukasvalintaperusteiden noudattamisessa arava-rajoituslain 4 d §:n, uuden 

korkotukilain 11d §:n, vanhan korkotukilain 13 §:n ja uuden lyhyen korkotukilain 24 §:n nojalla. Viimeisin 

asukasvalintojen valvontapäätös on tehty 28.1.2014, (joka on tarkastuslautakunnan työtilassa).  

Käytännössä asukasvalintaa tehdään ARA-vuokra-asuntoja tarjoavissa yhteisöissä ARA:n 

asukasvalintaoppaan mukaisesti:  

https://www.ara.fi/download/Asukasvalintaopas_2016/7c41eda9-29a7-467b-bdd2-e3dc7da90d4d/121516  

Asumisen asiantuntijan mukaan: JVAn ja muiden ARA-vuokra-asuntoja tarjoavien yhteisöjen osalta tehdään 

jälkivalvontaa ja esim.  JVA toimittaa asumisen asiantuntijalle säännöllisesti raportit asukasvalinnasta ns. 

https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asunnot
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen/asumisen-avustukset/korkotuki-ja-takauslainat
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ara.fi%2Fdownload%2FAsukasvalintaopas_2016%2F7c41eda9-29a7-467b-bdd2-e3dc7da90d4d%2F121516&data=02%7C01%7C%7C47d26f7d1e1f4491b86208d7591a19a7%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637075841503718971&sdata=aQLKLOPETvFMRITMbyHVjAq%2BNzR5jCvQ%2FTve6dx03Kk%3D&reserved=0
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tavallisten vuokra-asuntojen osalta. Mikäli asukasvalinnassa olisi jotain poikkeavaa, kysyy yhteisö, kuten JVA, 

asiasta asumisen asiantuntijan mielipiteen.  

Valtioneuvoston asetuksen 7 §:n mukaan kunta voi antaa luvan vuokrata asuntoa muille kuin edellytykset 

täyttäville henkilöille ja jos edellytykset täyttäviä hakijoita ei ole, asukkaiksi voidaan valita muitakin hakijoita 

(valtioneuvoston asetus 166/2008, 8 §). Nämä tulevat usein kysymykseen asunnoissa, joihin ei löydy hakijoita 

esimerkiksi sijaintiin, kokoon, hissittömyyteen tms. liittyen. Näistä tapauksista lupaa poiketa kysytään 

sähköpostitse ja mikäli poikkeaminen on mahdollista, annetaan lupa sähköpostitse. Sähköposti arkistoidaan 

asukasvalintaraporttien mukana. 

Vanhusten palveluasunnoilla on samat asukasvalintaperusteet kuin valtion tuella rakennetuissa muissa 

vuokra-asunnoissa ja asukasvalintaa tehdään SASin toimesta. SAS-ryhmän on katsottu olevan kunnan 

viranomainen tehdessään asukasvalintoja ja asumisen asiantuntijan rooli on palveluasuntojen osalta ohjata 

ja neuvoa SASia ja tehdä tarvittaessa yhteistyötä. Hankalissa tapauksissa valintaa mietitään yhdessä SASin ja 

asumisen asiantuntijan kanssa. Näistä ei toimiteta erillistä raporttia asumisen asiantuntijalle, valintaan 

katsotaan tällöin kohdistuvan etukäteisvalvontaa.  

- Kuinka ARA:n ehdot toteutuvat vanhusten palveluasumisessa? Keväällä 2019 varallisuusraja ylittyi 49 

prosenttia selvitetyistä vanhuspalvelujen asiakkaista ja 37,5 prosenttia syksyllä 2019 selvitetyistä 

vanhuspalvelujen asiakkaista. Miksi näin? 

 

Luvut vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen hoidon asukasvalinnoissa tulevat SASin kautta. Luvut ja 

prosentti kuvaavat SASin kautta ko. ajanjaksolla tehtyä asukasvalintaa kaikkiin ARA kohteisiin. Vanhusten 

palveluasumisen sijoittamisen osalta varallisuudesta voidaan poiketa ARAn ohjeen mukaisesti: Hakija 

voidaan valita asukkaaksi vuokra-asuntoon varallisuuden määrästä riippumatta, jos kysymyksessä on 

sellainen asumisen tukeminen, joka on sosiaalisista ja terveydellisistä syistä erityisen tarpeellista. Hakijaa ei 

kuitenkaan saa tässäkään tilanteessa valita asukkaaksi, jos hakijan varallisuus on riittävä hänen tarvettaan 

vastaavan asunnon ja huolenpidon hankkimiseen. Palvelutaloon hakevien varallisuus voi olla suurempi, kuin 

paikkakunnalla määritelty varallisuusraja. Arvioinnissa voidaan ottaa huomion oletettu asumisaika ja 

palveluasumisen kustannus. 

Piippuranta on ARA-kohde, Sampoharju ei ole, vaan vapaarahoitteinen. Lahjaharju puolestaan on palvelukoti, 

joka tarjoaa ympärivuorokautista tuettua asumispalvelua ja on ARA-kohde. Kohderyhmänä ovat eri-ikäiset 

päihdeongelmaiset/päihdekuntoutujat, joilla on usein myös mielenterveysongelmia ja somaattisia 

sairauksia, jonka vuoksi he tarvitsevat ympärivuorokautista palveluasumista ja tiivistä asumisen tukea. 

Asukkaat ovat pääsääntöisesti pienituloisia etuuksien saajia tai tulottomia. Asukasvalinnan tekevät 

yksiköiden palveluesimies ja sosiaalityöntekijä yhdessä siten, että sosiaalihuoltolain mukaisen 

asumispäätöksen tekee sosiaalityöntekijä. 

Sampoharjun ja Piippurannan asukasvalinnat tehdään vanhuspalveluiden /SAS:n kautta, mutta Lahjaharjun 

kohde ei kuulu SAS-ryhmälle.   

Valvontapäätös on tehty asuntotoimessa. Siinä on määritelty mm.  varallisuusrajat. Huomioimme SAS:ssa 

ARA-kriteerit ja varallisuuden siinä vaiheessa, kun asiakkaan ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) 

palvelua järjestetään eli voidaanko asiakas sijoittaa ARA-kohteeseen vai ei.  Pyydämme tarvittavat tiedot 

asiakkaalta lomakkeella, jossa on myös tiedote asiaan liittyen. Näistä asiakkaista, joille tehdään YAH-

palvelusta päätös, saamme tiedot kolmannesvuosikatsaukseen.  

Yksityiset palvelutalot ottavat myös itse asiakkaita suoraan ja näiden sijoitusten tai valintojen kanssa emme 

ole SAS:ssa tekemisissä. Palvelutalot huomioivat itse ARA-asian ja konsultoivat asuntoimen asiantuntijaa 

tarvittaessa.  
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SAS:n kautta tehdään asukasvalintaehdotuksia joihinkin vanhusten vuokratalokohteisiin, jotka ovat ARA-

kohteita (mm. veteraanitalot, Elokoti). Näiden asukasvalintojen ARA-selvityksen tekee vuokranantajan 

edustaja / isännöinti.  

 

- Seurataanko varallisuusrajoja myöhemmin asunnon saannin jälkeen?  

 

Asukkaat, joilla varallisuusrajat ylittyisivät, ovat harvinaisia poikkeuksia. Asukkaissa on paljon pienituloisia. 

Sen jälkeen, kun on saanut asunnon saa asua siinä niin kauan kuin haluaa ja joissakin tapauksissa voi 

varallisuusrajat ylittyä. Tosin, jos asumisen tuki ei kata kaikkia asumiskustannuksia, niin ihmistä kehotetaan 

muuttamaan halvempaan asuntoon (esim. puolison kuolema).  

 
- Kuinka monta asiakasta on jonossa (sellaisia, jotka täyttävät asunnon saannin kriteerit; hakijaruokakunnan 

asunnon tarve, varallisuus ja tulot)? 

Hakijamäärät ovat suuria vapautuviin asuntoihin nähden. Lokakuussa 2019 oli noin 2 916 hakijaruokakuntaa, 

joista 1 hlön ruokakuntia oli 2 011, 2 henkilön ruokakuntia 499 ja 3 henkilön 219 ja sitä suurempien 187. 

Tietoa siitä, täyttyvätkö hakijoilla kaikki asunnon saannin kriteerit, ei ole.  

Hakijat ilmoittavat asuntohakemuksellaan tulonsa, varallisuuteensa, asunnontarpeen syynsä ja 

kiireellisyyteensä, joista muodostuvat hakijoiden vertailuperusteet asukasvalinnoissa. Hakijat asetetaan 

valinnoissa kiireellisyysjärjestykseen ja etusijan saavat pienituloisimmat, vähävaraisimmat ja kiireellisimmät 

hakijat. Vain erittäin harvat hakijat eivät Jyväskylän alueella täytä ARA-kriteereitä ja silloin on kyse 

varallisuusrajasta, koska tulorajaa ei enää ole käytössä. Varallisuusrajat on kunta määrittänyt asukasvalintoja 

koskevassa valvontatapapäätöksessä. Jos hakijalla varallisuusraja ylittyy, mutta asunnontarve on kiireellinen, 

pyritään tarjoamaan asuntoa JVA:n vapaarahoitteisesta asuntokannasta tai vaihtoehtoisesti ARA-säännösten 

mukaan voidaan tehdä maksimissaan kahden vuoden määräaikainen vuokrasopimus ARA-asuntoon.  Seniori- 

tai palveluasumista lukuun ottamatta varallisuusrajan ylittäviä hakijoita on erittäin marginaalisesti, joten 

asiaa ei tilastoida erikseen.  

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n talous 
 
JVA on osakas mm. Halssilan Huolto Oy:ssä (35 %), Sulun Kiinteistönhoito Oy:ssä (29 %) ja Kiinteistö Oy 
Jyväskylän Palokunnanmäen Autoparkissa (35 %). 
 
- Mitä lisäarvoa tuo osakkuus kiinteistöhuoltoyhtiöissä (Halssilan Huolto Oy 35%, Sulun Kiinteistönhoito Oy 

29%)?  

 

Johdon kuulemisen perusteella JVA:lle on hyötyä huoltoyhtiöiden omistajuudesta. JVA:n on hyvä säilyttää 

tuntuma huollon ja siivouksen kustannusrakenteeseen. Lisäksi erityisen tärkeää on säilyttää merkittävä 

omistajuus, jotta yrityksiä ei myytäisi osaksi isoja huoltoyhtiöitä. Huoltoyhtiöiden myynti vähentäisi kilpailua. 

Vähäinen suurten siivous- ja huoltoliikkeiden määrä heikentäisi kilpailua ja olisi tilaajan (JVA:n) kannalta 

epäedullista.  
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Taulukko 5: JVA:n tilinpäätöksen tunnuslukuja  

JVA:n tilinpäätöksen tunnuslukuja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Henkilöstömäärä 30 30 31 32 33 36 

Palkat ja palkkiot + sos. kulut (milj. €) 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 

Käyttöaste % 93,60  93  95,20  96,70  97  96,5 

Vaihtuvuus %* 19,80  18,90  20,20  19,80  19,30  20,1 

Luottotappiot liikevaihdosta % 0,50  0,50  0,50  0,50  0,40  0,60 

Liikevaihto (milj. €) 48,1 48 48 48,7 48,9 49,6 

Liikevoitto (milj. €) 12,5 15,8 6,5 5,9 5,7 6,5 

Liikevoitto % liikevaihdosta 26  33  13,60  12,00  11,60  13,1 

Pitkäaikainen vieras pääoma € / asm2 309 510 487 499 529 518 

Omavaraisuusaste % 13,80  18,50  19,90  21,10  21,30  22,9 

Oman pääoman tuotto (%) 25,60  27,10  9,38  6,30  5,66  6,82 

Tilikauden tulos (1000 €) 149 -27 -2 -0,5 -0,4 -470,8 

Kertynyt yli-/alijäämä (1000 €) -3 -29 -32 -32 -33 -503,8 

Vapaaehtoiset varaukset yht. (1000 €) 31 727 44 081 48 560 51 809 54 907 59 306 

*Vaihtuvuus = Päättyneiden vuokrasopimusten lukumäärä /vuokrattavien asuntojen lkm keskimäärin tietyllä 
ajanjaksolla. 
 
JVA aktivoi tilikautensa voiton vuosittain asuintalovarauksena. Asuintalovaraus on asuintalojen peruskorjauksia varten 

tarkoitettu verotuksessa vähennyskelpoinen varaus, jonka vain arava- tai korkotukilainaa nostanut asuntoyhteisö voi 

muodostaa elinkeinotoiminnan tulosta ja vähentää verotuksessa. Asuintalovaraus voidaan muodostaa 

asuinrakennuksen rakentamisesta, käytöstä, huollosta ja korjausrakentamisesta sekä asuinrakennukseen liittyvän 

tontin huollosta ja käytöstä johtuvia verotuksessa vähennyskelpoisia menoja varten. Varaus on käytettävä 10 vuoden 

kuluessa sen tekemisestä tai se tuloutetaan. 

JVA:n kannalta asuintalovarauksessa on kyse verotuksellisesta erästä, jolla tasataan kuluja, erityisesti poistoja. Poistoja 

tehdään eri tahtiin lainanlyhennysten kanssa. Alhainen korkotaso on lisännyt lyhennyksen osuutta lainan maksuerästä, 

mikä on yksi syy asuintalovarauksen kasvattamiseen. Jossain vaiheessa poistojen ja lyhennysten määrä kääntyisi toisin 

päin ja varaus tältä osin alkaisi purkautumaan. Mikäli olisi tilanne, että myyntivoitosta syntyisi kirjanpidollista tulosta, 

joka käytettäisiin uuden kohteen omarahoitusosuuteen, ei omarahoitusosuudesta syntyisi kirjanpitoon kulua kuin 

poistona 4% vuodessa eli myös tässä kohtaa kirjanpitoon syntynyt tulos ja sen käyttö uudiskohteeseen aiheuttaa 

verotuksellisesti tilanteen, jossa asuintalovaraus on tarpeen.  

JVA:lla ei ole yhtiön mukaan erityistä syytä purkaa asuintalovarausta mahdollisimman pikaisesti. Tulevaisuudessa varaus 

tulee todennäköisesti kuitenkin pienenemään seuraavista syistä: 

• Vuonna 2019 JVA:lla oli iso poikkeama budjettiin korjauskulujen osalta (-2,7M€), joten iso osa vuoden 2019 
asuintalovarauksen muodostuksesta johtuu tästä. Tämä purkaantuu heti 2020 kun kyseiset remontit 
toteutetaan 2020 puolella olettaen, että myös 2020 budjetoidut erät saadaan tehtyä. 

• Jo 2020 budjetissa lyhennysten ja poistojen suhde kääntyy toisin päin eli poistoja tehdään enemmän kuin on 
lainanlyhennykset.  

• Viime vuosien tapaisia myyntivoittoja ei ole odotettavissa. 

• Korjaustarpeet seuraavan 10 vuoden aikana ovat isot. Mahdollisuuksia viedä kasvavia korjauskuluja suoraan 
vuokriin joudutaan tarkastelemaan hyvin kriittisesti markkinatilanteesta vuoksi. On mahdollista, että 
lainaohjelmia täytyy sopeuttaa korjaustarpeisiin, jolloin lyhennysten määrä pienenee ja asuintalovarausta 
purkautuu. 
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Kuvio 6: JVA konsernin kustannusrakenne (1 000 €, lähde: JVA:n tilinpäätökset) 
 
Henkilöstökulut ovat kasvaneet samassa suhteessa henkilöstömäärän lisäyksen kanssa. Suurimpana 

yksittäisenä kululajina korjauskustannukset ovat kaksinkertaistuneet 7,3 miljoonasta 14,5 miljoonaan 

euroon tarkastelujaksolla (kuvio alla). ovat kaksinkertaistuneet 7,3 miljoonasta 14,5 miljoonaan euroon 

vuoteen 2018 mennessä, mutta kääntyneet laskuun 2019 (11,7 M€). 

 
 

 
Kuvio 7: JVA konsernin kiinteistönhoitokulujen jakauma (1000 €, lähde: JVA:n tilinpäätökset) 
 
Muut hoitokulut = Ulkoalueiden hoito, siivous, vahinkovakuutukset ja muut hoitokulut. 

Tavoite: Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän 
kunnossapidon toiminnoilla.  
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Tavoite: Yhtiö on rahoittanut asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta. 
 
Taulukko 6: JVA:n lainarakenne (Lähde: TP) 

JVA:n Lainarakenne (1000 €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kuntarahoitus Oyj  

Pääoma 75 507 83 819 169 277 170 441 179 748 176 149 

Keskikorko % 1,63  1,49  0,91  0,87  0,83  0,74 

Pankit  

Pääoma 38 067 28 277 25 686 22 626 22 250 20 646 

Keskikorko % 1,47  1,39  1,34  0,88  0,95  0,66 

Valtionkonttori  

Pääoma 89 251 83 909 0 0 0 0 

Keskikorko % 2,38  2,38  - - - - 

Yhteensä  

Lainapääoma yht. 202 825 196 005 194 963 193 066 201 998 196 795 

Keskikorko yht. % 1,93  1,85  0,98  0,87  0,84 0,73 

 
JVA:n suurin rahoittaja on kuntarahoitus Oyj, joka tarjoaa korkotukilainoja nykyisen lainsäädännön mukaan. 
Vuonna 2016 valtionkonttorin lainat maksettiin pois ja korvattiin kuntarahoituksen lainoilla.  
 
Lainapääomaa JVA:lla oli 2018 tilinpäätöksessä 201 998 000 euroa (yllä) ja kaupungin tilinpäätöstietojen 
mukaan 204 miljoonaa euroa. 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jva_tp_2018.pdf   
 
JVA:n ulkoinen lainakanta, 204 miljoonaa euroa on 18,6 prosenttia kaupunkikonsernin lainakannasta (vuosi 
2018).  
JVA:n ulkoinen lainakanta, 200 miljoonaa euroa on 16,5 prosenttia kaupunkikonsernin lainakannasta (vuosi 
2019).  
 
 

  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jva_tp_2018.pdf
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JVA konsernin talous 
 

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n ja JVA-konsernin liikevaihto on sama 48,9 miljoonaa euroa.  

Taulukko 7: JVA:n konsernin ylijäämä (Lähde: TP) 

JVA konsernin ylijäämä (1000 €) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Edellisten tilikausien voitto (tappio) 18 781 25 605 35 444 38 874 41 326 43 800 

Tilikauden voitto (tappio) 6 825 9 838 3 683 2 450 2 470 3 062 

Konsernin kertynyt yli/alijäämä 25 605 35 444 39 127 41 323 43 797 46 862 

 

Taulukko 8: JVA:n konsernin tunnuslukuja (Lähde: TP) 

JVA konsernin tunnuslukuja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Liikevaihto (milj. €) 48,1 48,1 48,1 49,1 48,9 49,6 

Liikevoitto (milj. €) 12,6 15,9 6,6 5,8 5,7 6,5 

Kannattavuus 

Käyttökate (1000 €) 21 665 24 710 15 278 14 115 14 582 15 640 

Käyttökate% 45  51  32  29  30  31,5 

Velanhoitokyky 

Nettorahoituskulut/Käyttökate % 19  14  13  19  18  16 

Velkaantuneisuus 

Omavaraisuusaste % 11  15  16  17  17  18 

Suhteellinen velkaantuneisuus % 427  407  411  405  420  441 

 

Tavoite: JVA:n asuntojen vuokrataso on pysynyt kohtuullisena suhteessa vertailukaupunkeihin?  
 

 

Asumiskustannusten kehitys Jyväskylässä 
Taulukko 9:  

Vapaarahoitteisten vuokrasuhteiden keskineliövuokra (Tilastokeskus) 

Vuosineljännes 2015 
Q2 

2015 
Q4 

2016 
Q2 

2016 
Q4 

2017 
Q2 

2017 
Q4 

2018 
Q2 

2018 
Q4 

2019 
Q2 

Jyväskylä 11,89 12,11 12,31 12,48 12,81 13,83 13,62 14,02 13,88 

Vertailukuntien 
mediaani 

12,01 12,125 12,4 12,67 12,91 13,64 13,48 13,9 13,795 

 
Taulukko 10: 

ARA vuokrasuhteiden keskineliövuokra (Tilastokeskus) 

Vuosineljännes 2015 
Q2 

2015 
Q4 

2016 
Q2 

2016 
Q4 

2017 
Q2 

2017 
Q4 

2018 
Q2 

2018 
Q4 

2019 
Q2 

Jyväskylä 11,02 11,14 11,19 11,21 11,34 11,65 11,63 11,73 11,78 

Vertailukuntien 
mediaani 

10,965 11,02 11,025 11,065 11,19 11,44 11,42 11,515 11,62 
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Kuvio 8: Vuokrasuhteiden neliöhinta €/kk (Q2 2019) (Lähde: Tilastokeskus) 
 
 

 
Kuvio 9: Neliövuokran kumulatiivinen kasvu (2015-2019) (Lähde: Tilastokeskus) 
 
Keskusta-alueilla Jyväskylän ARA-vuokrat ovat nousseet suhteessa vertailukuntia nopeammin.  
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Alla olevissa taulukoissa yksi pylväs on kertynyt muutos prosenteissa suhteessa kesään 2015 (2015 Q2). 

Ensimmäinen pylväs on talvi 2015 (2015 Q4) ja sitä seuraavat pylväät aina seuraavat Q2 ja Q4 vuorotellen. 

Viimeisen pylvään (Kesä 2019) arvo kertoo, mikä on ollut neliövuokran kumulatiivinen muutos sitä edeltävän 

5 vuoden aikana. 

 
 

 
Kuvio 10: Vapaarahoitteisen neliövuokran €/kk kumulatiivinen muutos puolivuosittain % (Lähde: Tilastokeskus) 

 
 

 
Kuvio 11: ARA neliövuokran €/kk kumulatiivinen muutos 2015 Q4 – 2019 Q2 puolivuosittain % (Lähde: Tilastokeskus) 

 
 
Jyväskylän vuokrataso on kasvanut vuoden 2015 joulukuusta vuoden 2019 kesäkuun loppuun mennessä 6,7 
% ARA asuntojen osalta ja 15,9 % vapaarahoitteisten asuntojen osalta. Kuopiota lukuun ottamatta 
vuokratason kasvu on Jyväskylässä ollut vertailukuntien nopeinta tarkastelujaksolla sekä yksityisillä että 
julkisrahoitteisilla markkinoilla. Vuonna 2017 tapahtui tarkastelujakson jyrkin vuokratason nousu 
valtakunnallisesti, jolloin vuokratason lisäys lähes tuplaantui kaikissa vertailukunnissa. 
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Kuvio 12: Neliöhinta asuntotyypeittäin €/kk kesä 2019 (Lähde: Tilastokeskus) 
 

Taulukko 11 (Lähde: Tilastokeskus): 

Neliövuokra Q2 2019 Jyväskylä Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku 

Yksiö (Vapaar.) 17,24 17,43 16,13 15,81 17,97 16,71 

Yksiö (ARA) 13,06 12,95 13,52 12,14 13,67 13,43 

ARA vuokra suhteessa 
yksityiseen % 

76  74  84  77  76  80  

Kaksio (Vapaar.) 13,31 13,73 12,75 12,23 13,77 13 

Kaksio (ARA) 11,88 11,58 12 10,82 12,21 11,53 

ARA vuokra suhteessa 
yksityiseen % 

89  84  94  88  89  89  

Kolmio+ (Vapaar.) 11,65 11,92 11,3 11,02 12,37 11,21 

Kolmio+ (ARA) 10,95 10,61 10,86 9,89 11,04 10,1 

ARA vuokra suhteessa 
yksityiseen % 

94  89  96  90  89  90  

 
ARA-rahoituksella rakennettujen asuntojen ja vapaarahoitteisten asuntojen neliöhintojen ero on 
huomattavin yksiöiden kohdalla. 
 
Kesän 2019 tilanteen mukaan keskusta-alueen ARA-rahoitteisten asuntojen vuokrat ovat samaa tasoa 
vertailukuntien kanssa (kuvio alla).  
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Kuvio 13: Vuokra-asuntojen neliöhinta keskusta-alueella vertailukaupungeittain kesäkuussa 2019. 

 

Asunnottomuuden ehkäisy 
 

Kansainvälisesti Suomi on kunnostautunut asunnottomuuden ehkäisyssä. Suomessa asunnottomuus on 

saatu vähenemään, kun kansainvälinen trendi on päinvastainen.  

Asunnottomuuden poistotavoite on otettu hallitusohjelmaan ja osaksi valtion ja suurten kaupunkiseutujen 

MAL-sopimuksia. Kunnan tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää 

asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunnan tulee 

tunnistaa asunnottomuus ja asunnottomuusriski kaikissa kunnan peruspalveluissa.  

Ympäristöministeriön toimesta laadittiin asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma vuosille 

2016-2019. Ohjelmassa nostetaan esille muun muassa kokemusasiantuntijatoiminnan lisääminen, uusien 

asumissosiaalityön toimintatapojen pilotointi ja ennaltaehkäisevän asumistyön korostaminen 

suunnittelussa.  Ympäristöministeriön on käynnistänyt toimenpideohjelman perusteella yhteistyöohjelman 

asunnottomuuden puolittamiseksi vuoteen 2023 mennessä. 

Huhtikuun 2020 alussa avautuu valtionavustushakuja, joissa jaetaan yhteensä 25 miljoonaa euroa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen kehittämiseen, muun muassa asunnottomuutta vähentävät palvelut. Jyväskylä aikoo hakea 

rahoitusta monitoimijaiselle liikkuvalle tiimille, jossa työskentelee sairaanhoitaja, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja päihdetyöntekijä. Hankkeessa tehdään myös asunnottomuuden 

puolittamisen suunnitelma. MAL-sopimuksen valmisteluun liittyy myös lähiöohjelma ja köyhyysohjelma.  

Asunnottomuutta torjutaan yhteistyössä järjestöjen kanssa. Jyväskylän kaupungin kumppaneita ovat muun 

muassa Y-säätiö, Sovatek ja Jyväskylän Katulähetys. Keskeisiä kohderyhmiä ovat päihdeongelmaiset, 

vankilasta vapautuvat, mielenterveyskuntoutujat, nuoret ja maahanmuuttajat. Kaupunki kokeilee myös 

yhteistyökumppaneiden tarjoamien asuntojen jälleen vuokrausta sosiaalipalvelujen asiakkaille 

kotoutumispalveluissa kehitetyn mallin mukaan.   

Psykiatrinen palveluasuminen siirtyy Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä kaupungille. Toiminnan mukana 

siirtyy noin 15 asumisyksikköä. Psykiatrinen palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista palvelua. 
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Jatkossa palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä yhteistyössä mielenterveyspalveluiden kanssa. 

Tämä mahdollistaa myös päihdeongelmista kärsivien mielenterveysongelmaisten asiakkaiden pääsyä 

palvelutarpeen mukaiseen asumiseen. 

Tuetun asumisen palveluilla tarjotaan ensisijaisesti asunnottomille pysyvä asunto. Lisäksi tarjotaan matalan 

kynnyksen tukea ja valmennetaan asiakkaita asumis- ja taloudenhallintataidoissa. Asunto ensin periaatteen 

mukaan esimerkiksi päihde tai mielenterveyskuntoutujille tarjotaan ensiksi asunto, jonka jälkeen keskitytään 

muiden ongelmien ratkaisuun. Palvelujen saanti ei ole vastikkeellista eikä velvoita asiakkaita. 

Asunnottomuutta ennaltaehkäiseviä aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden sosiaalipalveluja ovat 

asumisneuvonta ja asumisohjaus sekä sosiaalityöhön kehitteillä oleva asumis- ja taloussosiaalityö. Näillä 

palveluilla pyritään tukemaan asiakkaita asunnon säilyttämisessä. Asunnottomien palveluissa huolehditaan 

perustarpeista ja organisoidaan tarvittavat palvelut, joilla asiakasta ohjataan pysyvän asumisratkaisun 

löytämiseksi.  

Ympäristöministeriön toimenpideohjelmassa todetaan, että tarve kehittää ja juurruttaa kaikkien alueen 

asukkaiden saatavilla olevaa matalan kynnyksen palvelua on ilmeinen. Kaikkiin asumismuotoihin kohdistuva 

asumisneuvonta estää tehokkaasti vuokravelkoja ja häätöjä ja siten ehkäisee asunnottomuutta. 

Valtakunnan tasolla asunnottomuustyön tuloksellisuuden mittareita ovat asunnottomien määrä (tilastoi 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA), häätöjen määrä (tilastoi Valtakunnanvoudinvirasto) ja 

kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonta ja rakentamistavoitteet (kuntien tiedot).  

Jyväskylässä asunnottomuutta on ehkäisty toteuttamalla kaupungin ja valtion sopimaa toimenpideohjelmaa 

2016 - 2019. Taustalla on asunnottomuuden lisääntyminen Jyväskylässä. Vuonna 2017 asunnottomia oli 131 

ja seuraavana vuonna 202 ja vuonna 2019 määrä väheni 156. Kuitenkin pitkäaikaisasunnottomien määrä 

kasvoi vuoden 2018 luvusta 7 henkilöllä yhteensä 46 henkilöön. Asumisneuvoja -hankkeessa estettiin 106 

häätöä (vuonna 2018:110). 

 
 
 

 
Kuvio 14: Asunnottomat tuhatta asukasta kohden (Lähde: ARAn selvitys asunnottomuus 2018) 

 

Jyväskylässä on asunnottomia 0,1 prosenttia kuntalaisista. Asunnottomuuden puolittamisen suunnitelma on 

valmistelussa ja se liittyy myös Jyväskylän seudun MAL-sopimukseen, lähiöohjelmaan ja köyhyysohjelmaan.  
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Taulukko 12: Asunnottomat 2014-2018 (Lähde: ARA:n asunnottomuusselvitykset 2014-2019) 
Asunnottomat Jyväskylässä 2014-2019  

Vuosi 2014  2015 2016 2017 2018 15.11.2019 

Yhteensä* 163 119 138 131 202 156 

Tuhatta asukasta 
kohti 

1,2 0,9 1,0 0,6 1,4 1,1 

Joista: 
Pitkäaikaiset 

51(31%) 33(28%) 49(36%) 30(23%) 39(19%) 46(30 %) 

Joista: Nuoret 
(alle 25 v) 

50 (31 %) 40 (33%) 25 (18%) 34(26%) 72 (35 %) 37(24%) 

Joista: Perheet 7 2 4 0 1 1 

Joista: 
Maahanmuuttajat 

Ei tietoa 2 4 3 15 Ei tietoa 

 
*Vuonna 2014 tieto asunnottomien kokonaismäärästä puuttuu, Yhteensä rivillä vain yksineläjät. 
 

Vuonna 2018 asunnottomia oli Suomessa 5 482. Jyväskylässä asunnottomuus kasvoi 2017-2018 
voimakkaasti. Nuorten osuus asunnottomista vuonna 2018 on tarkastelujakson suurin. 2019 asunnottomuus 
väheni. 
 
Asunnottomiksi määritellään henkilöt, joilla ei ole omaa asuntoa ja jotka asuvat: 
1. ulkona, porrashuoneissa, ns. ensisuojissa, 
2. asuntoloissa tai majoitusliikkeissä, 
3. huoltokotityyppisissä asumispalveluyksiköissä, kuntouttavissa yksiköissä, sairaaloissa tai muissa laitoksissa 
(Ei sisällä pysyvästi hoidon vuoksi holtokotityyppisissä olosuhteissa asuvia, jotka eivät hae muita 
asumisratkaisuja tai hoidossa vuokralla asuvia) 
4. tilapäisesti tuttavien ja sukulaisten luona asunnon puutteen vuoksi. (Ei sisällä vanhempiensa luona asuvia 
nuoria) 
 
Asunnottomuustyö siirtyy nykyisen hallitusohjelman mukaan osin maakunnille sitä kautta, että sote-

palvelutuotantoon liittyvä asuntojen ylläpito ja vuokraus on maakuntien tilakeskuksen tehtävä. Kunnat 

vastaavat edelleen asumispolitiikasta ja riittävästä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen saatavuudesta (myös 

tuetusta asumisesta). Tärkeää on järjestää asumisneuvonnan paikka tai kotipesä asiakkaan kannalta. Se voi 

olla luontevasti esimerkiksi muiden sosiaalipalvelujen ohessa. 

Jyväskylän kaupungin talousarvion 2020 mukaan kaupungissa selvitetään asumisen kokonaisuus ja sen 

jälkeen tehdään toimenpideohjelma asunnottomuuden vähentämiseksi. Aloitetaan asumisneuvontahanke, 

jossa mukana talousneuvontaa ja sosiaalinen luototus. Tavoitteena on häätöjen ehkäiseminen. Tavoitteena 

olevan 65 häädön ehkäisyn on laskettu säästävän noin 325 000 euroa. Keskustassa oleskeleville 

päihteidenkäyttäjille ja muille palveluiden ulkopuolella oleville tarkoitetun palvelukeskus Hanskan toiminta 

on käynnistetty vuoden 2020 alussa yhdessä järjestöjen kanssa. Tavoitteena on päihteitä käyttävien ja 

muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kuntoutuminen. Vuonna 2020 aloitti työnsä myös 

kehittäjäsosiaalityöntekijä, jonka tehtävän painopisteenä on asuminen.  

Vuoden 2020 alussa valmistui tuetun asumisen kilpailutus, johon sisältyi muun muassa asumispäivystys, 
päihteetön tuettu asuminen, päihteet salliva tuettu asuminen ja liikkuva tuki  
https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/kilpailutuskalenteri. 
  
 

https://www.jyvaskyla.fi/hankinnat/kilpailutuskalenteri
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Jälleenvuokraus 
Jälleenvuokrausta (kutsutaan myös välivuokraukseksi) on sovellettu pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 

asumisjärjestelyihin maahan saapumisen jälkeen. Kaupunki vuokraa asunnot vuokranantajilta (mm. JVA:lta 

ja yksityisiltä) ja sen jälkeen vuokraa ne edelleen asukkaille. Kaupunki kantaa päävuokralaisena asunnon 

kuntoon ja vuokraehtojen noudattamiseen liittyvät riskit ja korvausvastuut. Asuntoja voidaan pitää tyhjillään 

sen aikaa, kunnes asukas pääsee muuttamaan asuntoon. Valtio korvaa vuokrakulut näiltä odotusajoilta. 

Puolen vuoden häiriöttömän asumisen jälkeen asukas astuu suoraan vuokrasopimukseen vuokranantajan 

kanssa, tätä ennen asukkaille annetaan asumisohjausta mm. asunnon ylläpidosta ja järjestyssääntöjen 

noudattamisesta (palvelulupaus vastaanottaa asumiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa). 

Jälleenvuokrausta aiotaan kokeiluluontoisesti laajentaa muun aikuissosiaalityön asiakkaisiin. Asukaskriteerit 

pyritään määrittelemään riittävän tarkasti ongelmien ehkäisemiseksi. Vastaava malli on käytössä muun 

muassa Oulussa. 

Sosiaalinen luototus  
Sosiaalinen luototus on välimalli perusturvan ja riittävien henkilökohtaisten tulojen välillä. Perusturvan 

varassa tai taloudellisesti riittävän hyvässä asemassa olevat eivät voi saada sosiaalista luottoa. Luototusta 

voidaan myöntää asiakkaille vain rajoitetusti. Jos asiakkaan on mahdollista saada luottoa vapailta 

markkinoilta tai jos asiakkaan maksukyky ei riitä luoton takaisinmaksuun, niin sosiaalista luottoa ei voida 

myöntää. Sosiaalisen luototuksen asiakkaan henkilökohtaiset velat saavat olla korkeintaan 10 000 €. 

Tapauskohtaisesti asiakkaan velkoja voidaan järjestellä luototuksen mahdollistamiseksi. 

Sosiaalista luottoa käytetään pääasiassa muuhun kuin vuokra-asunnon vuokravakuuden maksamiseen; 

ylipäänsä asiakkaiden velkaantumiskierteen katkaisemiseen, jonka jälkeen asiakas lyhentää tätä yhtä velkaa 

tosiasiallisesti lasketun maksuvaransa mukaisesti. Joskus voi olla kyse myös jonkin yksittäisen hankinnan 

tekemisestä, jotta esimerkiksi työllistyminen mahdollistuisi. 

 

Sosiaalipalvelujen vuosikertomuksen mukaan sosiaalisen luototuksen kysyntä on kasvanut. Palvelussa tehtiin 

60 päätöstä koskien uusia lainoja sekä irtisanottiin 9 lainaa vuonna 2019 (2018: 52 ja 3).  Kielteisiä päätöksiä 

oli lisäksi tehty 22 henkilölle. 

JVA asuttaa vuosittain merkittävän määrän erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa olevia hakijaruokakuntia. 

JVA vuokraa ARA-asuntokantaa sosiaalisin perustein, joita ovat vähävaraisuus, pienituloisuus ja kiireellisyys. 

Kiireelliseksi katsotaan myös paikkakunnalle työn tai opiskelun vuoksi muuttaminen. Kiireellisiä 

asunnonhaku- ja saantiperusteita ovat myös avio- ja asumuserotilanteet, joita hakijoilla on erittäin runsaasti. 

Vuonna 2019 JVA on 31.10.19 mennessä asuttanut 448 ARA:n asukasvalintaperustein erittäin kiireelliseksi 

katsottavaa hakijaruokakuntaa, jotka ovat olleet joko akuutin asunnottomuusriskin alla tai jo kokonaan 

asunnottomia. Näistä 51 ruokakuntaa on jo ollut kokonaan ilman vakituista asuntoa tai saanut tiedoksi 

häätöpäätöksen. Lisäksi tästä määrästä yhteensä 78 hakijaruokakuntaa on saanut asunnon kiireellisesti 

paikkakunnalla olevan työpaikan vuoksi.  
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Opiskelija-asuminen 
 
Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön tarkoituksena on opiskelijoiden asuntotarpeen tyydyttäminen 
rakennuttamalla, ylläpitämällä ja vuokraamalla vuokra-asuntoja. Koas on yleishyödyllinen säätiö, joka 
noudattaa omakustannusperiaatetta sekä ARA -, että vapaarahoitteisten asuntojen vuokraamisessa. Koasin 
vuokrat ovatkin 10–25 prosenttia Jyväskylän markkinavuokratasoa alhaisemmat. 
 
Jyväskylässä on opiskelijoita vähän yli 30 000. Opiskelija-asuntopaikkoja Jyväskylässä oli vuodenvaihteessa 
2018/2019 käytössä 6 282 kappaletta. Opiskelijoista asuu täten 21 % opiskelija-asunnoissa. 
https://www.koas.fi/application/files/2215/5720/7225/KOAS_Toimintakertomus_2018_ID_33485.pdf 
 
Säätiöllä oli toimintavuoden lopussa 4 001 asuntopaikkaa. Asuinhuoneistoja oli vuoden lopussa yhteensä 2 
436 kappaletta. Asunnoista yksiöitä oli 1 038 kpl (43 %), perheasuntoja 566 kpl (23 %) ja soluasuntoja 832 kpl 
(34 %). 
 
Asuntovuokria korotettiin vuoden aikana 0,93 %. Keskivuokra oli 12,94 €/m2 /kk. Alin kohteen keskivuokra 
oli 10,04 €/m2 /kk ja ylin 15,80 €/m2 /kk. 
 

Taulukko 13: KOAS asuntotyyppien jakauma (Lähde: KOAS) 

 
 

Lisätietoa ARA-ehdoista:  

Arava- ja korkotukilain nojalla tuettuja ARA-asuntoja koskevat käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka 
vaikuttavat asukkaiden valintaan, vuokrien määritykseen ja asuntojen luovutukseen. Rajoituksilla asunnot 
pidetään riittävän pitkään vuokrakäytössä, asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina ja asunnot 
kohdennetaan niitä eniten tarvitseville ruokakunnille. Yhteisö voi saada arava- ja korkotukilainaa sosiaalisten 
vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten. Lainansaaja voi olla 
kunta tai muu yhteisö, joka täyttää korkotuki- ja aravalain mukaiset yleishyödyllisyyssäännökset ja jonka ARA 
on nimennyt yleishyödylliseksi asuinyhteisöksi. 
 
Tukea saava yhteisö ilmoittaa asunnot julkisesti haettavaksi, järjestelee omistussuhteet asianmukaisesti 
vuokrien tasauksen (ja tarvittaessa yksittäisten vuokrakohteiden saneerauksen) mahdollistamiseksi, ei ota 
asuntotoimintaan liittymättömiä riskejä, ei lainoita tai vakuuta muita kuin saman yleishyödyllisen konsernin 
yhtiöitä, eivätkä tuensaajan omistusosuudet ole julkisen kaupankäynnin kohteena. Osinkoja on rajoitettu 
valtioneuvoston asetuksella arava- ja korkotukilainansaajien tuoton tuloutuksesta 4 prosenttiin sijoitetusta 
pääomasta. Tuoton perusteeseen voidaan lukea myös tarvittaessa aikaisemmin tulouttamatta jätetty tuotto 
tuloutusasetuksen mukaan. Tuloutus voidaan toteuttaa myös muuna rahanarvoisena suorituksena kuin 
osinkona, esimerkiksi lainan korkona, konserniavustuksena tai konserniyhtiöiden välisen kaupan alennuksina 
tai ylihintana. 
 

https://www.koas.fi/application/files/2215/5720/7225/KOAS_Toimintakertomus_2018_ID_33485.pdf
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Lainansaajana voi olla myös kunnan omistama yhtiö. Asuntotoiminta on eriytettävä kirjanpidollisesti tai 
omaan yhtiöönsä, jos emoyhteisö harjoittaa myös maksullista liiketoimintaa. Yhtiöittämistä suositellaan 
erityisesti, jos emoyhteisön maksullinen liiketoiminta on laajaa. 
 
ARA-kohteita koskevat kohdekohtaiset käyttö- ja luovutusrajoitukset. Asuntoa, jonka rakentamista, 
hankkimista tai perusparantamista varten arava- tai korkotukilaina on myönnetty, on käytettävä vuokra-
asuntona. Lisäksi investointiavustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi edellyttävät kohteiden 
käyttöä ko. erityisryhmälle suunnattuina asuntoina 20 vuoden ajan. 
 
Asukasvalinnassa etusijalle on asetettava asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnon tarpeessa olevat, 
vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijaruokakunnat. Jos kohteelle on myönnetty erityisryhmille 
tarkoitettua investointiavustusta, on asukkaiden kuuluttava avustuspäätöksen mukaiseen erityisryhmään. 
Kunta valvoo asukkaiden valintaperusteiden noudattamista ja antaa tarkempaa ohjeistusta 
valintaperusteista. 
 
ARA-kiinteistöjä saa luovuttaa vain toiselle ARA:n hyväksymälle yhteisölle, joka olisi luovuttajan tavoin myös 
oikeutettu ARA-rahoitukseen (kunta tai yleishyödyllinen yhteisö). Muut luovutukset ovat mitättömiä. 
 
Merkittävä osa ARA-asunnoista on omakustannusvuokran määrittämistä koskevien rajoitusten alaisia. 
Näiden kohteiden vuokralaisilta tai asumisoikeusasukkailta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa tai 
käyttövastiketta enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella asuntojen rahoituksen ja ylläpidon 
menoihin. Asumisoikeusasukkaan on maksettava asumisoikeusmaksuna vain enintään 15% asunnon 
hankintahinnasta asumisoikeussuhteen aluksi. Vuokraa ja käyttövastiketta saa periä vain rakennuksen 
pääomakustannusten, ylläpidon, (tulevien) peruskorjausten ja hallinnoinnin kustannusten kattamiseen. 
Merkittävimmät hallinnointi ja ylläpitopalvelut on kilpailutettava. Saman omistajan omistamien korkotukilain 
ja aravalain nojalla lainoitettujen vuokratalojen ja vuokra-asuntojen vuokrat tulee voida tasata 
konsernitasolla kustannusperusteisiksi. 
 
Taulukko 14: Jyväskylän varallisuusrajat koskien ARAVA- tai korkotukilainoitettua asuntoa ovat: 

Henkilöluku 1 2 3 4+ 

Varallisuus  
(€ netto) 

30 000 45 000 60 000 60 000  
+ 10 000/lisähenkilö 

 
Varallisuudeksi luetaan hakuhetken omaisuuden käypä arvo + edeltävän vuoden aikana luovutetun 
omaisuuden arvo. Ruokakunnan varallisuudesta vähennetään mahdolliset velat. 
 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
• Jyväskylän kaupungin (JVA) hallinnoimien vuokra-asuntojen osuus kaikista vuokra-asunnoista on 

saman suuruinen kuin vertailukaupungeissa. Kaupunki ei ole asettanut JVA:lle tuloutustavoitetta. 
Tilinpäätöstietojen mukaan JVA on tehnyt vuosittain tuloksestaan vapaaehtoisia varauksia 
(asuintalovaraus), joiden yhteissumma on noin 59 miljoonaa. Kaupunki voisi konsernin kokonaisedun 
näkökulmasta selvittää, onko tarkoituksenmukaista, että kaupunki tulouttaisi joko lainan korkona tai 
osinkona JVA:lta ARA-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon verran (katso erittely muiden 
kaupunkien käytännöistä, arviointi asumisen politiikka).  

• Kaupungin tulisi arvioida edut osakkuudesta paikallisissa kiinteistöhuoltoyhtiöissä.   

• Kaupungin myöntäessä normaalin tarjouskilpailun ulkopuolisessa tilanteessa tontin Jyväskylän 

Vuokra-asunnot Oy:n toimintaa varten, olisi tarkoituksenmukaista vuokrata tontti myymisen sijasta.  

• Tarkastuslautakunta esittää, että yhdeksi JVA:n tavoitteeksi asetettaisiin muiden yhtiöiden tapaan 
asukastyytyväisyyden mittaaminen ja tyytyväisyydelle tietty tavoitetaso.  
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Tietolähteitä 
 
Tillastokeskus - Asuminen 
https://www.stat.fi/til/asu.html 
Korkotukilaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010604 
Aravalaki 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931189 
ARA:n tietokanta ja oppaat 
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki 
JVA:n tilinpäätökset 2014-2018 
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi/tilinpaatos-2018 
ARA:n selvitys Asunnottomat 2018 
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2018(49593) 
Kirjanpitolautakunnan yleisohje asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden 

kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta 

https://kirjanpitolautakunta.fi/documents/10197/10349155/AsOy_yleisohje_01022017f.pdf 

Laki asuintalovarauksesta verotuksessa 
 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860846 
 
 

  

https://www.stat.fi/til/asu.html
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010604
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19931189
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi/tilinpaatos-2018
https://www.ara.fi/fi-FI/Tietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/Asunnottomuus/Asunnottomat_2018(49593)
https://kirjanpitolautakunta.fi/documents/10197/10349155/AsOy_yleisohje_01022017f.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860846
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Liite: Suurten kaupunkien vuokra-asuntoyhtiöiden tuloutuspolitiikan vertailua  
 
JVA:n omistajapoliittisen aseman vertailemiseksi on tarkasteltu muiden kaupunkien asuntoyhteisölle 
asetettuja tuloutustavoitteita, niiden rahoitussuhdetta kaupunkiin, markkinaosuutta ja peruskorjauksiin 
tarkoitettujen vapaaehtoisten varausten kertymää.  
 

Emokaupunkien omistusosuus kaikissa tarkastelluissa asuntoyhteisöissä oli 100 %. Julkinen tai 
yleishyödyllinen omistus on välttämätöntä aravarahoituksen kannalta.   
 

Arava- tai korkotukilainoitetuista asuntoyhteisöistä voi nostaa tuottoa rajoitetusti enintään 4 % kultakin 
tilikaudelta. Nostamatta jätetyt tuotot kasvattavat vuosittain tuoton laskentaperustetta. Tuotto voidaan 
tulouttaa osingonjaon lisäksi muuna rahanarvoisena etuutena, esimerkiksi konserniavustuksena, lainan 
korkona tai yleisestä tasosta poikkeavana hinnoitteluna.  
 

Asuntoyhteisöistä nostetaan (yleensä 4 %) tuottoa tilinpäätöstietojen perusteella ainakin Lahdessa, Oulussa, 
Porissa, Turussa ja Tampereella (Porissa ja Turussa tuloutus on lainan korkoa). Lahdessa, Turussa ja 
Tampereella tuloutukset on kirjattu kaupungin talousarviotavoitteiksi. Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä ja 
Vantaalla yhteisöt eivät tulouta osinkoa kaupungille.  
 

Useat yhteisöt nostavat lainaa suoraan markkinoilta kuten Jyväskylässä, eikä lainoitusta ole keskitetty 
kaupungille. Eri rahoitusvaihtoehtojen edullisuus on vaihdellut korkotason muuttuessa, esimerkiksi JVA 
luopui valtionkonttorin lainoista vuonna 2016 ja vaihtoi ne matalamman korkotason kuntarahoituksen 
lainoiksi.  JVA:n tilinpäätöksen perusteella myös pankkilainojen korot ovat viime vuosina 
laskeneet lähes kuntarahoitusta vastaavalle tasolle tai alhaisemmiksi.  
 

Markkinaosuuksista on tehty erillinen vertailu. Tilinpäätöstietojen perusteella Tampereella ja Turussa 
kaupungin asuntoyhteisöjen markkinaosuus on samaa luokkaa kuin Jyväskylässä, ja sama pätee tilastopalvelu 
Liiterin tietojen perusteella myös Kuopioon, Lahteen ja Ouluun.  
 

Asuntoyhteisöillä on huomattava määrä asuintalovarausta, jota käytetään verotettavan tuloksen 
tasaamiseen ja asuntojen korjauksiin valmistautumiseen. Asuintalovaraus on käytettävä 10 vuoden 
kuluessa sen muodostamisesta asuinkiinteistöjen ylläpitoon ja kehittämiseen. Kymmenen vuoden jälkeen 
käyttämätön varaus tuloutetaan tuloslaskelmaan. Jos asuintalovarausta on käytetty sellaisen menon 
kattamiseen, joka verotuksessa vähennettäisiin vuosittain tehtävin poistoin (esimerkiksi peruskorjaukset), 
hyväksytään poistot vain menon ja asuintalovarauksesta sen kattamiseen käytetyn määrän erotuksesta.  
 

Jyväskylässä JVA:lla on asuintalovarausta 55 miljoonaa euroa (asuntoa kohden 7 773 €) vuoden 2018 
tilinpäätöksen mukaan ja vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan 59 miljoonaa euroa. Vertailuksi Turussa TVT-
asunnoilla vastaava summa on 6 188 € per asunto ja Tampereella Vilusen Rinne Oy:llä 9 244 € per asunto. 
Espoon asunnot Oy:llä on varausta asuntoa kohden 1 493 €. Varauksen määrään vaikuttaa muun muassa 
peruskorjausten/varauksen purkamisen aikataulu sekä asuntojen koko ja kiinteistön kunto.   
 

  



65 
 

Taulukko: Asuntoyhtiövertailu  
Jyväskylä    

Jyväskylän Vuokra-
asunnot Oy  

JVA:lla ei ole talousarviossa tuloutustavoitetta. Yhtiö tekee asuintalovarausten jälkeen 
nollatulosta.  
 
JVA:n ulkoinen lainakanta, 204 miljoonaa euroa on 16,8 prosenttia kaupunkikonsernin 
lainakannasta.  
Yhtiöllä on ulkoista lainaa pankeilta noin 21 M€ ja Kuntarahoitus Oyj:ltä 176 M€.  
Lisäksi yhtiöllä on lyhytaikaista konsernin sisäistä lainaa emokaupungilta ja muilta 
konserniyhteisöiltä yht. 1,2 M€ vuonna 2019. Suurimman osan tästä muodostavat velat Jyväskylän 
kaupungille (40 %), Jyväskylän energialle (40%), sekä mm.  Mustankorkea Oy:lle, Kaupungin 
asuntotoimelle, Altekille ja Keski-Suomen pelastuslaitokselle.  
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 17 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
  
JVA:lla oli 2019 asuintalovarausta 59 miljoonaa euroa ja 6 992 asuntoa. Varausta on asuntoa 
kohden noin 8 438 €. 

Espoo    

Espoon asunnot Oy  Espoon asunnot Oy:llä ei ole valtuuston asettamaa tuloutustavoitetta.  
  
Yhtiö rahoittaa uusinvestointinsa pääasiassa lainoilla, joita se ottaa itse markkinoilta, mutta 
pitkällä aikavälillä omalla tulorahoituksellaan eli asuntojen vuokratuloilla. 
  
Yhtiön asuntotuotannon tavoite on 400 tuotannon aloitusta vuonna 2020. Tammi-syyskuussa 
2019 Espoon asunnot Oy aloitti 187 asunnon rakentamisen (6,5 % koko Espoon asuntotuotannon 
aloituksista, joita on 2876). Samalla jaksolla koko kaupungin asuntotuotannosta ARA:n osuus oli 
13 % ja ASO:n 4 %.   
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 26 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
  
Yhtiöllä on asuintalovarausta 22,4 M€ ja yht. noin 15 000 asuntoa. Varausta on noin 1 493 € 
asuntoa kohti.  

Helsinki    

Helsingin 
kaupungin asunnot 
Oy  

Helsingin kaupungin asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella eikä tavoittele voittoa.  
  
Yhtiöllä on 361 M€ pitkäaikaista velkaa saman konsernin yrityksille. Valtaosa rahoituksesta on 
kuitenkin pankeilta (1632 M€) ja valtionkonttorilta (427 M€).  
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 26 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
  
Yhtiöllä on asuintalovarausta 208,5 M€ ja yht. n. 48 929 asuntoa. Varausta on 4 261 € per 
asunto.  

Lahti    

Lahden Talot Oy -
alakonserni  

Talousarviotavoitteissa: osinko 500 000 euroa vuodelta 2019, maksetaan vuoden 2020 aikana.  
  
Yrityksen TP 2019: Suorat ja välilliset hankinnat ja tuloutukset kaupunkikonsernille 2019 ovat yht. 
14,3 miljoonaa euroa. (Sisältää myös mm. ostoja Lahden Energia Oy:ltä)  
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 18 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
  
Yhtiöllä on lainaa emokaupungilta. (Yhtiön pitkä TP ei ollut saatavilla)  

  



66 
 

Oulu    

Sivakka -konserni  Talousarviotietojen mukaan on laadittu suunnitelma, jonka mukaan yhtiö maksaa omistajalle 
tuottoa vuodesta 2018 lähtien. Tuottotavoite arvioidaan vuosittain Sivakka-yhtymän oman 
talousarvion yhteydessä (konsernijohto päättää tuloutuksesta).  
  
Vuoden 2018 vuokranmäärityksissä konsernin vuokrataloyhtiöissä kerättiin 4 % tuotto omistajan 
sijoittamille varoille. Tämä tuotto tuloutetaan omistajalle osinkoina yhtiökokouksen päätösten 
mukaisesti.  
  
2018 konsernin osuus tilikauden tuloksesta oli 6 527 te.  
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 17 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
 
Yhtiöllä on lainaa emokaupungilta. (Yhtiön pitkä TP ei saatavilla)  

Pori    

Porin YH-asunnot 
Oy  

Yhtiöllä ei ole valtuuston asettamaa tuloutustavoitetta. Yhtiö kirjaa asuintalovarauksen 
kerryttämisen lisäksi voittoja jakokelpoiseksi omaksi pääomaksi, joihin kaupungilla on osuus 
(2018: 281 te).  
  
Yhtiön TP: 2018 Tertiäärilainaa kaupungilta yht. 3 013 te. Lainojen vähimmäiskorko 2 %. Kohteen 
rajoitusaikana omistajalle voidaan maksaa tertiäärilainana annetun omarahoitusosuuden 
määrästä enintään 4 % korkoa (ARA vuokranmääritysopas 2019). Lisäksi yhtiöllä on lainaa 2 500 
te kuntarahoitukselta ja 588 te pankeilta.  
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 10 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
  
Yhtiöllä on 17,5 M € vapaaehtoisia varauksia ja 1877 asuntoa. Varausta on 9 323 € per asunto.  

Turku    

TVT-asunnot Oy  Yhtiö tulouttaa Turun kaupungille vuosittain lainasopimusten mukaisen korkotuoton. TP 2018:  
Yhtiöllä on omistajalta pääomalaina 28 000 000 euroa. Pääomalainan korko on 4 % vuoden 2018 
alusta lukien.  
   
Lisäksi yhtiöllä oli lainaa konsernilta yht. 173 te ja rahoituslaitoksilta 189 te. Myös kaupungin 
muista lainoista peritään tuloutettavaa matalaa korkoa (noin 1000 €).  
   
Turun kaupungin omistajapolitiikan mukaan TVT Asuntojen omistaman asuntokannan 
suhteellinen osuus koko Turun asuntokannasta ei merkittävästi muutu.  
  
TA 2020:  
Yhtiö omistaa ja hallinnoi noin 11 000 erilaista asuntoa ympäri Turkua. Tämä vastaa noin 10 
prosenttia kaikista asunnoista ja noin 25 prosenttia vuokra-asunnoista.  
  
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 19 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
  
Yhtiöllä on 70,5 M€ verotusperusteisia varauksia/asuintalovarausta eli  
noin 6 188 € per asunto.  

Tampere    

Tampereen 
vuokratalosäätiö  
 

 

 
 

TA 2020 tavoite:  
Säätiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman enimmäisosingon. 
Kaupungilla on antolainasaamisia säätiöltä 13,6 miljoonaa euroa.   
  
Säätiöllä on tavoitteena MAL 3 –sopimuksen mukainen kohtuuhintainen 
asuntotuotanto. Tavoitteena kaupungin vuokrataloyhteisöt tuottavat puolet kaupungin 
tavoitteena olevista kohtuuhintaisista asunnoista. (Säätiön tuotannon ka. 200 asuntoa 
vuodessa.)  
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Tampereen vuokra-
asunnot Oy  

TA 2020 tavoite: Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman 
enimmäisosingon (572 te).  
  
Yhtiön tuotannon keskiarvo on 100 asuntoa vuodessa.  
  
Yhtiöllä on lainoja Pankeilta 1632 M € ja valtionkonttorilta 427 M€.  
  

Vilusen Rinne Oy  TA 2020 tavoite: Yhtiö maksaa kaupungille vuotuisen Ara-säännösten mahdollistaman 
enimmäisosingon (500 te).  
  
Tampereen kaupunki hallinnoi näiden kolmen yhtiön kautta 2018 arviolta 18 % kaupungin 
vuokra-asuntokannasta.  
 
Yhtiöllä on 12 M€ varauksia/asuintalovarausta ja 1298 asuntoa. Varausta on 9 244 € per asunto.  

Vantaa    

VAV asunnot Oy  Yhtiöllä on nollatulostavoite ja se ei maksa osinkoa kaupungille.  
  
Yhtiöllä on kaupungilta lainaa 39 M€.  
  
Yhtiö tuotti 357 asuntoa vuonna 2019. Tavoitetaso vuodelle 2020 on 0 asuntoa. 2021 tavoite 
nousee taas 426 asuntoon.  
   
Yhtiö hallinnoi 2018 arviolta 21 % kaupungin vuokra-asuntokannasta.  
 
Yhtiöllä on 4,2 M € vapaaehtoisia varauksia ja 10 800 asuntoa. Varausta on 391 € per asunto.   
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6 Perusopetukseen liittyvä yhteistyö eri palveluiden kanssa 

Tarkastuslautakunta kuuli sivistyspalvelujen johtoa 10.10.2019 ja lasten ja perheiden palvelujen 

vastuuhenkilöitä 13.2.2020 
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Arviointitehtävä 
Perusopetuksella on monia yhdyspintoja muun muassa sosiaali- ja terveystoimeen, nuorisopalveluihin, 

kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, joiden yhteistyöllä voidaan edistää oppimista ja opetuksen vaikuttavuutta. 

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä (varhaisen tuen palvelut, 

perheneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, oppilas- ja opiskelijahuolto ja nuorisovastaanotto) lasten 

oppimisen tukemisessa.  

Peruskoulutuksen arviointi ja oppimistulosten valtakunnallinen seuranta 
 

 

 
Kuvio 1: PISA-tulokset (Lähde: Omalinja-hanke: http://omalinja.fi/tutkitusti-totta/suomessa-on-lukutaidottomia-
nuoria/) 
 
Oma linja -hanke pyrkii torjumaan PISA-tulosten heikkenemisen taustalla olevia ongelmia.  
 
Professori Jouni Välijärven mukaan tärkeä tavoite tuleville vuosille on oppilaitosten välisten siirtymien, 
erityisesti oppimisen luontevaa jatkumista haittaavien tekijöiden, tiivis seuraaminen ja entistä parempi 
ymmärtäminen. Hänen mukaansa osaaminen on jakautumassa nykyistä epätasaisemmin eri väestöryhmien 
kesken. Koulutuksen kautta voidaan osaltaan vahvistaa tätä trendiä, mutta samalla se on tehokkain väline 
ehkäistä osaamisen polarisaation toteutumista. (Välijärvi 2018, 81.)  
 
Välijärven mukaan kielteiset kehityspolut koulutuksessa johtavat motivaation ja viime vaiheessa opiskelujen 
keskeytymiseen. Osaamista korostavassa maailmassa tämä usein johtaa traagisiin seuraamuksiin yksilön 
integroitumisessa yhteiskuntaan. (Välijärvi 2018, 83). Lähde: Riippumaton arvioija (toimi. Pirinen Tuula, 
2018/1, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.) 

Äidinkieli 

Äidinkielen ja kirjallisuuden perusopetuksen päättövaiheen oppimistulosten arviointi järjestettiin kouluissa 
9.4.2014. Arvioinnin tarkoituksena oli saada luotettava kuva äidinkielen ja kirjallisuuden osaamisen tasosta 
erityisesti kielentuntemuksessa ja kirjoitustaidossa. Tulokset saatiin yhteensä 5 144 oppilaalta, joista 3 345 
oli mukana paperiversiona tehdyssä ja 1 799 sähköisessä arvioinnissa.  
https://karvi.fi/app/uploads/2018/09/%C3%84idinkieli-ja-kirjallisuus_2014-1.pdf 
 
Tutkimus käsitti mm. kysymyksen siitä, missä määrin perusopetuksen oppimistulosarvioinnin tulokset 
ennustavat ylioppilaskokeen tuloksia. 

http://omalinja.fi/tutkitusti-totta/suomessa-on-lukutaidottomia-nuoria/
http://omalinja.fi/tutkitusti-totta/suomessa-on-lukutaidottomia-nuoria/
https://karvi.fi/app/uploads/2018/09/%C3%84idinkieli-ja-kirjallisuus_2014-1.pdf
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https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0419.pdf 
 
Oppimistulosarvioinnissa osoitettu osaamistaso ja äidinkielen viimeinen arvosana selittivät yhdessä reilun 
kolmasosan (33,6 %) yksittäisen oppilaan äidinkielen ylioppilaskokeen tuloksesta. Yhteys yhdeksännen 
luokan osaamisen ja ylioppilaskoemenestyksen välillä on siis tilastollisesti merkitsevä ja vahva, muttei 
kuitenkaan lukkoon lyöty: ylioppilaskokeessa merkittävä osa opiskelijoista joko paransi tai heikensi 
huomattavasti sijoitustaan oppimistulosarviointiin verrattuna. 
 
Arviointi osoitti, että perusopetuksessa opitulla ja omaksutulla on kauaskantoisia seurauksia oppijan jatko-
opintojen kannalta. Lukioon hakeutuneilla oppimistulosarvioinnilla mitattu äidinkielen ja kirjallisuuden 
osaamistaso ennakoi vahvasti äidinkielen ylioppilaskokeen tulosta. Myös yksittäisen lukion äidinkielen 
ylioppilaskokeen tulos selittyy suurelta osin sillä, mitä oppilaat osaavat lukioon tullessaan. 
 
Peruskouluikäistemme taitoerot ja sukupuolten väliset osaamiserot ovat suuret, ja jopa kasvussa 
(Lappalainen 2006, 45; 2011, 53, 63–64; Harjunen & Rautopuro 2015; 58–61, 145; Silverström & Rautopuro 
2015; Hellgren 2011). Yhä useamman oppilaan taidot uhkaavat jäädä puutteellisiksi tilanteessa, jossa yhä 
moninaisempia kirjoitustaitoja tarvitaan enemmän kuin koskaan, paitsi yksilön kouluttautumisen ja 
ammatillisen kehittymisen, myös yhteiskunnallisen demokratian toimivuuden vuoksi (Kulju ym. 2017). 
Kirjoitustaidot ovat kuitenkin jääneet kansainvälisten PISA-arviointitulosten myötä lukutaitokeskustelun 
varjoon. 
 
Matematiikka 

Opetushallitus arvioi keväällä 2011 peruskoulun päättävien matematiikan oppimistuloksia. Mukana 
otannassa oli 113 koulua ja lähes 5 000 oppilasta eri puolilta Suomea (Hirvonen, 2012). Yleistaso arvioinnissa 
oli samansuuntainen, kuin aiemmissa matematiikan seuranta-arvioinneissa vuosina 1998–2004. Kuitenkin 
keskimäärin tehtävien ratkaisuosuudet olivat laskeneet kaikilla osa-alueilla. Oppilaat saivat keskimäärin 54 % 
tehtävien enimmäispistemäärästä. http://www.lukimat.fi/matematiikka/kirjoituksia/ovatko-
peruskoululaisten-matematiikan-perustaidot-heikkenemassa 
 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus arvioi huhtikuussa 2015 matematiikan oppimistuloksia 
perusopetuksen päättövaiheessa. Arviointi oli osa perusopetuslain (628/1998) 21§:n edellyttämää 
koulutuksen arviointia, ja sen tavoitteena oli saada luotettava yleiskuva opetussuunnitelmassa asetettujen 
päämäärien toteutumisesta ja oppilaiden osaamisen tasosta perusopetuksen päättövaiheessa. Arviointiin 
poimittiin mukaan koko maan kouluja edustava 140 koulun otos, joista 124 oli suomenkielisiä ja 16 
ruotsinkielisiä. Tulokset saatiin yhteensä 4 779 otosoppilaalta. Suomenkielisiä otosoppilaita oli 4 287 ja 
ruotsinkielisiä 492. Toteutuneessa otoksessa oli poikia 51 % (2446) ja tyttöjä 49 % (2327). 
 
Kun vertailuna käytetään aiemmissa 9. vuosiluokan arvioinneissa vuosilta 2011 ja 2012 mukana olleita 
tehtäviä, voidaan todeta, että osaamisen taso on pysynyt ennallaan. 
 

Valtakunnalliset kehittämisehdotukset opetukselle 
 
Valtakunnallinen arviointi osoitti, että perusopetuksessa opitulla ja omaksutulla on kauaskantoisia seurauksia 
oppijan jatko-opintojen kannalta. Perusopetuksen ja koko koulutusjärjestelmän varhaisvaiheiden tulisi 
pystyä  

• pysäyttämään paremmin taitojen ja asenteiden eriytyminen sekä tasaamaan vanhempien 
koulutustaustan tuomat, pysyvät erot. Nyt koulu ei onnistu siinä ainakaan niin keskeisissä 
kansalaistaidoissa kuin tekstitaidoissa: tekstien vastaanottamisen ja tuottamisen taidoissa eli luku- ja 
kirjoitustaidoissa. Lieneekö tähän osallisena esimerkiksi se, että oppilaan oikeus tukeen toteutuu 

https://karvi.fi/app/uploads/2019/04/KARVI_0419.pdf
http://www.lukimat.fi/matematiikka/kirjoituksia/ovatko-peruskoululaisten-matematiikan-perustaidot-heikkenemassa
http://www.lukimat.fi/matematiikka/kirjoituksia/ovatko-peruskoululaisten-matematiikan-perustaidot-heikkenemassa
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vain osittain kolmiportaisen tuen hallinnollisessa mallissa, joka ei juuri tarjoa käytännön ohjeita, 
suosituksia ja malleja tuen antamiseen ja sen vaikuttavuuden seurantaan (Björn ym. 2015). 

 
Valtakunnallisen arvioinnin pohjalta nostetaan seuraavia kehittämisehdotuksia:  
 
Asenteisiin vaikuttaminen  
 
Kaikkien aikuisten, ja erityisesti kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen ammattilaisten, tulisi koulupolun 
alusta alkaen kiinnittää huomiota siihen, että ainakaan he eivät vahvista omilla toimillaan, valinnoillaan, 
esimerkillään ja puheillaan sukupuolittuneita asenteita lukemista ja kirjoittamista sekä ylipäätään suomen 
kielen ja kirjallisuuden opiskelua kohtaan.  
 
Arvioinnin kehittäminen 

 
Oppiaineen formatiivista arviointia tulee kehittää siten, että sukupuolesta riippumatta oppilas saa sen avulla 
ohjausta ja kannustusta opiskeluun sekä eväitä realistiseen itsearviointiintiin niin, että arvioinnin eettiset 
periaatteet, välittäminen ja oikeudenmukaisuus, ovat tasapainossa. Perusopetuksen päättövaiheessa 
oppilaiden osaamista tulee arvioida kriteeriperustaisesti, samoin perustein.  
 
Yhdenvertaisten mahdollisuuksien mahdollisimman tasapuolinen takaaminen kaikille koululaisille 
 
Kansallisten, alueellisten ja paikallisten resurssien jaossa on tähdättävä siihen, että koulujärjestelmä takaa 
kaikille lapsille ja nuorille mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvaa omaan potentiaaliinsa. 
Tämä toteutunee niin sosioekonomisesti kuin alueellisestikin tasapuolisemmin kerhotoiminnan ja 
valinnaisaineiden sekä riittävän oppimisen ja koulunkäynnin tuen kautta kuin erikoisluokkien avulla, jotka 
tahtovat painottua suuriin kaupunkeihin ja niihin oppilaisiin, joille jo koti ja elinympäristö tarjoavat runsaasti 
mahdollisuuksia ilman kouluakin.  
 
(Lähde: Äidinkielen pieni pitkittäisarviointi Perusopetuksen päätöstä lukion päättöön https://karvi.fi) 
 
Tukiopetusta on tarjottava kaikille sitä tarvitseville  
 
Erityistä ja tehostettua tukea saavien oppilaiden matematiikan opetuksen järjestämisestä tulee huolehtia 
siten, että tuki on laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason sekä yksilöllisten tarpeiden mukaista.  
 
Oppilaille on annettava yhdenvertaiset mahdollisuudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön eri puolilla maata 
ja kaikissa kouluissa.  
 
Laitekanta ja sen käyttö tulee uudistaa ja yhdenmukaistaa, mikä luo edellytykset tasa-arvolle. Opettajille on 
tarjottava aiheesta täydennyskoulutusta. 
 
(Lähde: https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_T0216.pdf) 
 

  

https://karvi.fi/
https://karvi.fi/app/uploads/2016/04/KARVI_T0216.pdf
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Kunnan opetustoimen tavoitteet 
 
Kunnan opetustoimen tavoitteiden tulee pohjautua valtakunnallisiin tavoitteisiin. Paikallisesti tehdään 

arviointia, joka voi käsittää koulutuksen saavutettavuutta, oppilaitosten taloudellisuutta ja kunnan koulutus- 

tai sivistyspoliittisten linjausten toteutumista ja oppilaitosten välisiä eroja. Arviointi on myös oleellinen osa 

kuntien johtamisjärjestelmää ja toiminnan sekä palveluiden kehittämisen väline. (Engblom-Pelkkala, 2018, 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/102673/978-952-03-0625-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Valtio ohjaa ja rahoittaa perusopetuksen järjestämistä kunnissa. Toisaalta perusopetus on osa kunnan 

palvelujärjestelmää, jota ohjataan lisäksi kuntastrategian ja talousarvion avulla. Niiden merkittävin 

ohjausvaikutus näkyy voimavarojen jakamisessa eri toimintojen kesken.  

Valtuusto osoittaa määrärahoja tietylle sektorille tai toimialalle. Nykyisin puhutaan myös ilmiölähtöisestä 
talousarvioprosessista, jossa pyritään sektorirajat ylittävään toiminnan resurssointiin. Perusopetuksella on 
monia yhdyspintoja sosiaali- ja terveystoimeen, nuorisopalveluihin, kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, joiden 
yhteistyöllä voidaan edistää myös oppimista ja opetuksen vaikuttavuutta.  
 
Tarkastuslautakunnan arvioinnin tavoite on löytää vertailukuntien tietoja hyväksi käyttäen viitteitä siitä, 
millaiset perusopetusta tukevat palvelut vahvistavat nuoren kasvua ja oppimista sekä hyviä 
oppimistuloksia. Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti sektorirajat ylittävää yhteistyötä lasten oppimisen 
tukemisessa. 
 

Tarkastuslautakunnan arviointikysymykset 

Kolmiportaisen tuen toteutuminen 
 
Taulukko 1: Kolmiportaisen tuen kustannus oppilasta kohden 

 2017 2018 2019 

Erityisopettajat/erityisluokanopettajat 
(palkkatieto), € 

6 664 557 6 739 706 6 987 949 

Tehostettu ja erityinen tuki 
(oppilasmäärä), lkm 

1 738 1 889 2 152 

Kustannus oppilasta kohden, € 3 835 3 568 3 247 

 

Kolmiportaisen tuen saajien/oppilaiden tilastoidut määrät ovat kasvaneet viimeisen kolmen vuoden aikana. 
Samaan aikaan oppilaskohtainen kustannus on laskenut. Oleellista on, että oppilaskohtainen valtionosuus 
kohdistuu oppilaan tukeen.  
  

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/102673/978-952-03-0625-0.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Kuvio 2: Oppilasmäärä ja tuen portaat Jyväskylässä syyskuussa 2019 
Tehostettu tuki ~ 11,7 % - valtakunnallinen ka. 10, 6 % 

Erityinen tuki ~ 5,7 % - valtakunnallinen ka. 8,1 %  
 

 
Kuvio 3: Kolmiportainen tuki 

Perusopetuksessa on tehty oppimisen tuen selvitystyö, jonka pohjalta laaditaan kehittämissuunnitelmaa, 
joka ei vielä 2019 lopussa ollut valmis. Selvitystyön perusteella tavoite on tarjota jokaiselle mahdollisuuksia 
suoriutua toisen asteen koulutuksesta. Tavoite on myös samalla vaikuttavuusmittari perusopetukselle. Isossa 
kuvassa koulutuspolkuja voidaan arvioida esim. seuraavien näkökulmien/mittarien avulla:  

- siirtymät ovat riski (mittari: opintonsa keskeyttäneet Gradiassa ja JAMKissa) 

- syrjäytymisen riski (mittari: ilman peruskoulun päättötodistusta jääneet, kymppiluokka) 

- kokonaisvaltainen kehitys: oppimisen ja hyvinvoinnin yhteys (kuviot mm. kouluterveyskyselystä). 
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- oppilashuollon toimivuus (monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön rakentaminen, yhteistyökäytännöt) 
 
 

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen valtuustotason arviointimittarit  
 
Talousarviossa 2019: 

Taulukko 2: 

Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 
vähintään 1,62.  

Toteutui vuonna 
2019 

  

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on 
enintään 19,40 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 on enintään 
18,10 oppilasta/ryhmä.  

Toteutui osittain: 
1-6 luokilla 19,2 ja 

7-9 luokilla 18,4 

  

Opetuksen kustannukset oppilasta kohden pysyvät vuoden 
2017 tasolla.  

Aikaisempi tavoite 
ei ole enää vuoden 

2019 ta:ssa 

  

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. 

Ei vielä toteutunut, 
vaikka resursseja on 

lisätty. 

  

Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. 
(Arvio vuonna 2018 on 98 %). 

Toteuma 98 %    
 
 
 
 

 

 

 

Kuvio 4: Vuosiviikkotunnit vertailukaupungeissa 2014-2018 (Lähde: Kouluikkuna) 

Vuosiviikkotunti merkitsee 38 tuntia opetusta lukuvuoden aikana  

Tavoite: Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,62/toteutui 

Vuosiviikkotunnit/oppilas on laskennallinen kahden lukuvuoden painotettu keskiarvo, joka Jyväskylässä 

perustuu SPB Johdon työkalun tuntiresurssijakoon ja 20.9. oppilasmäärätilastoon.  
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Valtion erityisavustus (500 000 €) koulutuksellista tasa-arvoa varten ei ole mukana koulujen 

kustannuspaikkojen resurssilaskennassa, eivätkä näin ollen myöskään tunnusluvussa. Erityisavustus 

kohdennetaan perusopetuksen hankkeet - kokonaisuuteen omille kustannuspaikoilleen ja seuranta tapahtuu 

niiden avulla.  

Jyväskylän kaupunki on pitänyt vuosiviikkotuntimäärän/oppilas samalla tasolla oppilasmäärän kasvusta 

huolimatta. Opetukseen on kohdennettu määrärahoja vuosittain palvelutason säilyttämiseksi ennallaan. 

Opetusta/oppilas annetaan Kouluikkuna-tiedon perusteella Jyväskylässä vähemmän kuin verrokkikunnissa. 

Absoluuttisten oppituntien määrä Jyväskylässä saattaa olla esimerkiksi Kuopiota suurempi, mutta vastaavasti 

oppilaita Jyväskylässä on enemmän. Jokaiselle oppilaalle pidettyjä oppitunteja on 61,56 tuntia. 

Valtakunnallisesti käytettävä mittari, jonka ohjausvaikutus on vaikeasti ymmärrettävissä. 

Tavoite: Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,40 oppilasta/ryhmä ja 

vuosiluokilla 7-9 on enintään 18,10 oppilasta/ryhmä/toteutui osittain 

 
Taulukko 3: Opetusryhmien koko vuosina 2014-2018 vertailukunnissa  (Lähde: Kouluikkuna) 

Opetusryhmien koko luokittain  2014  2015  2016  2017  2018  

1-6  18,2  19,3  19,4  19,4  19,0  

1-6 vertailukuntien mediaani  17,7  17,8  17,3  17,5  17,3  

7-9  17,7  16,8  18,4  18,2  18,2  

7-9 vertailukuntien mediaani  18,4  17,8  18,5  18,7  18,5  

  
 

  

 
Kuvio 5: 9. luokan päättäneiden välitön jatko-opiskeluun sijoittuminen % 
vuosina 2014-2018 Jyväskylässä (Lähde: kouluikkuna) 

 
Välitön jatko-opiskeluun siirtyminen on Jyväskylässä parantunut, mihin on vaikuttanut oppilaanohjauksen ja 
oppilashuollon tehostaminen perusopetuksen päättövaiheessa. Kasvun maisema -hanke on osaltaan tukenut 
oppilaiden perusopetuksen päättövaihetta. 
 
 

55 52,9 53,2 54,7 54,6

37,2 39,9 41 41,2 40,6

7,8 7,2 5,8 4,1 4,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2014 2015 2016 2017 2018

Lukio Ammattikoulu Ei jatkanut heti tutkinto-opiskelussa



76 
 

 
Kuvio 6: Ilman päättötodistusta jääneiden määrä / 1 000 peruskoulun  
päättänyttä vertailukaupungeissa (Lähde: kouluikkuna ja OPH:n tilastopalvelu Vipunen)  

Yhdistelty laskelma: Ilman päättötodistusta jääneet/(päättötodistuksen saaneet+ilman päättötodistusta 

jääneet)/1000]) 

Tavoite: Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (toteuma 98 %) 
 
Ilman päättötodistusta jääneiden lukumäärät saadaan suoraan kouluilta. Tukitoimia opintojen eri vaiheissa 

on kohdennettu yksilöllisesti ja tarpeen mukaan. Käytössä ovat kaikki kolmiportaisen tuen muodot. 

Opetusryhmiä on pienennetty koulutukselliseen tasa-arvoon kohdennetun erityisavustuksen turvin 

yksittäisissä kouluissa. Rahoitusta kohdennetaan opetushallituksen antamien indikaattoritietojen 

perusteella. 

Yksi peruskoulutuksen vaikuttavuusmittari on kyky selviytyä jatkokoulutuksesta. Keskeyttäneiden osuus 
opiskelijoista on laskenut lukioissa (Jyväskylän lyseon lukio, Schildtin lukio, aikuislukio jätetty pois). 2019 
yleisin syy keskeyttämiseen oli opiskelupaikan vaihto, yleensä kuntayhtymän sisällä (84 % keskeyttäneistä). 
Vuonna 2019 yhdeksäntoista oppilasta (13 % keskeyttäneistä) erosi opinnoistaan perusteella ”väärä valinta, 
motivaation puute”, ”henkilökohtaiset syyt”, ”eronneeksi katsotut” tai ”opiskeluaika käytetty”.   

 

Kuvio 7: Opintonsa keskeyttäneet oppilaitoksittain, osuus kokonaismäärästä % (Lähde: Vipunen, Gradia, JAMK)  

Perusammattitutkintoa suorittaneiden opinnoista eroamisaste on hieman noussut. Mukaan on 
laskettu Gradia Jyväskylässä kokonaista tutkintoa suorittavat alle 19-vuotiaat opiskelijat, joiden kotikunta on 
Jyväskylä. Opinnoista eronneiksi lasketaan opiskelijat, jotka eivät vain väliaikaisesti keskeytä opintojaan. 
Rajausten vuoksi oppilaitoksista eronneiden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään.  
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Nuorten palvelujen kustannusvertailuja  
 

Vertailussa on käytetty lähteenä Tilastokeskuksen kuntataloustilastoon kerättyjä nettokäyttökustannuksia 

seuraavista tehtäväluokista: lastensuojelun laitos- ja perhehoito, lastensuojelun avohuoltopalvelut, muut 

lasten ja perheiden avopalvelut (lastensuojelun ja perheiden palvelut), esiopetus, perusopetus ja 

nuorisotoiminta. Kuvio kuvaa kokonaispanostusta lasten ja nuorten palveluihin ikäluokassa 0-18 vuotiaat.  

Kuntatalous tehtävittäin tilasto pyritään pitämään vertailukelpoisena koulutusten, vastausoppaan ja 

tarvittaessa yksityiskohtaisen ohjeistuksen avulla. Kuntakohtaiset kirjanpidolliset ratkaisut ja 

Tilastokeskuksen tehtäväjaottelun tulkintaerot saattavat vaikuttaa kustannusten jakaantumiseen 

tehtäväluokkien välillä.  

 

 

Kuvio 8: Lasten ja nuorten palvelujen nettokäyttökustannukset €/0-18 -vuotiaat (Kuviossa palvelut: lastensuojelun 

laitos- ja perhehoito, lastensuojelun avohuoltopalvelut, muut lasten ja perheiden avopalvelut, varhaiskasvatus, 

esiopetus, perusopetus ja nuorisotoiminta) (Lähde: Tilastokeskus) 

Nettokäyttökustannukset = (Toimintakulut (ml. sisäiset erät) + Poistot ja arvonalentumiset + Vyörytyskulut) - 

(Toimintatuotot (ml. sisäiset erät) + Vyörytystuotot + Valmistus omaan käyttöön + valmistevaraston muutos)  
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Kuvio 9: Lasten ja nuorten palvelujen jakauma Jyväskylässä 2014-2018 (Lähde: Tilastokeskus) 

Perusopetuksen suhteellinen osuus on pienentynyt, mutta lastensuojelun palvelujen osuus on kasvanut. 

Aikaisempia tilinpäätöstietoja:  

Taulukko 4: Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen:  

 Lastensuojelun asiakkuuden alkaminen Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17 vuotiaat 

Vuonna 2016 - 483 

Vuonna 2017 480 501 

Vuonna 2018 565 565 

Vuonna 2019 574 555 

 

TP (2018) tietojen mukaan: Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (2017–2018) mukaisesti kehitettiin 

esimerkiksi perhekeskusverkostoa, lapsi- ja perhelähtöistä systeemistä toimintatapaa lastensuojelussa sekä 

maakunnallista lapsistrategiaa. Muutosohjelman ”siltaustoimenpiteet” jatkavat uudistamistyötä vuodelle 

2019 ja eteenpäin vaikuttaen lasten, nuorten sekä lapsiperheiden palvelujen kokonaisuuteen. 

Perhekeskustoimintamallia toteutettiin kymmenellä asuinalueella. 

TP (2018) tietojen mukaan: Laajennettiin perhekeskustoimintaa Kuokkalan, Kantakaupungin ja Korpilahden 

alueille. Lastensuojelussa pilotoitiin systeemistä moniammatillista toimintamallia. Lasten ja nuorten 

neuropsykiatrisen tuen palveluseteli otettiin käyttöön. Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden 

asumisen tuen palvelusetelin käyttöönotosta päätettiin ja henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu 

päiväaikaisessa toiminnassa jatkui. 
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TP (2019) tietojen mukaan: Lastensuojelussa yhä useammin lasten ja nuorten tilanteet vaativat 

hoidollisempia toimenpiteitä, joten sijoituksia jouduttiin tekemään ostettuihin laitos- ja erityisyksiköihin, 

mikä on näkynyt kustannusten kasvuna. Vuonna 2020 ostettujen lastensuojelulaitosten kustannukset 

muodostavat uhan talousarvion toteutumiselle.  

Alla olevassa kuviossa on erotettu edellä olevista kuudesta palvelualueesta kolme (lastensuojelun laitos- ja 

perhehoito, lastensuojelun avohuoltopalvelut, muut lasten ja perheiden avopalvelut) eli lastensuojeluun 

liittyvät palvelut.  Jyväskylässä kohdistui jokaista 0-18 -vuotiasta kohden 8 597 euron edestä palveluja ja 

niistä käytettiin laskennallisesti 1 261 euroa lastensuojeluun.  

 

 

Kuvio 10: Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon, lastensuojelun avohuoltopalvelun ja muiden lasten ja perheiden 

avopalvelujen nettokäyttökustannukset vertailukaupungeittain, €/0-18 –vuotiaat (Lähde: Tilastokeskus) 

 

 

Taulukko 5: Lastensuojelun laitos- ja perhehoidon osuus lasten ja perheiden palvelujen nettokäyttökustannuksista 
(Lähde: Tilastokeskus)  

2014 2015 2016 2017 2018 

Jyväskylä 61 % 62 % 61 % 60 % 61 % 

Kuopio 84 % 79 % 76 % 74 % 61 % 

Lahti 54 % 73 % 70 % 67 % 67 % 

Oulu 64 % 60 % 57 % 58 % 56 % 

Tampere 60 % 57 % 54 % 58 % 59 % 

Turku 76 % 65 % 70 % 71 % 69 % 

 

Ennaltaehkäisevien palvelujen lisäämisen odotetaan vähentävän laitoshoidon osuutta kustannuksista.  
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Tilinpäätöksen 2019 mukaan lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys ovat parantuneet, mutta hyvinvointierot 

ovat kuitenkin kasvaneet. Yleisellä tasolla huostaan otettujen lasten osuus väestöstä on pysynyt samalla 

tasolla tai kasvanut vuosina 2006-2018. Lastensuojelun avohuollon piirissä olleiden (1 527) suhteellinen 

osuus 5,9 % kasvoi hieman ikäluokassaan (25 768).  

Talousarvion 2019 mukaan tavoitteena on vähentää päihteistä johtuvia huostaanottoja. Tässä valtuustoon 

nähden sitovassa tavoitteessa onnistuttiin:  

 

 

Lastensuojelun hoitotakuu ei toteutunut vuonna 2019 kaikilta osin: 

 

 

Lastensuojelun palvelutarvetta pyritään alentamaan ennaltaehkäisevien palveluiden avulla. Jyväskylässä 

toimii nuorisovastaanotto matalan kynnyksen palveluna erityisesti nuorten päihde- ja 

mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Palvelu on maksuton ja vastaanotolle voi päästä puhelimitse, 

verkossa tai paikan päällä.  

Kaupungin tavoite on vahvistaa ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluja, kehittää moniammatillista 

yhteistyötä ja uudistaa palvelukulttuuria. Tavoitteita toteutetaan jalkautumalla nuorten 

toimintaympäristöön, laajentamalla palveluaikoja ja vahvistamalla resursseja lasten ja nuorten 

päihdepalveluissa, äitiys- ja lastenneuvolassa ja oppilashuollossa. Keskeisten toimijoiden halutaan 

muodostavan yhden palvelukeskuksen (Nuorten talon), joka mahdollistaa perhekeskusmaisen toiminnan.  
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Oleellista on, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on sujuvaa ja lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen: erityisen 

tuen päätökset tehdään tarpeen mukaan, koulupsykologille pääsee ajoissa, tiedot siirtyvät nivelvaiheissa.  

Perusopetus on resursoinut useana vuonna koulukuraattori- ja psykologipalveluihin lakisääteisissä 

aikarajoissa pysymiseksi. Kuraattoreita oli vuonna 2019 esi- ja perusopetuksessa 14 ja koulupsykologeja 14. 

Kuraattori- ja psykologipalveluiden työntekijä kohtainen opiskelijamäärä on vuonna 2020 vähän alle 1000, 

kun se vielä noin viisi vuotta sitten oli vähän alle 1500.  

Opiskeluhuollon kuraattorin tai koulupsykologin vastaanotolle täytyy päästä lain mukaan kiireellisessä 

tapauksessa 2 oppilaitoksen työpäivän aikana ja kiireettömässä 7 oppilaitoksen työpäivän aikana. 

4,1 % esi- ja perusopetuksen kiireettömistä ja 7,7 % kiireellisistä tapauksista ei saanut koulukuraattorin 

palvelua lakisääteisissä aikarajoissa. (kevät 2018) – Kevään 2019 osalta luvut ovat kiireettömien osalta n. 10 

% ja kiireellisten 0 %. Yksilöllisen opiskeluhuollon asiakkaita on noin 2 500 vuoden aikana. Opiskeluhuollon 

henkilöstön on arvioitu olevan riittävää kesään 2020 mennessä (54 htv), mikä mahdollistaa yhteisöllisen 

opiskeluhuollon kehittämisen.  

Yhteisöllisen opiskeluhuollon työn osuus tällä hetkellä on esi- ja perusopetuksessa 20 – 40 %. Toisella asteella 

työskentely on painottunut enemmän yksilötyöhön 5 - 20 %, mutta yhteisöllinen työ on ollut toisellakin 

asteella lisääntymään päin. 

Nuorisovastaanoton asiakasmäärä kasvoi 68% (2019: 1294, 2018: 766) ja suoritemäärä 9324 (2018: 6167). 

Tärkeää, että uusia toimintatapoja luotaessa luovutaan tavoista, joilla ei ole vaikutusta.  

Kaupunki (sivistyslautakunta) käsitteli kokouksessaan 19.3.2020 oppimisen ja koulunkäynnin tuen 

kehittämistä Jyväskylän kaupungissa 2019-2023.  
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Nuoriso- ja lastenpsykiatrian käyntimäärien kehitys 
 

 

Kuvio 11: Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, nuorisopsykiatria / 1 000 13 - 17-vuotiasta (vuosi 2018 

ennakkotieto) (Lähde: Sotkanet) 

 

Kuvio 12: Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit, lastenpsykiatria / 1 000 0 - 12-vuotiasta (vuosi 2018 

ennakkotieto) (Lähde: Sotkanet) 
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Kouluikkunan vertailutietokanta ei kaikilta osin ole kuntien kesken yhteneväinen. Kuntien kesken on eroja 

siinä, millaisia menoeriä opetuksen kuluiksi lukevat. Esim. jotkin kaupungit sisällyttävät kustannuksiin 

sähköiset oppimisympäristöt, toiset eivät.  

 

 

Kuvio 13: Opetukseen käytetty €/oppilas vertailukaupungeissa 2014-2018 (Lähde: kouluikkuna) 

 

Taulukko 6: Käyttömenot oppilasta kohden vertailukaupungeissa vuonna 2018 (Lähde: kouluikkuna) 

2018 Jyväskylä 
 

Kuopio 
 

Lahti 
 

Oulu 
 

Tampere 
 

Turku 
 

Koko 
maa 

 

Käyttömenot euroa/oppilas 7 176 7 976 7 624 7 521 7 344 7 564 8 296 
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Kuvio 14: Perusopetuksen määrärahan/käyttömenojen jakaantuminen vertailukaupungeissa 2014-2018 

(Lähde: kouluikkuna) 

Jyväskylä on pitänyt koulukiinteistönsä hyvässä kunnossa, mikä näkyy vastaavasti sisäisten vuokrien ja 

kiinteistöjen ylläpitokuluina. 

 

 

Kuvio 15: Perusopetuksen määrärahan osuus käyttömenoista Jyväskylässä 2014-2018 (Lähde: kouluikkuna) 
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Vuoden 2015 opetuksen kuluja selittää osaltaan merkittävä maahanmuuttajien määrän kasvu. Sisäisen 

hallinnon kustannusten osuus on vuosien aikana laskenut. Kiinteistökulut ovat nousseet uusien 

koulurakennusten myötä. 

Koulujen työoloista häiritsevimpänä koetaan melu. Melun aiheuttamaa häiriötä on pyritty vähentämään 

ääntä eristävien materiaalien hankinnoilla.  

 

Inklusiivinen koulujärjestelmä 
Inklusiivisen koulujärjestelmä katsotaan rakentuvan kolmen keskeisen päämäärän pohjalta, koulutukseen 

pääsyyn (access), osallisuuteen (participation) sekä laatuun (quality). 

 
Kuvio 16: Luokkamuotoisen erityisopetuksen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä prosentteina 

vertailukaupungeissa 2014-2018 (Lähde: kouluikkuna) 

Jyväskylässä on pyritty edistämään inkluusiomallia erityisluokkiin sijoittamisen sijaan. Painetta jatkossa 

kuitenkin lisääntyvässä määrin erityisluokkiin/pienryhmiin. 

 

 
Kuvio 17: Integroitujen oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä prosentteina vertailukaupungeissa 2014-2018 (Lähde: 

kouluikkuna) 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn 2019 tuloksia 
 

 
 
Kuvio 18: Vaikeuksia lukemisessa, laskemisessa tai kirjoittamisessa (Lähde: THL:n Kouluterveyskysely) 

 
Indikaattori perustuu kolmeen kysymykseen. Kysymys 1: "Onko sinulla vaikeuksia lukemisessa?". 
Vastausvaihtoehdot: 1) ei ollenkaan, 2) jonkin verran, 3) paljon. Kysymys 2: "Onko sinulla vaikeuksia 
laskemisessa?". Vastausvaihtoehdot: 1) ei ollenkaan, 2) jonkin verran, 3) paljon. Kysymys 3: "Onko sinulla 
vaikeuksia kirjoittamisessa?". Vastausvaihtoehdot: 1) ei ollenkaan, 2) jonkin verran, 3) paljon. Tarkastelussa 
ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vähintään yhteen kysymykseen vaihtoehdon 3. Mukana laskennassa 
ovat vastaajat, jotka ovat vastanneet vähintään yhteen kysymykseen. 
 

 
 
Kuvio 19: Vaikeuksia oppimistaidoissa (Lähde: THL:n Kouluterveyskysely) 

 
Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa koulunkäyntiin tai opiskeluun 
liittyvissä asioissa?". Summaindikaattori muodostuu yhdeksästä kysymyksen osiosta (taulukko 
alla). Vastausvaihtoehdot: 1) ei lainkaan, 2) melko vähän, 3) melko paljon ja 4) erittäin paljon. Tarkastelussa 
ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vähintään yhdessä osiossa vaihtoehdon 4 tai vähintään kolmessa 
osiossa vaihtoehdon 3.  
Taulukko 6: 
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Onko sinulla vaikeuksia seuraavissa 
koulunkäyntiin tai opiskeluun liittyvissä asioissa?  
”Melko paljon” tai ”erittäin paljon” vastanneet %  

2017  2019  

Vaikeuksia kirjoittamista vaativissa tehtävissä, 
%  

20,7  20,8  

Vaikeuksia lukemista vaativissa tehtävissä, %  20,7  20,8  

Vaikeuksia laskemista vaativissa tehtävissä, %  23,1  23,3  

Vaikeuksia kokeisiin valmistautumisessa, %  32,4  32,4  

Vaikeuksia läksyjen tekemisessä, %  23,5  23,3  

Vaikeuksia opetuksen seuraamisessa, %  16,9  18,6  

Vaikeuksia suullisessa esiintymisessä, %  32,6  34,4  

Vaikeuksia tunnilla vastaamisessa, %  20,8  22,3  

Vaikeuksia opiskelussa käytettävien laitteiden 
käytössä, %  

9,1  11,6  

 
 
 
Jyväskylän perusopetuksen tulkinnan mukaan:  

- sähköisten materiaalien ja laitekannan kehittyminen on nopeaa ja näin ollen myös laitteiden 

käyttämisen taidot saattavat seurata hieman perässä. Jyväskylässä kuitenkin on panostettu 

opettajien osaamisen kehittämiseen digitaalisen materiaalin ja laitekannan hyödyntämisessä. 

Merkittävät hankeavustukset Opetushallitukselta ja Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. 

- lasten lyhytjänteisyys lisääntynyt yhteiskunnan muuttumisen myötä.  

- sähköiset viestintätavat eivät tue suullista esiintymistä (lyhyet sähköiset viestit). 

 

 
Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 on asetettu tavoitteeksi koulukiusaamisen 0-toleranssi. 
Sotkanetin tietojen mukaan kiusaamiseen puututaan Jyväskylässä hieman vertailukuntien 
mediaania tehokkaammin. Kuitenkaan kiusaamisesta kertominen ei ollut ainakaan 
heti vähentänyt kiusaamista 43,1% tapauksista.  
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Kuvio 20: Koulukiusaaminen loppunut tai vähentynyt kiusaamisesta kertomisen jälkeen, % 8. ja 9. luokan opiilaista 

vertailukaupungeissa 2017 ja 2019 (Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 

  
Kuvio 21: Koulukiusaaminen loppunut tai vähentynyt kiusaamisesta kertomisen jälkeen, % 4. ja 5. luokan oppilaista 

vertailukaupungeissa 2017 ja 2019 (Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Mitä on tapahtunut sen jälkeen, kun olet kertonut kiusaamisesta?". 
Vastausvaihtoehdot: 1) kiusaaminen on loppunut, 2) kiusaaminen on vähentynyt, 3) kiusaaminen on jatkunut kuten 
ennenkin, 4) kiusaaminen on pahentunut, 5) en tiedä. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdot 
1 tai 2. Vastaajien osuus lasketaan niistä vastaajista, jotka ovat olleet osallisena koulukiusaamistilanteessa, ja jotka ovat 
kertoneet koulussa tapahtuneesta kiusaamisesta lukukauden aikana jollekin koulun aikuiselle. 

 

 
Kuvio 22: Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista vertailukaupungeissa 2017 

ja 2019 (Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 

 

Kuvio: Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 4. ja 5. luokan oppilaista vertailukaupungeissa 2017 ja 2019 

(Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 
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Kuvio 23: Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista vertailukaupungeissa 2017 

ja 2019 (Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Kuinka usein sinua on kiusattu koulussa tämän lukukauden aikana?". 

Vastausvaihtoehdot: 1) useita kertoja viikossa, 2) noin kerran viikossa, 3) harvemmin, 4) ei lainkaan. 

Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 tai 2. Indikaattori perustuu WHO-

Koululaistutkimuksen (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) koulukiusaamista koskeviin 

kysymyksiin. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä sitä, kun toinen oppilas tai ryhmä oppilaita sanoo tai tekee 

epämiellyttäviä asioita jollekin oppilaalle. Kiusaamista on myös se, kun oppilasta kiusoitellaan toistuvasti 

tavalla, josta hän ei pidä. Kiusaamista ei ole se, kun kaksi suunnilleen samanvahvuista oppilasta riitelevät. 

 
Ylipäätään jyväskyläläiset oppilaat kertoivat kohdanneensa viikoittaista kiusaamista vuonna 2019 
keskimäärin yhtä paljon kuin vertailukunnissa tai hieman vähemmän. Kyselyssä ilmoitetun kiusaamisen 
määrä on laskenut lievästi vuodesta 2017. 
 
Jyväskylässä koulukiusaamisen vähentämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, joka alkaa vähitellen näkyä. 
 
 

  

Kuvio 24: Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 4. ja 5. luokan oppilaista 2019 (Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 
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Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lastenpsykiatrian osaston heikko tilanne näkyy Jyväskylän tuloksissa. 

Ryhmiin sijoitettu oppilaita, joiden psyykkinen koulukuntoisuus on heikko. Sosiaalinen media synnyttää 

omata osaltaan häiriökäyttäytymistä. 

 

Kuvio 25: Kokenut fyysistä uhkaa vuoden aikana, % 8. ja 9. luokan oppilaista 2019 (Lähde: THL:n kouluterveyskysely) 

Indikaattori perustuu kysymykseen: "Onko sinulle viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana tehty seuraavia 

asioita?". Kysymyksen osiot: 1) varastettu tai yritetty varastaa käyttämällä väkivaltaa tai uhkaamalla sillä, 3) 

uhattu vahingoittaa fyysisesti, 4) käyty fyysisesti kimppuusi kuten lyöty, potkittu tai käytetty jotain asetta. 

Vastausvaihtoehdot: 1) kyllä, 2) ei. Tarkastelussa ovat vastaajat, jotka ovat ilmoittaneet vaihtoehdon 1 

vähintään yhteen kysymyksen kohtaan. Osuus lasketaan vähintään yhteen kysymyksen osioon vastanneista.  

 

 

 

Kuvio 26: Ilman apua tai tukea jääneet 8. ja 9. luokkalaiset (Lähde: THL:n Kouluterveyskysely) 

Oppilashuoltoon pääsy koetaan aiempaa helpommaksi, parannuksen vuoksi Jyväskylä on noussut 

vertailukaupunkien heikommasta päästä keskitasolle, vaikka kuraattoripalvelujen koettu saatavuus on 

parantunut myös hieman kautta linjan. 
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Kuvio 27: 4. – 5. luokkalaiset, joilla mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista 

(Lähde: THL:n Kouluterveyskysely) 

4. ja 5. luokkalaiset kokevat tukimahdollisuutensa entistä paremmiksi. Silti vajaa puolet oppilaista ei koe, 

että heillä on kyky tai mahdollisuus puhua koulussa mieltään painavista asioista. 

 

Kuvio 28: Ilman apua mielialaan liittyviin asioihin jääneet 8. – 9. luokkalaiset Lähde: THL:n 

Kouluterveyskysely) 

Pääsy oppilashuollon palvelujen pariin näyttää parantuneen samalla kun oppilashuollon resursseja on 

lisätty. Silti vielä n. 45% apua tarvinneista 8.-9. luokan oppilaista kokee jääneensä ilman apua. 

Oppimistulosten seuranta 
 
Jyväskylässä on laadittu perusopetuksen arvioinnin tueksi tavoitteista johdettuja kuusiportaisia 
taitotasokuvauksia. Taitotasotaulukot pyrkivät antamaan selkeämmän pohjan palautteen antamiselle ja 
kuvamaan opettajille, oppilaille ja huoltajille, mitä tavoitteiden saavuttamisessa vaaditaan. Eri oppiaineiden 
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tavoitteiden taitotasotaulukoita on laadittu luokille 1-2, 3-6 ja 7-9. Vuosiluokilla 1-6 arviointi on sanallista ja 
7.-9.-luokkalaisilla sekä numeerista että tarvittaessa sanallista. (Jyväskylän nettisuvut). Valtuustoaloite: 
numeroarvioinnin palauttaminen, KV 30.10.2019 § 69 
 
Jyväskylän kaupunki osallistuu valtakunnallisiin oppistuloksia arvioiviin tutkimuksiin ja kyselyihin, mutta 
koulukohtaista vertailutietokantaa valtakunnallisiin tuloksiin nähden ei ole olemassa. 
 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
• Sivistys- sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyössä erityisesti lasten ja perheiden osalta on 

edetty ja uusia perheitä tukevia toimintamuotoja on aloitettu (kuten varhaisen tuen perheohjaus ja 

perhekeskustyö, joka alkoi 1.3.2019).  

• Yksilöllisen opiskeluhuollon resursseja on lisätty niin, että on mahdollista pysyä lakisääteisissä 

aikarajoissa. Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon panostamalla voidaan vähentää yksilöllisen huollon 

tarpeen kasvua.   

• Valtuuston asettama tavoite, opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,62 

on ohjausvaikutukseltaan epäselvä. 

Koulutuksen vaikuttavuudessa yksi tekijä on onnistuneet siirtymät oppilaitoksesta toiseen ja alhainen 

opintonsa keskeyttäneiden määrä.  Millaisia mittareita perusopetuksen vaikuttavuudesta käytetään luku-, 

kirjoitus- ja matemaattisten taitojen oppimisen lisäksi?  Mitä mittareita erityisesti valtuusto voisi hyödyntää 

oppimista tukeviin palveluihin resursseja myöntäessään?   

 

Tietolähteitä 
 

Kouluikkuna 
https://vipunen.fi/fi-fi/perus  
Opetushallinnon tilastopalvelu  
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59482 (Esi- ja luokanopettajien käsityksiä inkluusiosta ja sen toteutumisesta 

esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheessa 2018) 

https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64753/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-

201906203340.pdf?sequence=1&isAllowed=y Luokan moninaisuuden yhteys oppilaiden kokemaan hyvinvointiin 2019 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P15 Perusopetuslaki 

http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/tietopalvelu/taustaa/kolmiportainen-tuen-malli kolmiportainen 

tuen malli yksityiskohtaisemmin 

Sotkanet 

Hirvonen, K. 2012. Onko laskutaito laskussa? Matematiikan oppimistulokset peruskoulun päättövaiheessa 2011. 

Koulutuksen seurantaraportit 2012:4. Opetushallitus. 

Riippumaton arvioija (toimi. Pirinen Tuula) (2018/1) Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. 

Yhtenäiskunnasta erilaistuviin kuntiin. Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161915/VNTEAS_2019_67.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

  

https://vipunen.fi/fi-fi/perus
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59482
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64753/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906203340.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/64753/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201906203340.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L4P15
http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/tietopalvelu/taustaa/kolmiportainen-tuen-malli
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161915/VNTEAS_2019_67.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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7 Yrittäjyyden edistäminen – Jyväskylän 

ammattikorkeakoulu Oy ja Yritystehdas Oy  

 
 

Tarkastuslautakunta vieraili Jyväskylän ammattikorkeakoululla 11.12.2019, jolloin mukana keskustelussa 
olivat Yritystehdas Oy:n toimitusjohtaja Kati Rauhanniemi ja Yritystehdas Oy:n hallituksen jäsen Mari 
Suoranta sekä ammattikorkeakoulun teknologia palvelualueen johtaja Pasi Raiskinmäki.   
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Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy tarjoaa korkeakouluopetuksen ja aikuiskoulutuksen lisäksi kaupallisia 

koulutuspalveluja sekä tutkimus- ja kehityspalveluja yksityisille yrityksille ja julkisille organisaatioille. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun omistajina ovat: 

• Jyväskylän kaupunki (90 %) 

• Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä POKE (5%) 

• Jämsän kaupunki (5 %) 

 
 
 
Taulukko 1: Kymmenen opiskelijamäärältään suurinta ammattikorkeakoulua (Lähde: Vipunen) 

1. Metropolia AMK 16245 

2. Haaga-Helia AMK 10605 

3. Turun AMK 10311 

4. Tampereen AMK 10266 

5. Kaakkois-Suomen AMK 9519 

6. Oulun AMK 8565 

7. Jyväskylän AMK 8313 

8. Hämeen AMK 7866 

9. Laurea-AMK 7338 

10. Savonia-AMK 6819 

Mediaani kaikki Suomen AMK:t 5891 
 

 

Arviointitehtävä 
 

Miten Jyväskylän kaupunki edistää yrittäjyyttä muiden toimijoiden kanssa? Millainen on toiminnan 

vaikuttavuus, miten vaikuttavuus näkyy? 

 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, onko Yritystehdas Oy tavoitteensa mukaisesti aidosti yhteinen 

hautomo, kun peilataan hautomon toimintaa omistajastrategiaan, oppilaitosten toimintaan sekä siihen, 

millaisilla resursseilla hautomo toimii. 

 

Jyväskylän kaupungin asettamat tavoitteet ammattikorkeakoululle  
 

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. JAMKin ja yliopiston yhteistyötä 

tiivistetään toiminnallisena tavoitteena vahvan korkeakoulukonsortion rakentaminen Jyväskylään. JAMK on 

aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella. 
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Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin: 

• Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 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. 

•  JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen 

innovaatioekosysteemissä. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun strategia 
 

Strategian mukaan JAMK luo uuden sukupolven korkeakoulun 2016-2020. 

• Uuden sukupolven korkeakoulun tarkoituksena on vastata työelämän ja oppimisen muutoksiin sekä 

taata modernit toimintatavat asiakkaille ja opiskelijoille. 

• JAMK uudistaa ammattikorkeakoulun toimintatavan ja muodostaa Suomeen uudenlaisen 

korkeakoulun. Muutos koskee koko korkeakoulun toimintaa. Lähtökohtana on mahdollisimman 

korkea laatu tulevaisuuden taloudellisilla reunaehdoilla. 

• Korkeakoulun rakenteet, toimintatapa, työkulttuuri ja johtaminen uudistuvat. Korkeakoulu on 

joustava ja kilpailukykyä parantava kumppani työelämälle. 

https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/Tutustu-JAMKiin/ 

 

Ammattikorkeakoulun strategian keskeiset teemat ovat oppimisen uudistaminen, liiketoiminnan ja 

yrittäjyyden kehittäminen sekä kansainvälisesti tunnustettu laatu. JAMK:n strategisia vahvuusalueita ovat 

koulutusosaaminen ja –liiketoiminta, biotalous, sovellettu kyberturvallisuus, monialainen kuntoutus, 

automaatio ja robotiikka sekä matkailu.  

Vahvuusalat ovat yhteensopivia Jyväskylän kaupungin kasvusopimuksen ja Keski-Suomen 

maakuntastrategian kanssa. 

Strategian tiivistettynä tavoitteena on 2020 mennessä resurssikestävä, verkostoitunut, laadukasta koulutus, 

TKI-, ja palvelutoimintaa toteuttava, tunnettu ja vaikuttava uuden sukupolven korkeakoulu. AMK:n strategian 

toteutusohjelmassa on määritelty strategiamittarit ja vuotuiset toimenpiteet. 

 

Tavoitteiden toteuma/Kolmannesvuosikatsaus 2/2019 
 

Kokonaisvetovoima (kaikkien hakujen ensisijaiset hakijat/aloituspaikka) kevään yhteishaussa oli 3.7 ja 

ammattikorkeakoulujen joukossa JAMK oli sijalla 3. Uusia yrityksiä on perustettu tammi-elokuussa neljä 

kappaletta. Määrän odotetaan nousevan selvästi loppuvuotta kohti (tavoite 25). Ulkopuolisen rahoituksen 

osuus alkuvuonna oli 23% (tavoite vähintään 20).  

JAMKilla on käynnissä seuraavat kehityshankkeet Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä 

(https://www.jyvaskyla.fi/kolmannesvuosikatsaus/2019-02/tytaryhteisot):  

https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/Tutustu-JAMKiin/
https://www.jyvaskyla.fi/kolmannesvuosikatsaus/2019-02/tytaryhteisot
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 - Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä - KeHO on monialainen osaamis- ja yrityskeskittymä, jossa 

hyvinvointia edistetään yhdessä kokonaisvaltaisesti koulutuksen, tutkimusten, innovaatioiden, terveyden 

edistämisen, kuntoutuksen, liikunnan ja urheilun sekä sosiaalisen hyvinvoinnin kautta. KeHOn tavoitteena on 

tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa.  

 - 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. Tiekartta tulee kuvastamaan sekä 

tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden 

lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uudeksi liiketoiminnaksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. 

Lisäksi keskitytään tutkimusosaamisen kasvattamiseen, joka luo pohjaa pitkäjänteiselle tutkimusprofiilin 

nostamiselle JAMKissa hanke vahvistaa alueellista yhteistyötä kuntoutusalalla.  

 - Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja digialan 

toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy 

monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä 

yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille. 

 - E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) -hankkeen tarkoituksena on luoda Keski- Suomeen 

e-urheiluyhteisön valmennuksen ja toiminnan keskus, jota hyödynnetään yhteisön, uuden osaamisen, 

joukkue- ja seuratoiminnan, koulutus- ja urheilijapolkujen sekä liiketoiminnan kehittämisessä Keski-

Suomessa. eLämää-hankkeessa pilotoidaan ja konseptoidaan e-urheiluun keskeisesti liittyviä ilmiöitä kuten 

peli- ja hyvinvointivalmennusta, koulutus- ja urheilupolkujen rakentamista, e-urheiluyhteisön rakentumista, 

e-urheilua nuorisotyön välineenä, keinoja ja välineitä pelikasvatukseen vanhemmille, seuroille ja 

valmentajille.  

 - Training room –hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training room 

konsepti, mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja 

innovaatiokeskittymänä. 

 

Opiskelijatilastoja 
 

Vipusen opiskelijatilasto sisältää tietoja ammattikorkeakoulussa aloittaneiden opiskelijoiden läpäisytahdista. 

Tiedot on raportoitu alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen tutkintojen mukaan (= amk nuorten koulutus 

/ amk aikuiskoulutus / ylempi amk-koulutus). 

 
Huom! Jokaisen aloituslukuvuoden kohdalla viimeisestä puolivuotisesta tarkastelujaksosta puuttuu keväällä 

aloittaneiden suoritukset. Tiedot voi tarvittaessa rajata koskemaan vain syksyllä tai keväällä aloittaneita, jolloin 

tarkastelu on aloituslukukausittain yhtenevä jokaisessa tarkastelujaksossa. 

Huom! Raportille on tehty tietosuojaus. Lukumäärätiedot on tasoitettu kolmella jaolliseksi, jolloin pienet, alle viiden 

lukumäärät näkyvät arvona 3, ja tätä suurempiin arvoihin tulee satunnaisesti lisäys -1, 0 tai +1. Suojauksen tuottamat 

prosentuaaliset muutokset ovat suurempien arvojen osalta marginaalisia. Esimerkiksi 100:n tapauksen osalta virhe on 

korkeintaan 1 %, ja 1000:nen tapauksen osalta korkeintaan 0,1 %. 
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Kuvio 1: Ensisijaiset hakijat / yhteishaun aloituspaikat (10 suosituinta) (Lähde: Vipunen) 

(*Vuosi 2016 sisältää vain syksyn yhteishaun tiedot. Syksyn ja kevään hakijat ja aloituspaikat laskettu yhteen. 10 

suosituinta ammattikorkeakoulua kyseisen tunnusluvun perusteella vuoden 2019 järjestyksessä. Mukaan laskettu 

kyseiselle vuodelle sijoittuvat kevät ja syyslukukausi) 

Taulukko 2: Hakijat / aloituspaikat (JAMK) (Lähde: Vipunen) 2016 2017 2018 2019 

Kevät - 8,03 8,11 4,75 

Syksy 4,30 4,04 3,78 3,61 

 

 

Kuvio 2: Opintojen kulku vuoden aikana, % opiskelijoista (Lähde: Vipunen) 

Laurea-
AMK

Tampereen
AMK

Jyväskylän
AMK

Haaga-
Helia AMK

Metropolia
AMK

Oulun AMK Turun AMK
Diakonia-

AMK
Lahden

AMK
Savonia-

AMK

2016* 7,71 5,86 4,86 4,94 5,30 3,51 3,64 6,11 4,39 3,61

2017 5,41 4,87 4,30 3,29 4,24 3,19 3,54 4,15 3,33 3,06

2018 5,71 4,97 4,13 3,55 4,07 3,32 3,29 3,41 3,11 2,86

2019 6,79 4,54 3,72 3,71 3,69 3,46 3,41 3,36 3,27 2,77

0
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1 224 (17,2 %)

1 356 (18,5 %)
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5 046 (73,2 %)

5 181 (73,5 %)
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573 (7,8 %)
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Suorittanut tavoitetutkinnon Jatkaa opiskelua samassa korkeakoulussa Muut yht.
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Taulukko 3: Opintojen eteneminen 2012/2013 – 2016/2017 (Lähde: Vipunen) 
Lukuvuosi Suorittanut tavoitetutkinnon Jatkaa  JAMK:ssa Vaihtanut koulutusta Keskeyttänyt työllinen Keskeyttänyt muu Yht. 

2012/2013 1167 (16,9 %) 5079 (73,5 %) 270 (3,9 %) 249 (3,6 %) 141 (2 %) 6906 

2013/2014 1242 (18 %) 5046 (73,2 %) 240 (3,5 %) 231 (3,4 %) 132 (1,9 %) 6891 

2014/2015 1299 (18,4 %) 5181 (73,5 %) 195 (2,8 %) 243 (3,4 %) 132 (1,9 %) 7047 

2015/2016 1224 (17,2 %) 5331 (74,9 %) 198 (2,8 %) 231 (3,2 %) 129 (1,8 %) 7113 

2016/2017 1356 (18,5 %) 5415 (73,7 %) 186 (2,5 %) 270 (3,7 %) 117 (1,6 %) 7344 

(Lähde: Vipunen) 

Tutkinnon suorittaneilla tarkoitetaan lukuvuoden aikana tutkinnon suorittaneita. Opiskelua jatkavilla tarkoitetaan 

seuraavana vuotena 20.9. opiskelijoiksi kirjautuneita. Keskeyttäneillä tarkoitetaan henkilöitä, jotka eivät ole 

suorittaneet tutkintoa tai kirjautuneet seuraavana vuotena opiskelijoiksi. Koulutusta vaihtaneilla tarkoitetaan 

opiskelijoita, jotka jatkavat opiskelua muussa korkeakoulussa tai muulla koulutussektorilla, tai jotka ovat suorittaneet 

tutkinnon muulta koulutussektorilta. Muut keskeyttäneet tarkoittavat työttömiä keskeyttäneitä, muita keskeyttäneitä 

ja opiskelijoita, joiden tilanne on tuntematon (tuntemattomien osuus n. 0,1 prosenttiyksikköä). 

Taulukko 4: Valmistuneiden sijoittuminen maakunnittain 1 vuosi valmistumisen jälkeen (Lähde: Vipunen) 

 
Maakunta Keski-Suomi Uusimaa Pirkanmaa Muut 

2017 58 % 14 % 8 % 20 % 

2016 59 % 13 % 6 % 22 % 

2015 62 % 12 % 6 % 20 % 

2014 60 % 12 % 7 % 21 % 

2013 63 % 12 % 7 % 18 % 

 

 

   

Kuvio 3: Alkuperäisessä tutkintolajissa tutkinnon korkeintaan 4,5 vuodessa suorittaneiden osuus kaikista aloittaneista 

aloituslukukauden mukaan % (Lähde: Vipunen) 

43% 44% 51% 36% 44% 43%49% 52% 54% 49% 53% 54%
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Kuvio 3:n tiedot on raportoitu alkuperäisessä tutkintolajissa suoritettujen tutkintojen mukaan (Tutkintolajit ovat amk 

nuorten koulutus / amk aikuiskoulutus / ylempi amk-koulutus). Huom! Jokaisen aloituslukuvuoden kohdalla viimeisestä 

puolivuotisesta tarkastelujaksosta puuttuu keväällä aloittaneiden suoritukset. Tuorein tieto tutkinnon suorittaneista on 

lukuvuodelta 2016-2017 (aloitusvuosi 2012/2013). 

 

Kuvio 4: Työlliset, osuus valmistuneista opiskelijoista vuosi tutkinnon jälkeen %  (Lähde: Vipunen) 

Henkilöt on poimittu aineistoon viimeisimmän ja korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan. Tarkastelussa käytetään 

edellisen vuoden loppuun mennessä suoritettua viimeisintä ja korkeinta tutkintoa. Aineistosta on poistettu aina 

tilastovuosittain ne henkilöt, jotka ovat suorittaneet korkeamman tutkinnon tarkastelujakson kuluessa, koska 

aikaisempi tutkinto ei vastaa enää todellista työmarkkinatilannetta tarkasteltavan tilastovuoden lopussa. 
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Kuvio 5: Ammattiasemaltaan yrittäjä, osuus työllistyneistä valmistuneista opiskelijoista vuosi tutkinnon 

jälkeen % (Lähde: Vipunen) 

Toiminnan ja talouden tunnuslukuja 
JAMK konsernin taloudelliset tunnusluvut (Lähde: Tilinpäätökset 2014-2019) 

Taulukko 5: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n taloudelliset tunnusluvut (Tilinpäätökset 2014-2019) 

Tunnusluku 2014 2015 2016 2017 2018 

Liikevaihto 58 082 865 52 541 225 53 872 125 56 654 280 58 304 978 

Liikevoitto 339 184 -4 336 789 353 489 880 804 888 964 

Liikevoitto % liikevaihdosta 0,6 -8,3 0,7 1,6 1,5       

Palkat ja palkkiot 30 288 783 30 067 490 30 395 783 31 500 866 32 956 391 

Palkat ja palkkiot % liikevaihdosta 52,1 57,2 56,4 55,6 56,5 

Henkilöstömäärä 639 596 582 604 628       

Vuokrat 8 038 698 9 821 423 6 357 113 6 835 388 6 797 295 

Vuokrat % liikevaihdosta 13,8 18,7 11,8 12,1 11,7 

Ennakkovuokrat. Pitkäaikaiset 12 353 812 11 496 385 10 765 463 10 034 542 9 303 620       

Omavaraisuusaste % 77,1 82,4 79,0 78,9 80,5 

Oman pääoman tuotto % 1,4 -16,8 1,5 3,2 1,0 

Sijoitetun pääoman tuotto % 1,3 -16,7 1,4 3,1 2,9 

Quick ratio 3,7 3,5 3,1 3,6 2,9 
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Taulukko 6: JAMK konsernin taloudelliset tunnusluvut (Tilinpäätökset 2014-2019) 
Tunnusluku 2014 2015 2016 2017 2018 

Liikevaihto 58 061 833 52 506 906 53 864 767 56 653 474 58 304 172 

Liikevoitto 26 634 -4 400 109 353 489 880 804 887 572 

Liikevoitto % liikevaihdosta 0,7 -8,4 0,7 1,6 1,5       

Palkat ja palkkiot 30 288 783 30 067 490 30 395 783 31 500 866 32 956 391 

Palkat ja palkkiot % liikevaihdosta 52,2 57,3 56,4 56 57 

Henkilöstömäärä 639 596 582 604 628       

Vuokrat 8 032 136 9 823 802 6 357 113 6 835 388 6 797 295 

Vuokrat % liikevaihdosta 13,8 18,7 11,8 12 12 

Ennakkovuokrat. Pitkäaikaiset 12 353 812 11 496 385 10 765 463 10 034 542 9 303 620       

Omavaraisuusaste % 84,9 83,8 80,6 79 80,5 

Oman pääoman tuotto % 0,1 -14,7 1,5 3,0 1,0 

Sijoitetun pääoman tuotto % 0,1 -14,8 1,2 3,0 2,9 

Quick ratio 4,2 4,2 3,7 3,6 2,9 

 

Oman pääoman tuotto (voittoa tavoittelevalla yrityksellä) 

Oman pääoman tuotto-% = 100 * nettotulos (12 kk) / Oikaistu oma pääoma keskimäärin. 

Erinomainen   yli 20 % 

Hyvä                   15–20 % 

Tyydyttävä       10–15 % 

Välttävä            5–10 % 

Heikko               alle 5 % 

 

Sipon tuotto 

Sijoitetun pääoman tuotto-% = 100 * [nettotulos + rahoituskulut + verot (12 kk) ] / sijoitettu pääoma keskimäärin 

Erinomainen   yli 15 % 

Hyvä                   10–15 % 

Tyydyttävä       6–10 % 

Välttävä            3–6 % 

Heikko               alle 3 % 

 

Omavaraisuusaste 

Omavaraisuusaste-% = 100 * omat varat / (oikaistun taseen loppusumma - tehtyyn työhön perustuvat ennakkomaksut) 

(vakavaraisuus/rahoituspuskuri TP hetkellä) 

Erinomainen   yli 50 % 

Hyvä                   35–50 % 

Tyydyttävä       25–35 % 

Välttävä            15–25 % 

Heikko               alle 15 % 

 

Quick –ratio 

Quick ratio = (Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ) / ( lyhytaikainen vieras pääoma - 

lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut ) (Yrityksen maksuvalmius/lyhyen aikavälin rahoituspuskuri TP hetkellä) 

Erinomainen   yli 1,5 

Hyvä                   1–1,5 

Tyydyttävä       0,5–1 

Välttävä            0,3–0,5 

Heikko               alle 0,3 
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Taulukko 7: Eniten ulkopuolista rahoitusta saaneet AMK:t (Lähde: Vipunen) 

Ammattikorkeakoulujen ulkopuolinen rahoitus 2018 (1000 €) (10 eniten rahoitusta saanutta) 

Kaakkois-Suomen AMK 14278 
Jyväskylän AMK 7874 

Turun AMK 7278 
Lapin AMK 6318 

Oulun AMK 6047 
Hämeen AMK 6030 
Centria-AMK 5606 

Metropolia AMK 5370 
Savonia-AMK 5296 

 

Taulukko 8: Horizon 2020 rahoitus (Lähde: Horizon 2020 hanketietokanta) 

Horizon 2020 Hankerahoitus Ammattikorkeakouluittain Hankkeita Rahoitus (1 000 €) 
JYVASKYLAN AMMATTIKORKEAKOULU 2 640 

HAMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY 2 211 

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY 3 1527 

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU OY 11 4764 

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OY 2 659 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU OY 7 21668 

MEDIAANI 2,5 1093 

 

Taulukko 9: Ulkopuolinen rahoitus (Lähde: Vipunen) 

JAMK:n Ulkopuolinen tutkimusrahoitus (1000 €) 2015 2016 2017 2018 

EU-rahoitus 1635 3437 4550 4582 

Muu ulkomainen rahoitus 32 8 0 747 

Valtiorahoitus 1281 712 1189 1459 

Kuntarahoitus 111 219 308 224 

Muu julkinen rahoitus 195 337 221 563 

Kotimainen yksityinen rahoitus 295 359 436 300 

Yhteensä 3549 5073 6704 7874 

Osuus kokonaismäärästä % 2015 2016 2017 2018 

EU-rahoitus 46 % 68 % 68 % 58 % 

Muu ulkomainen rahoitus 1 % 0 % 0 % 9 % 

Valtiorahoitus 36 % 14 % 18 % 19 % 

Kuntarahoitus 3 % 4 % 5 % 3 % 

Muu julkinen rahoitus 5 % 7 % 3 % 7 % 

Kotimainen yksityinen rahoitus 8 % 7 % 7 % 4 % 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 
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EU-rahoitus sisältää ESR- ja EAKR- rakennerahastorahoituksen, EU-puiteohjelmarahoituksen ja muun laadullisesti 

kilpaillun EU-rahoituksen sekä muun EU-rahoituksen. Valtionrahoitus sisältää ministeriöiden, Business Finlandin ja 

Suomen Akatemian antaman rahoituksen. Kuntarahoitus sisältää rahoituksen kunnilta ja kuntaliitoilta. Kotimainen 

yksityinen rahoitus sisältää rahoituksen kotimaisilta yrityksiltä mukaan lukien rahoituslaitokset sekä yksityisiltä 

rahastoilta ja säätiöiltä. Tilastopalvelu Vipusen tietojen mukaan JAMK ei saanut rahoitusta muilta kotimaisilta 

korkeakouluilta, kansainvälisiltä järjestöiltä, ulkomaisilta rahastoilta tai säätiöiltä eikä ulkomaisilta yrityksiltä, joten 

kyseisen tyyppisten rahoittajien rahoitusta ei välttämättä sisälly myöskään luokkiin muu julkinen rahoitus tai muu 

ulkomainen rahoitus. 

Suhteellinen osuus on kasvanut eli on pärjätty keskimääräistä paremmin.  

Ammattikorkeakoulujen valtionosuusmalli 
 

Ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta määrittelee tuloksellisuuteen perustuva rahoitusmalli 

mittareineen. Vuonna 2018 valmisteltiin uusi rahoitusmalli, joka tulee voimaan 2021. Rahoitusmallissa 

mittareiden arvot lasketaan kolmen aikaisemman vuoden keskiarvon mukaan, joten vuosien 2018-2020 

tulokset vaikuttavat jo uuden mallin ensimmäisen vuoden rahoitukseen. Kohdennus ammattikorkeakoulujen 

välillä tehdään suoraan laskentakriteerin mukaisessa suhteessa. Rahoitusmallin muutoksen vaikutusten 

JAMK:n valtionosuuksiin odotetaan tilinpäätöksen 2018 perusteella olevan positiivinen.  

Uudistus vähentää valtiotason harkinnanvaraa AMK valtionosuuksien jakamisessa ja korostaa TKI toiminnan 

laajuutta rahoituskriteerinä. Uudessa rahoitusmallissa laatu- vaikuttavuus ja laajuuskriteerien perusteella 

määräytyy 95 % perusrahoituksesta (aikaisemmin 94 %). Muihin koulutuspolitiikan sekä tutkimus- ja 

kehittämispolitiikan tavoitteisiin perustuvan strategiaperusteisen rahoituksen kriteerien painoarvo vähenee 

vastaavasti. TKI-toiminnan (ja sen kriteerien) osuus perusrahoituksesta korostuu 4 prosenttiyksikköä 

(Uudessa mallissa 19 % perusrahoituksesta, vanhassa 15 %). Opiskelijaliikkuvuus eli suomesta lähteneet ja 

sinne saapuneet harjoittelijat tai opiskelijat poistuvat valtionosuuskriteerinä. 

2021 Voimaan tulevat rahoitusosuuksien laskentakriteerit ovat koulutuksen osalta: 

• Kalenterivuonna suoritettujen ammattikorkeakoulututkintojen lukumäärä (sopimuskausittain 

asetettavaan koulutusalaryhmittäiseen rahoitusrajaan saakka). 

• Ammattikorkeakoulun avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa, erillisinä opintoina, 

maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa ja erikoistumiskoulutuksessa kalenterivuonna 

suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä lukuun ottamatta asianomaisen 

ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ja ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden suorittamia 

opintopisteitä. 

• ammatillisessa opettajankoulutuksessa kalenterivuonna ammatillisen opettajankoulutuksen 

opintokokonaisuuden suorittaneiden lukumäärä. 

• korkeakoulujen välisten yhteistyösopimusten perusteella ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna 

suoritettujen opintopisteiden yhteenlaskettu määrä. 

• valtakunnallisen opiskelijapalautekyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 

kalenterivuonna. 

• ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisten määrä Suomessa 

kalenterivuosittain, vuosi tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

• valtakunnallisen uraseurantakyselyn vastausten tuottamien pisteiden yhteenlaskettu määrä 

kalenterivuonna. 

2021 voimaan tulevat rahoitusosuuksien laskentakriteerit ovat TKI-toiminnan osalta: 
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1) tutkimus- ja kehittämistoiminnan ulkopuolinen rahoitus, Tilastokeskuksen tekemän ulkopuolisen 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan määritelmän mukaan; 

2) ammattikorkeakoulussa kalenterivuonna suoritettujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen 

lukumäärä; 

3) julkaisujen, julkisen taiteellisen ja taideteollisen tuotannon, audiovisuaalisten aineistojen sekä tieto- ja 

viestintäteknisten ohjelmien lukumäärä. Tiettyjä avoimesti saatavilla olevia julkaisuja painotetaan 

kertoimella 1,2. 

 

Laadun arvioinnista 
 

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi on toteuttanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun auditoinnin 

ja myöntänyt laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 20.5.2019 alkaen. JAMKin laatujärjestelmä täyttää 

korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen 

laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia. Osoituksena kansainvälisesti tunnustetusta laadusta JAMKilla on 

viisi kansainvälisen akkreditoinnin saanutta ohjelmaa (1 EPAS (Liiketoiminta), 3 EUR-ACE (tietotekniikka, 

logistiikka ja konetekniikka), 1 IUHPE (Terveyden edistäminen)). 

Keskeiset vahvuudet ja kehittämiskohteet auditointiryhmän mukaan 

Vahvuudet  

JAMK on onnistunut luomaan uudistamiseen kannustavan ja osallistavan laatujärjestelmän, joka tukee 

korkeakouluyhteisön arjen työtä. Korkeakoulu on luonut innovatiivisesti erilaisia menettelyitä ideoiden ja 

työssä onnistumisten jakamiseen. Laatujärjestelmä on vaikuttava ja sen tuottamaa tietoa käytetään 

monipuolisesti johtamisessa ja toiminnan uudistamisessa. Laatukulttuuri läpäisee koko korkeakouluyhteisön.  

JAMKin Uuden sukupolven korkeakoulun strateginen malli tukee hyvin opiskelijakeskeistä toimintaa ja 

opiskelijoiden työelämäosaamista. Opiskelijakeskeisyys näkyy toiminnassa vahvasti, ja JAMK on pystynyt 

vastaamaan erilaisten opiskelijoiden osaamistarpeisiin uusilla toimintamalleilla. Monipuoliset 

oppimisympäristöt tukevat koulutuksen uudistumista sekä tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan ja 

koulutuksen yhteyttä. Hybridiluokat, laboratoriot sekä kokeilu- ja kehittämisalustat tukevat tiivistä 

työelämäyhteistyötä. 

JAMKissa on vahva kokeilukulttuuri. Kokeilukulttuurin edistäminen, ennakkoluulottomuus, rajat ylittävyys ja 

rohkeus leimaavat toimintaa. JAMK vie verkostojaan rohkealla otteella tulevaisuuteen. Tätä tukee 

toimintaympäristöanalyysin tekeminen yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen panostus kansainvälisyyteen on rakentanut edellytykset 

menestykselliseen koulutusvientitoimintaan. Koulutusvientiprojektit ovat lisänneet henkilöstön 

kansainvälisyysosaamista, joka heijastuu myös koulutukseen. 

Kehittämiskohteet  

JAMK on siirtymässä verkostomaiseen tiimityöhön yli yksikkörajojen ja rakentaa Uuden sukupolven 

korkeakoulua vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. JAMKin uusia vahvuusaloja voisi vielä 

vahvistaa koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Opetussuunnitelmien 

uudistamisessa on hyvä nostaa esiin kysymys siitä, millaiset ovat Uuden sukupolven korkeakoulun 

opetussuunnitelmat ja miten erilaisten opiskelijoiden osaamisen kehittymistä tuetaan. 
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Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden malli on vielä kehittymässä. Hankkeita ja verkostomuotoista toimintaa on 

runsaasti, mutta JAMK voisi edelleen kehittää ulkoisen ekosysteemin kokonaiskuvan muodostumista ja 

vaikuttavuuden analyysia, joka auttaisi ohjaamaan toimintaa lupaavimpiin tulevaisuusaloihin myös jatkossa. 

JAMKilla on erinomaiset mahdollisuudet rakentaa uudenlaisia osaamisyhdistelmiä. Osaamisalueiden rajojen 

ylittävä toiminta ja yllättävätkin yhdistelmät ja yhdyspinnat eri koulutus- ja TKI-alueiden välillä voivat 

synnyttää vielä ennakoimatonta tulevaisuuden osaamista. Tätä yhteiskuntaa uudistavaa kehitystyötä 

auditointiryhmä kannustaa jatkamaan. 

 

Yhteistyöverkostossa Yritystehdas Oy, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän 

koulutuskuntayhtymä Gradia 

 

Jyväskylän Yritystehdas Oy on Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteinen palveluyhtiö. Yritystehtaan päätehtävä on toimia 

ideoiden hautomona kasvuyrityksille. Hautomolla tarkoitetaan valmennusprosessia, joka tarjoaa alkuvaiheen 

(kasvuhaluisille) yrityksille tiloja, valmennusta ja verkostoja.  

Yritystehtaan tavoitteena on luoda uusia yrityksiä ja lisätä opiskelijoiden sekö henkilökunnan ja tutkijoiden 

tietoa yritysmaailmasta ja yrittäjyydestä. Yhtiö tuottaa startup-vaiheen palveluja yhteistyössä 

toimijaverkoston kanssa.  

Yritystehdas tukee kasvuyrittäjiksi aikovia niin, että Jyväskylään perustettaisiin lisää kasvuun ja 

kansainvälisille markkinoille tähtääviä yrityksiä. Yritystehdas edistää työpaikkojen yrittäjämäistä asennetta ja 

oppilaitosten yrittäjyyskurssien houkuttelevuutta ja niissä opiskelevien mahdollisuuksia jalostaa 

yritysideoitaan.  

GRADIAn omistajaintressi Yritystehtaassa on se, että Yritystehdas tunnistaa kasvuyrittäjyyden lisäksi 

asiantuntijayrittäjyyden ja yksinyrittäjyyden. Yritystehdas tuottaa myös osaamispisteitä. Vuodessa yrityksiä 

syntyy Gradialta 100 – josta 15 toivotaan syntyvän Yritystehtaalta.  

JAMK:n omistajaintressi on keskittyä hautomokokonaisuuteen. JAMK toivoo, että uusia yrityksiä syntyy 

yhteensä 25 kpl / vuosi yhdessä Tiimiakatemian, JAMKin ja Yritystehtaan kanssa. 

Yliopiston tavoitteena on 1 Unicorn vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on tutkimuslähtöisen yrittäjyyden 

kehittäminen. Arvioidaan valmennuksessa olevien henkilöiden määrää.  

KAUPUNGIN omistajaintressissä ja tavoitteena on synnyttää uusia kasvuyrityksiä Jyväskylään (12 kpl / vuosi). 

Sidonnaisuus voi tulla myös oppilaitosten kautta (suora ja välillinen omistus noin 60 %). 

Yritystehtaan tavoite on yhdistää omistajien omat yrityshautomotoiminnat yhdeksi kokonaisuudeksi ja saada 

siten aikaan vahvempaa vaikuttavuutta ja kustannusten säästöä. Arviointikysymys on, onko Yritystehdas 

aidosti yhteinen hautomo, kun katsoo omistajastrategiaa sekä oppilaitostasoa sekä sitä, millaisilla resursseilla 

hautomoa olisi hyvä pyörittää (vertaus esim. Tampereen hautomoon).  

Yritystehtaan yrityshautomoissa opiskelijat, tutkijat, henkilökunnan edustajat ja yrittäjät/yritykset voivat 
kokeilla konsepteja, perustaa harjoitteluyrityksiä, todellisia yrityksiä, saada valmennusta ja 
tukea yritystoiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen.  
 
Yritystehdas tarjoaa alkuvaiheen kasvuyrityksille tiloja, valmennusta ja verkostoja. Yritystehtaalla on kaksi 
hautomoa, oppilaitoshautomo ja kasvuhautomo. Oppilaitoshautomon tarkoituksena on kannustaa 
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opiskelijoita, tutkijoita ja henkilökuntaa yrittäjyyteen ja yhtenäistää oppilaitosten yrityshautomotoimintaa, 
näistä hautomopalveluista saa myös osaamis- ja opintopisteitä.  Esihautomossa kehitetään liikeideoita, 
kartoitetaan asiakkaiden ja rahoituksen saatavuutta ja ennakoidaan kannattavuutta.  Yhteensä liikeideoita 
käydään läpi vuoden aikana noin 250.  
 
Kasvuhautomovaiheessa toimivia yrityksiä sparrataan pitkäjänteisesti toiminnan laajentamiseksi. 
Kasvuhautomoon pääsy vaatii yritykseltä laajentumispotentiaalia omaavaa omaa tuotetta tai palvelua, 
riittävää rahoitusta, 2 kokopäiväistä työntekijää ja yhteyttä Jyväskylän alueelle. Hautomoon osallistuu noin 
12 startupia vuosittain.  Kasvuhautomossa palvelusta peritään 100 euron maksu kuukaudessa, mutta 
toiminta rahoitetaan pääasiassa kaupungin toimesta.   
 
Tilinpäätöstietojen 2018 mukaan Yritystehtaan liikevaihto oli 1,108 miljoonaa euroa, tulos 171 tuhatta euroa 
ja kertynyttä ylijäämää oli 150 000 euroa.  
 
Jyväskylän kaupungin omistus Yritystehdas Oy:stä on yhteensä 62,3 % (suoraan 25 %, 22,5 % 
koulutuskuntayhtymän kautta ja 14,8 % JAMKin kautta). 
 

https://www.jyvaskyla.fi/tilinpaatokset/jyvaskylan-kaupungin-tilinpaatos-2018/kuntakonserni  
 
Yritystehdas Oy:n budjetti 2019 koostui Jyväskylän kaupungin (485 261 €), Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
(322 151 €), Jyväskylän yliopiston (286 639 €), Jyväskylän koulutuskuntayhtymän (226 639 €) 
maksuosuuksista (yhteensä 1 320 688 €), josta suoraan 170 000 euroa oli UusYrityskeskuksen osuutta. 
Kaupungin rahoitus kanavoituu konsernihallinnon/elinkeinoyksikön kautta. Yritystehtaalle ei ole asetettu 
kaupungin talousarviossa tavoitteita, vaan ne asetetaan elinkeinoyksikön ja Yritystehtaan hallituksen kautta.  
 
Kaupungin rahoitus kanavoituu konsernihallinnon/elinkeinoyksikön kautta. Kaupungin merkittävä omistus 
(yli 60 %) Yritystehdas Oy:stä tekee siitä elinkeinopoliittisesti merkittävän yhtiön, johon kohdistuu 
omistajapoliittinen intressi. Valtuusto voisi siten asettaa Yritystehdas Oy:lle tavoitteet.  
 
 
Elinkeinoyksikön talousarvio vuodelle 2019 oli 30 766 000 euroa ja talousarvio vuodelle 2020 on 30 417 800 
euroa.  
 
Jyväskylän kaupungin konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet (eivät ole valtuustoa sitovia):  
 
1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on vähintään 32% ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla 
vähintään 700 kpl. 
2. Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä sijoittumaan kaupunkiin. 

3. Liikunnan terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemissä ovat ensimmäiset pilotoinnit käynnissä. 
 
Elinkeino ja työllisyys -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön: Business Jyväskylä -elinkeinoyksikkö, 
työllisyyspalvelut sekä viestintä, markkinointi ja matkailu. 
 
  

https://www.jyvaskyla.fi/tilinpaatokset/jyvaskylan-kaupungin-tilinpaatos-2018/kuntakonserni
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Taulukko 10: Elinkeino ja työllisyys -palvelualeen talousarviossa mainitut tunnusluvut ja mittarit 

 

Em. tunnusluvut ohjaavat lähinnä työllisyys-palvelualueen toimintaa. Sijoittumispalvelut ovat osa Business 
Jyväskylän – elinkeinoyksikön palveluja. Talousarvion 2020 mukaan Business Jyväskylä auttaa yrityksiä 
kasvuun ja saattaa palvelujen äärelle, Yritystehtaalta palvelusetelien kautta arvoverkostoihin. 
 
Yritystehtaan talousarviosta (1 190 688 euroa) sisältyy 355 261 euroa Jyväskylän kaupungin ja Business 

Jyväskylän – elinkeinoyksikön talousarvioon. 

Yritystehdas aloitti asiakastyöt huhtikuussa 2019, 1.10.2019 oli rekrytoitu koko 8 + 3 henkilön tiimi.  

Huhtikuun jälkeen koko esihautomo (15 paikkaa) täyttyi heti avauksen jälkeen (vertaa kesäkuu 2018 1 

asiakas/hakija).  

Yritystehtaan hallitus ohjaa tavoitteenasettelua. Toiminnan arvioinnin mittaristo on asetettu ajalle 1.1.2019 

– 1.6.2023, ja tavoitteet liittyvät aloittamisvaiheen kehittämistyöhön kuten yhtiön toiminnan 

selkeyttämiseen ja tunnetuksi tekemiseen, y-tunnusten määrään ja opintopisteisiin. Yhtiön kaikkien 

omistajien tahtotila on, että alueelle syntyy yritystoimintaa ja siten esim. oppilaitoksille on asetettu 

tavoitteeksi, että niiden valmentajat ja opettajat suosittelevat hautomoa (6 500 opiskelijalle, määrä Edu 

Futuran yrittäjyys strategiasta). Yritystehdas auttaa myös ammattikorkeakoulun tavoitteiden 

toteutumisessa. Ammattikorkeakoululle kaupungin asettama tavoite on, että JAMK:n opiskelijoiden 

käynnistämiä uusia yrityksiä syntyy Jyväskylän seudulle vähintään 25.   

Yritystehtaan erottuvuustekijä on, että hautomo valmentaa yrityksien liiketoiminnan lisäksi yrittäjien 

hyvinvointia sekä suorituskykyä. 

Yritystehdas = koulutusasteet ylittävä yhteistyö, joka jatkuu kasvuyrityksen perustamiseen, edistää 

omistajien tavoitteiden toteutumista. Toimintatapa on useiden vuosien omistajien yhteistyön tulos ja 

maraton juoksua kohti yhteistä päämäärää.  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 
• Jyväskylässä on onnistuttu oppilaitosten ja kaupungin yhteistyössä yrittäjyyden edistämisessä. 

Yritystehdas Oy on yhdistänyt eri oppilaitosten yrityshautomopalvelut.                

• Kaupungin suora ja välillinen omistus (yli 60 %) Yritystehdas Oy:stä tekee siitä elinkeinopoliittisesti 
merkittävän yhtiön, johon kohdistuu omistajapoliittinen intressi. Jyväskylän kaupunginvaltuusto voisi 
siten asettaa Yritystehdas Oy:lle tavoitteet, joiden toteutuminen raportoitaisiin valtuustolle. 

• Yritystehtaan toiminta kohdistuu uuden yritystoiminnan käynnistämiseen ja kasvuun liittyviin 
toimenpiteisiin. 

• Kaupungin on varmistettava, että myös yritystoiminnan häiriötilanteille on olemassa selkeät 
toimintamallit, niihin yritystehtaan toiminta ei vastaa. 
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Mari Suoranta diat 14.11.2019:  

 

 

Kuvio 6: Yrittäjyysstrategian tavoitteet kaavio 

 

https://www.gradia.fi/sites/default/files/media/files/EF%20Yritt%C3%A4jyysstrategia%20final.pdf 

 

 

Kuvio 7: EduFutura organisaatiokaavio 

  

https://www.gradia.fi/sites/default/files/media/files/EF%20Yritt%C3%A4jyysstrategia%20final.pdf
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Tietolähteitä  
Talousarvio 2019 

Kolmannesvuosikatsaus 2/2019 

https://www.jyvaskyla.fi/kolmannesvuosikatsaus/2019-02/tytaryhteisot 

Tietoa JAMKista: Laatu 

https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/Laatu/ 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatu-auditointi JAMKista 

https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/tiivistelma-3/ 

Oph:n tilastotietokanta Vipunen 

https://vipunen.fi/fi-fi 

Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705 

Ammattikorkeakoululaki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen laskentakriteereistä 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190117 

  

https://www.jyvaskyla.fi/kolmannesvuosikatsaus/2019-02/tytaryhteisot
https://www.jamk.fi/fi/Tietoa-JAMKista/Laatu/
https://auditoinnit.karvi.fi/luvut/tiivistelma-3/
https://vipunen.fi/fi-fi
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140932
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190117
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8 Avosairaanhoidon palvelurakenne   

 

Jyväskylän kaupungissa järjestetään avosairaanhoidon palveluja kaupungin oman tuotannon 

(terveysasemien) ja ostopalvelujen avulla. Jyväskylä oli vuosina 2017 – 2019 mukana asiakkaan 

valinnanvapauskokeilussa (palvelusetelikokeilu), minkä tuloksia hyödynnetään avosairaanhoidon palvelujen 

kehittämisessä.  

Kiinnostavaa on, millaisia toimintamallien uudistuksia valinnanvapauskokeilu, ulkoistukset (Tikkakoski ja 
Korpilahti vuonna 2016, Säynätsalo vuonna 2017) ja oman toiminnan kehittäminen ovat tuoneet 
terveysasemapalveluihin, miten palvelun kustannusrakenteeseen on vaikutettu ja millainen on palvelun 
asiakasvaikuttavuus/palvelun laatu.  
 
Valinnanvapauskokeilu osaltaan vähensi kaupungin omien terveysasemien lääkäri- ja hoitajakäyntejä sekä 
puhelinkontakteja. Alla olevassa kuviossa on kaupungin omien terveysasemien sekä ostopalvelujen 
suoritteet mitattuna lääkäri- ja hoitajakäynteinä sekä puhelinkonsultaatioina.  
 
 

  

Kuvio 1: Avosairaanhoidon suoritteet (lääkärikäynnit ja puhelinkontaktit,  
sairaanhoitajakäynnit ja puhelinkontaktit yhteensä) palvelutuottajittain  

 
Avosairaanhoidon palvelukokonaisuudessa suoritemäärien lasku voi johtua toiminnan tehostumisesta 
(asiakkaat ovat päässeet nopeammin lääkärin vastaanotolle, mitä on tapahtunut ostopalvelujen kautta) tai 
asiakasvaikuttavuus on parantunut, jolloin asiakkaan hoito on vaatinut vähemmän käyntikertoja tai/ja jostain 
muusta syystä, kuten täyttämättömistä lääkäriviroista.  
 
Kaupunki seuraa kuukausittain lääkäritilannetta ja avoimien virkojen määrää. Lääkärinvirkoja on täyttämättä.  
Mikäli lääkärivirkoja ei saada täytettyä, on turvauduttava ostopalveluihin. Vuonna 2017 
ostopalvelulääkäreiden kustannus omassa toiminnassa oli vähän alle 400 000 euroa, vuonna 2018 yli 1,3 
miljoonaa euroa ja vuonna 2019 jo yli 1,7 miljoonaa euroa.  
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Käyntien määrään vaikuttaa myös se, miten paljon terveysasemilla työskentelee kandivaiheen lääkäreitä ja 
vastaavasti pitkään avosairaanhoidossa toimivia lääkäreitä.  
 
Alla olevasta kuviosta on vähennetty valinnanvapauskokeilun saama projektirahoitus. Huomioon tulee ottaa 
myös se, että hallitusohjelman mukainen kilpailukykyvaikutus näkyy erityisesti vuonna 2016 ja 2017 
kustannuksia alentaen ja vastaavasti vuosina 2018 ja 2019 kustannuksia nostaen, kun lomapalkat ym. 
palautettiin.  Talousarviossa 2019 oli varauduttu noin 1,263 miljoonan euron lomapalkkavaraukseen ja 
toteuma oli 1,591 miljoonaa euroa.  
 
 

  
Kuvio 2: Avosairaanhoidon bruttokustannukset 

 
Suoritteiden määrä on laskenut, mutta kustannukset ovat kasvaneet. Toiminnan vaikuttavuus on silti voinut 
parantua tai toiminnan tehokkuus on voinut laskea esim. lääkärivajeen vuoksi. Tarkastelun rinnalle tulee 
ottaa palvelun laatu ja vaikuttavuus.  
 

 
Kuvio 3: Omien terveysasemien suoritejakaumat vuosina 2016-2019 
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Omilla terveysasemilla lääkärikäynnit ovat hieman kasvaneet suhteessa hoitajakäynteihin ja 
puhelinkontakteihin. Kokonaisuudessaan suoritteiden määrä on laskenut, mihin on vaikuttanut edellä 
mainittujen syiden vuoksi myös palvelusetelikokeilu.    
 
Omassa toiminnassa lääkärille pääsy on hieman parantunut vuodesta 2016. Lääkärin kiireettömään hoitoon 
pääsyn hoitotakuu on 90 päivää ja suositus 21 päivää.  
 
Taulukko 1: Hoitotakuun toteutuminen 

 
Lääkärin 

kiireettömään 
hoitoon pääsy 

2016 2017 2018 2019 

Oma toiminta 35 33 26 31 
Erikoislääkärin 

tutkimukset (oma 
toiminta) 

42-53 35 33 34 

Ostopalvelut 12 (Korpilahti, 
Tikkakoski) 

9 (Säynätsalo) 

11 13 13 

 
 
 
Oman toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa ei ole vastaavaa systeemiä kuin ostopalveluissa käytettävä 
palvelun laatua mittaava laatupantti. Lääkärille pääsy kuitenkin parantui palvelusetelikokeilun aikana, jolloin 
noin 7 756 asiakasta valitsi yksityisen terveysaseman.  
 

 
Kuvio 4: Ostopalvelujen suoritejakaumat 2016-2019 
 

Alkuvuosina ostopalvelutuottajaa ohjeistettiin puhelinkontaktien ja lääkärivastaanottojen toteuttamisesta, 
ja kaupungin toivoma käytäntö niiden välillä on löytynyt viime vuosina. Ostopalvelutuottajan kanssa 
aloitettiin laatupantin kehittäminen pitkäaikaissairauksien (2-tyypin diabetes, sepelvaltimotauti, 
sydänsairaudet) hoitoon ja hallintaan. Palvelun tuottajalle maksetaan laatupantti tai bonus sen jälkeen, kun 
sovitut palvelun laatuvaatimukset ovat täyttyneet. Laatupantti maksetaan siinä suhteessa kuin laatukriteerit 
ovat täyttyneet.  
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Ostopalveluissa laatupantin kehittämistyö yhdessä kaupungin ja palvelun tuottajan välillä on ollut arvokasta. 
Laatupantin käyttöönottoa laajamittaisesti omaan toimintaa rajoittaa resurssien puute. Laatupantin 
seuranta on vielä melko pitkälle käsityötä.  
 
Laatupantti koostuu palvelun saatavuudesta (lääkärin ja hoitajan vastaanotto, puhelinpalvelu) 45 %, potilaan 
terveydentilan seurannasta (lääketieteelliset määrittelyt) 15 %, asiakaskokemuksesta (NPS, kaikkien 
valitusten käsittely asianmukaisesti) 20 %, perusterveydenhuollon päivystyksen käytöstä 10 % ja 
erikoissairaanhoidon lähetteiden määrästä 10 % (suhteellinen määrä tuhatta asukasta kohti). Potilaiden 
terveydentilaa arvioidaan seurantakattavuuden ja hoitotasapainon avulla. Näillä mittareilla halutaan 
varmistaa, että pitkäaikaissairaat ovat seurannassa ja hoito on tasapainossa. Hoitotasapaino varmistaa, että 
lääkitys on kohdillaan ja ihminen voi sairaudestaan huolimatta kokea elämänsä terveeksi.  
 
Laatupantin tavoitteet on asetettu korkealle. Vuonna 2018 maksettiin palvelun saatavuuden, terveydentilan 
ja asiakaskokemuksen perusteella palvelujen tuottajille (3) keskimäärin 57 prosentin osuus laatupantista. 
Perusterveydenhuollon päivystyksen käytön (keskiarvo alle tilaajan keskiarvon) ja erikoissairaanhoidon 
lähetteiden (keskiarvo alle tilaajan keskiarvon) perusteella maksettiin palvelujen tuottajille keskimäärin 77 
prosentin osuus laatupantista. Seuraavana vuonna 2019 vastaavat luvut olivat 71 ja 88. Tuottajalla on ollut 
vahva kannuste toimia niin, että potilastyön laatu/vaikuttavuus on parantunut arviointimittareiden 
mukaisesti.  
 
 
 

  
Kuvio 5: Valinnanvapauskokeilun suoritejakauma 2017-2019 (lokakuu). 

 
 
Valinnanvapauskokeilun aikana vuonna 2018 lääkärikäyntejä oli kaikista kontakteista 38 prosenttia. 
Vastaavasti samaan aikaan omassa toiminnassa lääkärikäyntejä oli 35 ja ostopalveluissa 27 prosenttia kaikista 
suoritteista. Valinnanvapauskokeilussa yksityisen terveysaseman valinneet potilaat arvostivat juuri lääkärille 
pääsyä.  
 
Se, missä suhteessa eri palveluntuottajat tuottavat avosairaanhoidon erilaisia suoritteita vaikuttaa palvelun 
järjestäjän kustannuksiin. Pitkällä aikavälillä optimaalisen rakenteen etsintä eri tuotantotapojen välillä on 
tärkeää ja siten, että pystytään vertaamaan erilaisia tuotantotapoja ja että tuottajalla on kannustin kehittää 
palvelun vaikuttavuutta.  
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Kuvio 6: Avosairaanhoidon bruttokustannukset suoritetta kohti omilla terveysasemilla,  
ulkoistetuissa ostopalveluissa ja valinnanvapauskokeilussa.  

 
Em. ei ole relevantti vertailu siinä mielessä, että omassa toiminnassa on mm. lääkärivajetta,  
jota paikataan ostopalveluilla ym. muut syyt, joita on edellä avattu.   
 
 

 
Kuvio 7: Avosairaanhoidon suoritteiden ja bruttokustannusten kumulatiivinen muutos 2016-2019 omilla 
terveysasemilla 

Suoritteet ovat laskeneet, mutta kustannukset kasvaneet. Ero 11,1 prosenttiyksikköä.  
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Kuvio 8: Avosairaanhoidon suoritteiden ja bruttokustannusten kumulatiivinen muutos 2016-2019 ostopalveluissa 

Suoritteet ovat laskeneet, mutta kustannukset kasvaneet. Ero 12,9 prosenttiyksikköä.  
 

  
Kuvio 9: Avosairaanhoidon suoritteiden ja bruttokustannusten kumulatiivinen muutos 2016-2019 
palvelusetelipalveluissa 

Palveluiden hinnan muodostusta on tärkeää selvittää (varjobudjetti) lisää. Ostopalvelujen hinta määrittyy 
nykyisin oman tuotannon keskihinnan perusteella.  
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9 Vanhuspalveluiden palvelurakenne  

 

Kotihoito 
Kotihoito muuttuu kaupungin omaksi toiminnaksi asteittain vuoden 2020 aikana - syksyllä 2019 ensimmäinen 
alue, kaksi viimeistä aluetta (Keljon alueen toinen tuottaja ja ydinkeskusta) syyskuun 2020 alussa. Samaan 
aikaan palvelusetelitoimintaa pyritään laajentamaan. 

Vuosina 2016-2019 kotihoidon palveluntarve tai -tarjonta kasvoi 58 000 asiakastunnilla (17 %), vuoden 2019 

tilinpäätöstietojen mukaan. 

 

 

Kuvio 1: Kotihoidon asiakastunnit (1 000 tuntia) tuottajittain, tilinpäätöstiedot 2016-2019 ja  

talousarvio 2020 

 

Kotihoidon kustannusten jakaantumisessa oman tuotannon, ostopalvelujen ja palvelusetelin kesken näkyy, 

että oman tuotannon asiakastunnit vuonna 2019 olivat 59 prosenttia ja vastaavat kustannukset 77 

prosenttia. Palvelusetelillä annettavat asiakastunnit olivat 11 prosenttia ja vastaavat kustannukset 6 

prosenttia.  

Palvelusetelitoiminnalla tuetaan pienten tuottajien mahdollisuutta tuoda palveluita asiakkaalle ja samalla 

vahvistetaan asiakkaan mahdollisuutta valita tuottaja.  
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Kuvio 2: Kotihoidon bruttokustannukset tuottajittain (1 000 €) 

 

(Bruttokustannukset eli tuotannon kustannus = hoidon tai suoran toiminnan kaupungin kustannukset, ei hallinnon 

vyörytyskustannuksia, ei asiakasmaksuja, ei asiakasohjausta, eikä palvelutarpeen arviointikustannuksia, eikä hallinnon 

tukipalvelukustannuksia kuten tietotuotantoa tai turvapalveluja) 

Palvelusetelipalveluissa, mikäli palvelun tuottajan hinta on korkeampi kuin tuottajan saama korvaus 

palvelusta (ks. www.palse.fi), niin asiakas maksaa erotuksen.  

 

 

Kuvio 3: Kotihoidon yksikköhinta (vähennetty asiakasmaksut), €/asiakastunti 

 

(Palvelusetelijärjestelmä uudistui 1.3.2020) 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf 

Kaupunki korvaa palveluntuottajalle kotihoidon ja palveluasumisen sääntökirjojen mukaisen osuuden. 

Asiakas maksaa ylittävän osuuden. Palse.fi tietojen perusteella säännöllisen kotihoidon tuntihinta on noin 

32-39 euroa riippuen palveluntuottajasta.  
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Kaupungin korvaama osuus on 38,5 – 80,5 € ympärivuorokautisen ja 38,5 – 76,17 € päiväsaikaisen kotihoidon 

osalta. 

Ikääntyneiden asumispalvelut 
Vuosina 2016 – 2019 ympärivuorokautisen asumisen hoitopäivien kasvu on noin 1 000 hoitopäivää, mikä 

vastaa noin 0,3 prosentin kasvua vuoden 2019 tilinpäätöstietojen mukaan.  

 

 

Kuvio 4: Palveluasumisen hoitopäivät tuottajittain (1 000 hoitopäivää) 

 

 

Kuvio 5: Palveluasumisen kustannukset ilman tilakustannuksia tuottajittain, 1 000 € 
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Kuvio 6: Palveluasumisen yksikköhinta, €/hoitopäivä 

 

Tehostetun palveluasumisen hoitopäivähinta on 76-125 € riippuen palveluntuottajasta ja hoitotasosta. 

Kaupungin korvaama osuus on 76-120 €. (Palvelusetelijärjestelmä uudistuu 1.3.2020)  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saantokirja.pdf 

 

Pitkäaikaishoito 
 

 

Kuvio 7: Laitoshoidon hoitopäivät omassa tuotannossa ovat laskeneet. 
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Kuvio 8: Laitoshoidon yksikköhinta omassa tuotannossa  

 

Valvonta 
 

Valvontakäynnit ovat kasvaneet huomattavasti vuoden 2019 aikana.  

 

 

Kuvio 9: Valvontakäynnit 2016-2019 
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