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Arviointikertomuksen 1. osan kuviot ja taulukot: 

Kuvio 1: Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi  
Kuvio 2: Kaupungin ja konsernin tilikausien yli-/alijäämät sekä kumulatiiviset ylijäämät vuonna 2020  
tilinpäätöstietojen mukaan  
Kuvio 3: (tilinpäätöksen mukainen) Kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien (verorahoituksen) ja nettomenojen (toi-
mintakate negatiivinen) sekä väestön kumulatiivinen kasvu% vuosina 2015–2020 suhteessa vuoteen 2014 
Kuvio 4: Verotulojen kehitys Jyväskylässä  
Kuvio 5 a: Kaupungin toimintakatteen heikkeneminen (kuvattu tässä kasvuna, 1,8 % ja 4,7 %) ja verorahoituksen kasvu 
(%) vuosina 2019–2020 koronapandemian vaikutuksilla eliminoituna (arvioidut säästöt 7,5 M€ eivät ole mukana) ja 
tilinpäätöstietojen mukaan.   
Kuvio 5 b: Kaupungin toimintakatteen heikkeneminen (kuvattu tässä kasvuna, 2,9 % ja 4,7 %) ja verorahoituksen kasvu 
(%) vuosina 2019–2020 koronapandemian vaikutuksilla eliminoituna (arvioidut säästöt ovat laskelmassa mukana) ja 
tilinpäätöstietojen mukaan.    
Kuvio 6: Yhdeksän suurimman kaupungin toimintakatteiden, verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) sekä asu-
kasluvun kasvu vuosina 2019–2020 tilinpäätöstietojen mukaan 
Kuvio 7: Yhdeksän suurimman kaupungin toimintakatteiden, verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) sekä asu-
kasluvun kasvu vuosina 2019–2020 vähennettynä verorahoituksesta valtion koronatuet valtionosuuksiin ja yhteisöve-
ron korotuksiin 
Kuvio 8: Kaupungin ja konsernin lainat €/asukas yhdeksässä suurimmassa kaupungissa vuoden 2020 tilinpäätöstietojen 
mukaan 
Kuvio 9: Suurten kaupunkien ja konsernien lainat ja vuokravastuut €/asukas tilinpäätöstietojen 2020 mukaan 
 
Taulukko1: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialoilla ja liikelaitoksissa 
Taulukko 2: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen tytäryhteisöissä 

Taulukko 3: Kaupunginhallituksen keskeisimmät selvitykset arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin kysymyksiin 

Taulukko 4: Kaupungin keskeisissä kehittämistavoitteissa eteneminen 

Taulukko 5: Kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien, toiminatakatteen ja väestön kumulatiivinen muutos% vuosina 
2015-2020 suhteessa vuoteen 2014 
Taulukko 6: Valtion koronatuki (yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 % ja valtionosuuksien yleiskatteellinen kerta-
luontoinen lisä) asukasta kohti 
Taulukko 7: Henkilöstötunnuslukuja 2015–2020 (Lähde: Henkilöstökertomukset 2015–2020 ja tilinpäätökset 2015–
2020) 
Taulukko 8: Henkilöstökulujen muutos vuosina 2010–2020 (suluissa luvut ilman koronapandemian vaikutusta)  
Taulukko 9: Jyväskylän kaupungin tuloja ja menoja €/as vuosina 2015–2020   
Taulukko 10: Kaupungin toimintatuottojen jakautuminen 2015–2020 
Taulukko 11: Toimintatuottoihin sisältyvät kaupungin saamat maan myyntivoitot 
Taulukko 12: Kaupungin investointien toteutuminen (verrattuna alkuperäiseen talousarvioon) 
Taulukko 13: Tytäryhteisöjen tilikauden 2020 voitto/tappio sekä edellisten tilikausien voitto/tappio 
Taulukko 14: Kriisikuntakriteerien toteuma 2020 
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Arviointikertomuksen 2. osan kuviot ja taulukot: 

Kuvio 10: Perusopetuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä nuorisopalveluiden yhteistyö ja kustannukset Jyväsky-
län kaupungilla vuonna 2015 niiltä osioin kuin kustannukset ovat selvitettävissä ja kohdennettavissa tietyille palveluille 
Kuvio 11: Perusopetuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä nuorisopalveluiden yhteistyö ja kustannukset Jyväsky-

län kaupungilla vuonna 2019. 

Kuvio 12: Jyväskylän kaupungin aktivointiaste ja työttömät työnhakijat vuosina 2016–2020, lähde TEM työnvälitysti-
lasto 
Kuvio 13: Jyväskylän kaupungin aktivointiaste ja työttömät työnhakijat kuukausittain vuonna 2020, lähde TEM työnvä-
litystilasto 
Kuvio 14: Työllisyyden edistämisen vaikuttavuus Jyväskylässä 2017-2020, lähde: TEM:n työnvälitystilasto 
Kuvio 15: Kuntouttavan työtoiminnan määrät vuosina 2017–2020 (työllisyyspalvelujen raportti) 
Kuvio 16: Jyväskylän rakennusvalvonnan toimittama selvitys lupahakemusten määrästä suhteutettuna henkilötyövuo-
siin vuonna 2019 
Kuvio 17: 10 suurimman kaupungin vesi- ja jätevesimaksut 2020, Lähde: Kiinteistöliitto Indeksitalo 2020   
https://www.kiinteistoliitto.fi/media/5358/indeksitalo2020_perustaulukot_final.pdf 
Kuvio 18: Avosairaanhoidon suoritteet (lääkärikäynnit ja puhelinkontaktit,  
sairaanhoitajakäynnit ja puhelinkontaktit yhteensä) palvelutuottajittain Jyväskylässä vuosina 2016-2020 
Kuvio 19: Avosairaanhoidon bruttokustannukset vuosina 2016-2020 
Kuvio 20: Omien terveysasemien suoritejakaumat vuosina 2016-2020 
Kuvio 21: Avosairaanhoidon ostopalvelujen suoritejakaumat 2016-2020 
Kuvio 22: Avosairaanhoidon bruttokustannukset suoritetta kohti omilla terveysasemilla ja ulkoistetuissa ostopalve-
luissa.   
Kuvio 23: Avoterveydenhuollon omien terveysasemien sekä ostopalveluiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien sähköiset 
kontaktit 2016-2020 
Kuvio 24: Kotihoidon asiakastunnit (tuhatta tuntia) tuottajittain, tilinpäätöstiedot 2016-2020 

Kuvio 25: Kotihoidon bruttokustannukset tuottajittain (1 000 €) vuosina 2016-2020 

Kuvio 26: Kotihoidon yksikköhinta (vähennetty asiakasmaksut), €/asiakastunti 

Kuvio 27: Palveluasumisen hoitopäivät tuottajittain (1 000 hoitopäivää) 

Kuvio 28: Palveluasumisen kustannukset ilman tilakustannuksia tuottajittain, 1 000 € 

Kuvio 29: Palveluasumisen yksikköhinta, €/hoitopäivä 

Kuvio 30: Ikääntyneiden laitoshoidon hoitopäivät omassa tuotannossa ovat laskeneet. 

Kuvio 31: Ikääntyneiden laitoshoidon yksikköhinta omassa tuotannossa  

Kuvio 32: Ikääntyneiden palvelujen valvontakäynnit 2016-2020 

Taulukko 15: Perusopetusikäisten määrä, lähde vuodet 2015 ja 2019: Tilastokeskuksen tilasto 11re -- Väestö iän (1-v.) 
ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2019. Lähde ennusteille vuodet 2020, 2025, 2030: Jyväskylän kaupungin perus-
opetuksen palveluverkkosuunnitelma. Muutos% on laskettu muutoksena verrattuna edelliseen taulukossa esitettyyn 
ajankohtaan.  
Taulukko 16: Talousarvion tavoitteet, mittarit ja toteuma vuonna 2015 
Taulukko 17: Talousarvion tavoitteet, mittarit ja toteuma vuonna 2019 
Taulukko 18: Kolmiportaisen tuen kustannus oppilasta kohden 
Taulukko 19: Nuorten palveluiden kustannusrakenteesta 

Taulukko 20: Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kustannukset käyntikertaa kohden 2016–2020 (Lähde: Jyväsky-
län kaupungin talousarvioiden 2018–2021 vertailutiedot ja tilinpäätökset) 
Taulukko 21: Talousarvion tavoitteet, mittarit ja toteuma vuonna 2020 
Taulukko 22: Tilastokeskus asuntoväestön pienituloisuus Jyväskylässä (Lähde: Tilastokeskus tilasto 127y -- Asuntoväes-
tön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus kunnittain, 1995-2019). Asuntoväestöön kuuluvat Väestörekisterikes-
kuksen väestötietojärjestelmän mukaan vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Laitok-
sissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät kuulu asuntoväes-
töön. 
Taulukko 23: Perustoimeentulotuen saajalapsiperhekotitaloudet Jyväskylässä 2017–2020 jaoteltuna kahden huoltajan 
perheisiin ja yksihuoltajaperheisiin. Lähde: Kela, perustoimeentulotuen saajakotitaloudet –ti-
lasto https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/perustoimeentulotuki  
Taulukko 24: Työmarkkinatuen kuntaosuus työtöntä työnhakijaa ja asukasta kohti vertailukaupungeissa vuosina 2019 
ja 2020 (Lähde: Kelan työmarkkinatuen raportti) 
Taulukko 25: Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus kustannuksista Jyväskylässä  

https://www.kiinteistoliitto.fi/media/5358/indeksitalo2020_perustaulukot_final.pdf
https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/perustoimeentulotuki
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ja vertailukaupungeissa vuosina 2019 ja 2020 (lähde: Kela työmarkkinatuen raportti) 
Taulukko 26: Työllisyyspalveluiden ostopalvelut vuosina 2017–2020 
Taulukko 27: Kaupungin työllisyyspalveluiden avustukset vuosina 2017-2020, TA2021 
Taulukko 28: Talousarviossa asetetut rakennusvalvonnan ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit 

Taulukko 29: Yhdeksän suurimman kaupungin talousarviotavoitteet rakennusluville sekä toteuma vuonna 2020 
(Lähde: talousarviot 2020 sekä tilinpäätökset 2020) 
Taulukko 30: Tuloksellisuusarvioinnin näkökulmat ja käytettävät mittarit 

Taulukko 31: Asiakastyytyväisyyskyselyiden keskiarvo 2015–2021 (asteikko 1-5) (Lähde: tilinpäätökset ja talousarviot) 
Taulukko 32: Liikelaitoksen keskeisiä tunnuslukuja v. 2015-2020 ja talousarvio 2021 

Taulukko 33: Lounaan hinnan kehitys 2011 - 2020, perusruokavalio, euroa, Lähde: Kylän Kattaus -liikelaitos 
Taulukko 34: Henkilöstön määrän muutokset vuosina 2015–2020 
Taulukko 35: Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa  
Taulukko 36: Jyväskylän kaupungin lainasaamiset tytäryhteisöiltä per 31.12. (lähde: tilinpäätökset) 
Taulukko 37: Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Vesihuollon tietojärjestelmän VEETI:n veden hinnan vertailuhin-
nat kiinteistötyypeittäin vuonna 2019. Vertailuhinta (€/m3) =(T+U)+(V+0,03*X)/K), jossa T= Käyttömaksu (talousvesi) 
(€/m3), U= Käyttömaksu (jätevesi) (€/m3), V = Perusmaksut yhteensä (€/a), X=Liittymismaksut yhteensä (€(/a) ja K = 
Kiinteistökohtainen kerroin: omakotitalo=180; rivitalo=900 ja kerrostalo=5000. 
Taulukko 38: Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Vesihuollon tietojärjestelmän VEETI:n veden hinnan vertailuhinnat 
kiinteistötyypeittäin vuonna 2019 (sis. alv) vuonna 2019 
Taulukko 39: Jyväskylän kaupungin hulevesimaksutuotot- ja kustannukset vuosina 2018-2020 sekä talousarviossa 2021 
Taulukko 40: Hoitotakuun toteutuminen, lääkärin kiireettömään hoitoon pääsy päivinä 
Taulukko 41: Palveluasumisen hoitopäivät tuottajittain vuonna 2020 

 
 
 
 
  
  
 
 

 
 

  
 

  

  
  
   
 

   
 
 

 

 

 
 

Arviointikertomus sisältää kuntalain 121 §:n mukaiset tuloksellisuusarvioinnit, jotka tulevat julkisiksi tarkas-

tuslautakunnan hyväksyttyä arviointikertomuksen (JulkL 6.1§ 6. ja 8. kohdat).  
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1 Arviointikertomuksen rakenne ja sisältö 
 

Arviointikertomuksessa on kaksi osaa:  

1) Tiivistelmäosassa on arviointi valtuustokauden aikaisen kaupunkistrategian toteutumisesta (luku 2) 

ja toteumista kaupunginvaltuuston asettamille sitoville tavoitteille (luku 3), aikaisempien vuosien ar-

viointien perusteella tehtyjen toimenpiteiden eteneminen (luku 4), kaupungin keskeisissä kehittä-

mishankkeissa eteneminen (luku 5) sekä arviointi kaupungin talouden tasapainoisuudesta (luku 6).  

Tiivistelmäosassa on myös tuloksellisuusarviointien yhteenvedot (luvut 7–13). Luvussa 14 on lauta-

kunnan tehtävä ja kokoonpano sekä työskentely syksyllä 2020 ja keväällä 2021.  

Tiivistelmät tuloksellisuusarvioinneista:  

- luku 7 Perusopetusikäisten palvelujen palvelurakenne ja toimintamallit    

- luku 8 Työllisyyden edistämisen vaikuttavuus   

- luku 9 Rakennuslupaprosessit ja rakennusvalvonta asiakasnäkökulmasta  

- luku 10 Kylän Kattaus -liikelaitoksen toiminta ja talous  

- luku 11 Omistajaohjauksen toteuttaminen kaupunkikonsernissa  

- luku 12 Avosairaanhoidon palvelut 

- luku 13 Ikääntyneiden palvelut 

 

2) Tuloksellisuusarviointiosasta löytyvät yksityiskohtaisemmat havainnot ja johtopäätökset sekä niihin 

johtaneet tausta-aineistot ja lähteet.  

 

 

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 yh-
teydessä.  
 
Keskeiset havainnot on koottu sinisellä pohjalla esitettyihin yhteenvetoihin sekä numeroituihin johtopää-
töksiin (66 kappaletta). Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikerto-
mus antaa aihetta.  
 
Tarkastuslautakunta päätti työohjelmansa mukaisesti 14.1.2021 § 3, että arviointikertomuksen hyväksymi-
sen jälkeen kertomus lähetetään lausuntokierrokselle toimielimille. Tarkastuslautakunta hyväksyi 22.4.2021 
arviointikertomuksen vuodelta 2020.  
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Osa 1 Tavoitteiden toteutumisen arviointi ja tiivistelmäosio tuloksellisuus-

arvioinneista  

2 Valtuustokauden aikaisen kaupunkistrategian toteutuminen  
 
Arviointitehtävä 

Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden 

pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edis-

täminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoit-

teet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, 

elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumi-

sen arviointi ja seuranta. Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. (Kuntalaki 

37 §.) 

Kuntalain 38 §:n mukaan kunnan toimintaa johdetaan valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti. 

Jyväskylän kaupungin kaupunkistrategia on hyväksytty vuosille 2017–2021 kaupunginvaltuustossa 

30.10.2017.  

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet täsmentyvät talousarviossa ja erilaisissa strategiaa toteuttavissa oh-
jelmissa. Kaupungin tilinpäätöksissä 2019 ja 2020 toimialojen ja kaupunkistrategian strategisten tavoitteiden 
toteutuminen on kuvattu omana osionaan. Vastaavaa koontia ei ole tilinpäätöksessä 2018.  
 
Arviointikysymykset 

Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi käsittää seuraavat kysymykset:  

- Miten kaupunkistrategian toteutumista on seurattu ja raportoitu valtuustolle (tilinpäätökset ja toi-

mintakertomukset)?  

- Mitkä ovat strategian neljän kärjen kehityssuunnat valtuustokaudella/miten strategia on toteutunut? 

- Miten kaupunginhallitus on ohjannut ja yhteensovittanut strategian toteuttamista? 

Strategian mukaan Jyväskylä on rohkeasti aikaansa edellä. Visiona on olla kasvava ja kansainvälisesti arvos-
tettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Arvot ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus. Strate-
gian neljä kärkeä ovat:  

 

1) osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat  
2) raikas ja kasvava elinvoima  
3) resurssien viisas käyttö ja  
4) liikuntapääkaupunki. 
 
Kaupunkistrategian neljään kärkeen liittyy 23 teemaa tai tavoitetta ja 36 mittaria.   
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Kuva 1: Kaupunkistrategian strategiakärjet, teemat ja mittarit (lähde: https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkistrategia, 

toteumaraportti) 

Havaintoja kaupunkistrategian seurannasta kotisivuilla 

Kaupungin kotisivujen seurantaraportissa on kuvattu Jyväskylän kaupunkistrategian neljää kärkeä sekä niihin 
liittyviä teemoja. Kaikilla teemoilla ei ole mittaria. Kaikilta osin tiedoista ei käy ilmi toteumatiedon ajankohta 
tai toteumatietoja puuttuu. Joidenkin mittareiden osalta ei ole käytettävissä vertailutietoja, jolloin niiden pe-
rusteella ei voida päätellä mittarin kuvaaman toiminnan kehityssuuntaa strategiakaudella.   
 
Kahdeksalle teemalle ei ole asetettu mittaria, esimerkiksi tavoitteelle ”Tuemme uusien teknologia-, liiketoi-
minta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä” ei ole asetettu mittaria. Oletettavasti innovaatioita on kuitenkin 
syntynyt. Tai tavoitteelle ”Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman liikunnan, urheilun ja ter-
veyden osaamiskeskittymän” ei ole mittaria. Esimerkiksi Hippos-hanke on valtuustokaudella edennyt ja kau-
punki on muun muassa solminut valtion kanssa ekosysteemisopimuksen. Liikuntapääkaupungin alle määri-
tellyistä teemoista tai tavoitteista vain yhdelle viidestä on asetettu mittareita.  
 
Johtopäätös 1: Kaupunkistrategiassa ei ole esitetty tavoitetasoja, joiden määrittäminen helpottaisi strategiaa 
toimeenpanevien ohjelmien sekä talousarvion ja suunnitelmien laadintaa.  
 
Arviointiaineisto 
 

Kaupunkistrategian toteutumisen kokonaisarviointi tehdään sen perusteella, mitä mittareita tavoitteille on 

asetettu ja millaista kehityssuuntaa ne osoittavat 31.3.2021 mennessä päivittyneiden aineistojen perusteella. 

Toisena aineistona käytetään kaupunkistrategian toteuttamiseen liittyviä päätöksiä sekä tilinpäätöksissä ja 

toimintakertomuksissa kaupungin esittämiä raportointeja. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkistrategia
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Kaupunkistrategian toteuttamista koskevat päätökset 

Talousarviossa 2020 on linjattu, että kaupungin palvelujärjestelmää kehitetään poikkihallinnollisesti, asiakas-

lähtöisesti ja monialaisesti laaja-alaisena kaupungin strategian kärkiä toteuttavan ohjelmatyön kautta.  

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.3.2020 tehnyt päätökset kaupunkistrategian kärkien ohjelmatyön 

käynnistämisestä resurssien viisaaseen käyttöön, nuorten palveluihin (osa osallistuvia ja hyvinvoivia asuk-

kaita) sekä osallistuviin ja hyvinvoiviin asukkaisiin. Ohjelmatöille on nimetty ohjausryhmät. Päätöksen mu-

kaan työn edistymisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle. Päätöksen perusteella ohjaus-

ryhmä asettaa ohjelmatyölle tarkemmat tavoitteet, seurantamittarit ja seuraa tavoitteiden toteutumista. Jos 

on tarpeen, ohjausryhmä tekee esityksen tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamista rakenteista. Ohjaus-

ryhmän asettamat tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kevään 2020 aikana. Kevään 

2020 aikana arvioidaan muiden kaupunkistrategian kärkien (Raikas ja kasvava elinvoima, Liikuntapääkau-

punki) osalta tavoitteiden johtamista ja ohjelmatyön etenemistä. 

Johtopäätös 2: Kaupunginhallitus on ohjannut kaupunkistrategian toimeenpanoa ja valmistellut strategian 

tarkistusta seuraavalle valtuustokaudelle.   

Arviointi perustuu seuraaviin aineistoihin: 

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

• Nuorten palvelut (KH 9.3.2020 § 46), ohjelmatyö käynnistetty, raportoitu etenemisestä kaupungin-
hallituksen iltakoulussa 5.10.2020 (väliraportti), ohjelmatyö jatkuu 31.5.2021 asti.  

• Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat (KH 9.3.2020 § 47) ohjelmatyö käynnistetty, raportointi valtuus-
tolle kesällä 2021 (hyvinvointisuunnitelman pohjatyö uudelle valtuustolle). 

• Hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 (KV 11.12.2017) ja vuosittaiset hyvinvointikertomukset (viimei-
sin KV 8.6.2020) sekä valtuustokausittainen laaja-alainen hyvinvointikertomus 

o Köyhyysohjelmasta on tehty kuntalaisaloite ja se on aloitteen vastauksen perusteella tar-
koitus liittää osaksi seuraavaa hyvinvointisuunnitelmaa 

o Ikäystävällinen Jyväskylä, ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014-2016- (2020) 

• Jyväskylän kaupungin kotouttamisohjelma 2017-2020 (KV 11.6.2018) 

• Vammaispoliittinen ohjelma (Vammaisneuvosto päivitys 15.3.2018) 

• Jyväskylän kaupungin henkilöstötyön linjaukset (henkilöstöpolitiikka) vuosille 2018-2020 (KH 
22.10.2018) 

• Jyväskylän mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2016-2020 (Perusturvalautakunta 31.3.2016) 

• Osallisuusohjelma (KV 28.9.2015) 

• Muuta: Jyväskylä lapsiystävällinen kunta- UNICEF-arvioinnin tulokset 
 

Raikas ja kasvava elinvoima: 

• Jyväskylän Sydän loppuraportti (KV 18.1.2021) 

• KymppiR-ohjelmat vuosittain (kaupunkirakennelautakunta, KH tai KV, viimeisin kaupunkirakenne-
lautakunta 8.9.2020) 

o Jyväskylän kaupungin viherpalveluohjelma KymppiV (Kaupunkirakennelautakunta 
18.6.2019) 
▪ Kehä Vihreän toimenpideohjelma (Kaupunkirakennelautakunta 28.2.2017) 

o Jyväskylän kaupungin metsäohjelma (Kaupunkirakennelautakunta 12.6.2018) 

• Joukkoliikenteen kehittämisohjelma “Linkki tulevaisuuteen 2030” (KV 30.9.2019) 

• Visit Jyväskylän (matkailun) strategiset linjaukset 2016–2020 

• Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma (Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 29.11.2017) 
Muuta: KV 23.4.2018/24 hyväksyi Jyväskylän keskustavisio 2030 -kaupunkikehittämisen linjaukset, 

Kaupungin sopimukset valtion kanssa: MAL-sopimus (tiedonantotilaisuus valtuustolle 9.12.2019), 

Ekosysteemisopimus helmikuussa 2021 Jyväskylän kaupungin ja valtion kesken edistämään 
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liikunnan, terveyden edistämisen, hyvinvoinnin ja uudistuvan teollisuuden toimialojen innovaa-

tiovetoista kasvua vuoden 2027 loppuun asti. https://tem.fi/ekosysteemisopimukset 

Resurssien viisas käyttö: 

• Resurssiviisas Jyväskylä 2040 –ohjelma (KV 10.6.2019 & KH 9.3.2020) 
o Samalla asetettiin Jyväskylän kaupungin hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030. Päätösasiakir-

jan oheisliitteessä määriteltiin toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Ympäristöjohta-
jan alaisuudessa toimiva resurssiviisaustiimi vastaa jatkossa ohjelman johtamisesta kaupun-
kikonsernissa. 

• Energiaviisas Jyväskylä-ohjelma  

• EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastositoumus ja toimenpideohjelma (SECAP) 

• Hankintojen linjaukset 2021–2024 (KH 14.12.2020) 

• Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (CoM) liittyvän toimintasuunnitelman (SECAP) 
raportointi oli kaupunginhallituksessa 1.2.2021 ja raportti merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuustossa 
22.2.2021 (sopimukseen sisältyvien alojen; rakennukset, liikenne, paikallinen energiatuotanto) las-
kennalliset päästöt ovat laskeneet 45 prosenttia vuoden 2012 vertailutasosta vuoden 2019 loppuun 
mennessä ja resurssiviisausohjelman toimenpiteitä seurataan tilinpäätökseen sisältyvän ympäristö-
tilinpäätöksen ja toimialojen ja liikelaitosten tilinpäätöksissä.  

• Resurssiviisas Jyväskylä 2040-ohjelman indikaattoreita päivitettiin ohjaamaan osuvammin kaupun-
gin resurssien viisaan käytön strategiakärkeä. Kaupunki osallistui Resurssiviisauden vaikuttavuuden 
mittaaminen -hankkeeseen (REMI), jossa FISU-kaupunkien yhteistyössä etsittiin resurssiviisausoh-
jelman teemoille indikaattoreita. Vuoden lopussa käynnistyi FISU-kaupunkien yhteinen Resurssivii-
saiden kuntien talous- ja ilmastohanke (REETTA), talouden ohjauksen ja resurssiviisauden yhdistä-
miseksi.   

• Kaupunkirakennepalvelujen ympäristönsuojelun resurssiviisaus-tiimin tehtäviin sisältyy myös Re-
surssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman indikaattoreiden kehittäminen, Ilmastojohtajat -hankkeen 
vertaisarvioinnissa saatujen kehittämistoimien jalkauttaminen, CIRCWASTE kokeiluosahankkeen 
toteuttaminen, Teams-sovelluksen käyttöönotto resurssiviisauskokonaisuuden työalustaksi sekä 
ulkoisen ja sisäisen viestinnän työkalujen käyttöönotto.   

 
Liikuntapääkaupunki:  

• Jyväskylän luontoliikuntaohjelma (KH 14.12.2020) 

• Lähiliikuntapaikkaohjelma (Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päivitys 6.6.2018) 

• Jyväskylän kaupungin liikuntasuunnitelma 2017–2021 (Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 22.3.2017) 

• Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelma (KH 2.5.2016) 

• Kaupunginjohtaja nimennyt ohjausryhmän 1.11.2019 alkaen ja päivitetty 11.11.2020. Liikuntapää-
kaupunki-ohjausryhmän tehtävänä on mm. toimia kaupungin johdon ja verkoston tukena liikunta-
pääkaupunkistrategiakärjen toimenpideohjelman edistämisessä, ohjata, tukea ja fasilitoida eri tee-
mojen toimijoita ja asiantuntijoita asettaa tavoitteita ja seurata mittareita (ei julkista muistiota).  

Poikkihallinnollisten ohjelmien merkitys kaupunkistrategian toimeenpanossa on kasvanut. Tällainen on esi-
merkiksi digitalisaatio-ohjelma, joka käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 15.4.2019, mutta jonka kehittämi-
nen hidastui koronapandemian aikana eikä ohjelma ole tullut intraan saataville vielä vuonna 2020. Tietohal-
linto on ollut mukana Valtiovarainministeriön digihankkeissa: Kurob-Kunnille robotteja (03/2020-02/2021), 
MODA –Modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (03/2020-11/2021), Laadullisten tietomas-
sojen hyödynpäivittäminen päätöksenteossa tekoälyä käyttäen (01/2020 –09/2021), Saavutettavat asiakas-
palvelut (02-10/2020) ja Uuden sukupolven julkaisualusta (02/2020-10/2021). 

Johtopäätös 3: Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiakärjet ja niille hyväksytyt teemat/tavoitteet ovat 

strategiaa toimeenpanevien ohjelmien laadinnan lähtökohta. Kaikkia valtuuston hyväksymiä teemoja ei ole 

viety eteenpäin arvioinnin, seurannan ja mittaamisen tasolle. Kaupunkistrategian arvioinnin ja seurannan 

https://tem.fi/ekosysteemisopimukset
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kannalta olisi tärkeää, että toimeenpanevista ohjelmista löytyisi johdonmukainen yhteys valtuuston hyväk-

symään kaupunkistrategiaan. Kaupunkistrategiaa toteuttaviin ohjelmiin sisältyy myös toimialakohtaisia ta-

voitteita. Strategian seurantaa helpottaisi, mikäli toimeenpanevissa ohjelmissa käytettäisiin samoja tavoite-

lauseita kuin kaupunkistrategiassa samoista tavoitteista. Strategian toteuttaminen edellyttää vuoropuhelua 

”ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin” niin, että toiminnassa havaitut tarpeet (kokemustieto, selvitykset, 

tutkimukset) vaikuttavat strategian tarkistuksiin.  

 
Kaupunkistrategian toteutuminen valtuustokaudella 

Kaupunkistrategian toteutumista kuvaavassa kuviossa alla yhdistetään arvio kahdesta eri näkökulmasta: 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1: Kaupunkistrategian toteutumisen arviointi 

 

1) kaupunkistrategian toteumaraportin mittareiden toteumatietojen perusteella (lähde: kaupunki-

strategian toteumaraportti kaupungin kotisivuilla) ja  

 
2) tilinpäätösten ja toimintakertomusten toteumatietojen, strategiaa toteuttavien ohjelmien sekä 

valtuustotason sopimusten perusteella (alla ”muu raportointi”). 
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Johtopäätös 4: Kaupunkistrategian toteumaraportin mittareiden perusteella strategian toteutumisen arvi-

ointi on mahdollista vain rajallisesti; kaikille teemoille ei ole määritelty mittareita, toteuma- ja vertailutie-

toja puuttuu eikä tavoitetasoja ole määritelty. Koronapandemialla on ollut negatiivinen vaikutus osaan mit-

tareiden toteumista. Muun raportoinnin eli esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja valtuustotason sopimusten 

perusteella kaikkien strategiakärkien tavoitteet ovat valtuustokaudella edenneet. 

Johtopäätös 5: Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja niiden toteutumisen seurannalla 

voidaan vaikuttaa myös kaupungin tulorahoituksen vahvistumiseen kasvavan kaupungin palvelutarpeisiin. 

Kaupunki tiedottaa erilaisten elinvoimaan liittyen tutkimusten ja selvitysten tuloksia, mutta niiden yhteys ja 

raportointi voisi olla tiiviimmin kytketty kaupunkistrategiaan.  

 

Strategian toteutumisen arvioinnin kriteerit  

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat -strategiakärjen toteutumista tarkastuslautakunta perustelee muun mu-

assa sillä, että erilaisia asukkaiden osallistumisen muotoja tarjotaan enemmän (asiakasraadit ym.). Asukkai-

den hyvinvoinnin tilan seurantaa voisi kehittää systemaattisemmalla tiedon keräämisellä ja analysoinnilla. 

Kaupunginvaltuustolle (8.6.2020) annetun hyvinvointikertomuksen mukaan kaupunki on mukana hyvinvoin-

tiympäristön tietopohjan mallintaminen ja hyvinvointijohtamisen kehittäminen -(HYMY) hankkeessa vuosina 

2019–2021. Hankkeen tavoitteena on väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä hyvinvointi- ja 

terveyserojen kaventaminen kehittämällä kuntien hyvinvointijohtamisen tiedollista taustaa ja tukemalla kun-

tien hyvinvointijohtamisen kehittämistyötä.  

Liikuntapääkaupunki -strategiakärjen toteutumista lautakunta perustelee muun muassa sillä, että Hippos-

hanke on edennyt vaikkakin viivästynyt, tavoitteita on edistetty esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen rakentami-

sella ja erilaisin hankkein (esimerkiksi ”liikkuva koulu”/jokaisella lapsella harrastus). 

Resurssien viisas käyttö/ Resurssiviisas Jyväskylä 2040 hyväksyttiin valtuustossa 2019 ja vuonna 2020 on 

käynnistetty ohjelmatyö. Ohjelmatyössä on määritelty erilliset indikaattorit, joiden suunta kokonaisuutena 

tarkasteltuna on lokakuun 2020 tiedoilla positiivinen. 

Raikas ja kasvava elinvoima -strategiakärjen etenemistä voidaan perustella esimerkiksi kaupungin kulttuuri-

laitosten toimintaa ja tilankäyttöä koskevan Jyväskylän Sydän -loppuraportin valmistumisella sekä Taloustut-

kimuksen muuttohalukkuus ja kaupunkien imago -tutkimustulosten sekä Eteläportin alueen kehittymisellä.  

Johtopäätös 6: Kaupunkistrategian toteutumisen seurannan kannalta on tärkeää, että hyvinvointi- ja ter-

veyserojen kaventamista/asukkaiden hyvinvoinnin tilaa voidaan seurata systemaattisella valtuustokausit-

tain kerättävällä datalla kaikista ikäryhmistä.  
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•Terveysasemia on v. 2017-2019 ollut mukana Jyväskylän 
valinnanvapauskokeilussa.

•Erityisesti tilikaudella 2020 on lisätty sähköisen asioinnin palveluita esimerkiksi 
sosiaali- ja terveyspalveluissa (etävastaanotot) ja puhelinpalveluiden 
palveluaikoja lisättiin esimerkiksi perheneuvolassa ja nuorisovastaanotolla. 
Kulttuuripalveluissa esityksiä on striimattu tai toteutettu muutoin virtuaalisesti. 

•Koronarajoitusten myötä palveluiden saatavuus on osittain huonontunut 
tilojen sulkemisten, kiireettömän hoidon viivästyessä, tapahtumien 
peruuntumisten ja palvelujen sulkemisen vuoksi. 

•Hyvinvointikertomuksen tiedot.

•Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat strategiakärjen sekä nuorten palveluiden 
ohjelmatyö on käynnistetty KH:n päätöksellä 9.3.2020.

•Talousarviossa 2018 nostettu esiin päihdetyö kehittämistoimenpiteenä ja 
henkilöstöresurssia lisättiin esimerkiksi nuorisovastaanottoon. Nuorten 
palveluverkostoa on kehitetty (esim. Nuorten talo), mutta päällekäisyyksiä 
esiintyy edelleen. Pirstaleinen palvelujen tarjonta ja päihdepalvelujen sekä 
nuorten psykiatristen palvelujen heikko saatavuus. Ennaltaehkäisevään 
toimintatapaan siirtymisestä ja palvelutarpeen paremmasta tiedostamisesta 
huolimatta korjaavien palvelujen tarve ja lasten hyvinvointierot ovat 
kasvaneet (hyvinvointikertomus).

•Lasten harrastekoordinaattori

•FCG nuorten palveluselvitys

•SIB (social Impact Bond) vaikuttavuusinvestoinnin rahasto/hanke

•Kuntaliiton kuntalaistutkimus 2020, tyytyväisyys palvelujen saatavuuteen ja 
saavutettavuuteen sekä osallistumistapojen vaikuttavuus parantunut, KV 
22.3.2021

•Asiakasraadit useilla toimialoilla, vertaisryhmät

•Hyvinvointikeskustyö

•Urheiluseurojen ja järjestöjen avustus- ja palvelukonseptin uudistus

Osallistuvat ja 
hyvinvoivat 

asukkaat

⚫⚫

•Kaupunkirakenne: Eheän yhdysrakenteeen toteuttaminen ja kannustaminen 
kestävään liikkumiseen esimerkiksi kunnallistekniikan korjausvelan kasvun 
taittamisella ja Linkki tulevaisuuteen -kehittämisohjelman toteutuksen 
käynnistämisellä. Pyöräilynedistämisohjelman raportointia kehitetään osana 
KymppiR ohjelmaa. Kestävän liikkumisen vyöhykkeet ja niiden kaavoittaminen 
sisältyvät KymppiR -ohjelmaan.

•Konsernihallinto: Digitalisaation mahdollisuuksien tehokas hyödyntäminen, 
esimerkiksi etäyhteydet koronaepidemian aikana. Digitalisaatio ohjelma 
käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä v. 2019. Ohjelman valmistuminen on 
viivästynyt korona-aikana vuodelle 2021.

•Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelman päivitys aloitettiin ja Resurssiviisas Jyväskylä 
2040 hyväksyttiin valtuustossa v. 2019. Samalla asetettiin 
hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030. KH 9.3.2020 § 46 on käynnistänyt 
ohjelmatyön strategiakärjestä. Ohjelmatyön ohessa on määritelty seurattavat 
indikaattorit, joiden suunta kokonaisuuten lokakuun 2020 tiedoilla on 
positiivinen (useampi indikaattori on kehittynyt positiiviseen kuin 
negatiiviseen suuntaan tai indikaattorin suunnassa ei muutosta). Ohjelma 
kattaa myös ilmasto-ohjelman.

•Paikallisliikenteen matkamäärät kasvoivat 5,63% vuodesta 2018 vuoteen 2019. 
Vuonna 2020 matkustajamäärät alenivat merkittävästi koronaepidemian 
vaikutuksesta.

•Katuinfrastruktuurin ja korjausvelan pieneneminen

•Liikelaitoksissa ja konserniyhteisöissä on toteutettu toimenpiteitä 
strategiakärjen edistämiseksi. Esimerkiksi Tilapalvelut -liikelaitoksessa on tehty 
toimenpiteitä kiinteistöjen, kuten koulujen, energiatehokkuuden lisäämiseksi. 
Kylän kattauksessa on edistetty resurssien viisaan käytön hävikin vähentymistä, 
mutta vuonna 2020 hävikkiä lisäsivät ruokailun poikkeusjärjestelyt kuten etä- ja 
luokkaruokailu.

Resurssien 
viisas käyttö

⚫⚫⚫
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•Jyväskylän sydän -projekti koskien kaupungin kulttuurilaitosten kuluvan 
vuosikymmenen toimintaa ja tilankäyttöä alkoi vuonna 2018 ja loppuraportti 
julkaistiin 17.12.2020. 

• Kaupunkirakennelautakunta on hyväksynyt vuosittain valtuustokaudella 
(2017-2020) maankäytön toteutusohjelman KymppiR. Vuonna 2020 
erityisteemana oli joukkoliikenteen ja asumisen yhteensovittaminen sekä 
opiskelija-asumisen kehittäminen. 

•MAL-sopimusneuvottelut alkoivat vuonna 2020.

•Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelma laadittiin vuonna 2019. 
Joukkoliikenteen käyttöasteen alentumiseen reagoitiin vuonna 2020 
esimerkiksi harvennetuilla vuoroväleillä ja reittimuutoksilla.

•Yritysten kasvun edistämistä tukee esimerkiksi Eteläportin, Keskustan 
kehittämisen ja Kankaan hankkeet/kaupunkikehitysalustat.  
Sijoittumispalvelut auttoivat 2018 11 uutta ja 2019 10 yritystä sijoittuimaan 
sijoittumispalveluiden avulla kaupunkiin.

•Tilinpäätöksen 2017 mukaan työttömyysprosentin painaminen kymmeneen 
prosenttiin on valtuustokauden päätavoite. Työttömyysaste oli vuoden 2017 
lopussa 14,1 % ja 2018 sekä 2019: 12,9%. Työttömyys on kasvanut 
merkittävästi vuonna 2020 erityisesti koronavaikutuksena ollen vuoden 
lopussa 16,3%.

•Kuntakokeilu alkaa maaliskuussa 2021.

•Jyväskylä oli muuttokohteena viidenneksi (2018 3.) ja kokonaismielikuvaltaan 
toiseksi paras asuinpaikkakunta v. 2020 (2018 4. ja 2016 3.) (Lähde: 
Taloustutkimuksen muuttohalukkuus ja kaupunkien imago -tutkimus ja 
seurantaraportti). Kuntaliiton elinvoimaindikaattorin perusteella yli 100 000 
asukkaan kunnista Jyväskylän elinkeinoindikaattori vuonna 2019 ja 2018 on 
toiseksi matalin ennen Lahtea

•Työ- ja elinkeinoministeriö on solminut Jyväskylän kaupungin kanssa 
innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Jyväskylän 
kaupungin ja valtion välinen ekosysteemisopimus tukee kaupungin 
innovaatiovetoista kasvua, kansainvälistymistä, kilpailukykyä ja elinvoimaa 
sekä työllisyyttä ja osaamista. 

•Väestönkasvu

•Kaupungin ja oppilaitosten vaikuttava yhteistyö

Raikas ja 
kasvava 

elinvoima

⚫⚫

•Liikunnan, urheilun ja tutkimuksen Hippos-hanke on viivästynyt, mutta  
rahoitusneuvottelut etenivät vuonna 2020. Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden 
ekosysteemi

•Asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia on edistetty strategiakaudella, esim. 
Suuruspään korttelipuiston ulkoliikuntapaikka (2018), Tikkakosken (2017) ja 
Kuokkalan Pohjanlammen lähiliikuntapaikka (valmistunut 2020) sekä Rantaraitin 
liikuntapaikat (2019-2020).

•Kaikki Jyväskylän perusopetuksen koulut ovat mukana valtakunnallisessa Liikkuva 
koulu -ohjelmassa, joka edistää liikkumista koulupäivän aikana ja vapaa-aikana. 
Myös varhaiskasvatuksessa kannustetaan monipuoliseen liikuntaan, jota 
edistetään varhaiskasvatuksen henkilöstön liikuntaosaamisella ja ympäristöjen 
(esim. päiväkotien pihojen) suunnittelulla. Eskareiden liikkumista mitataan 
aktiivisuusrannekeilla ja varhaiskasvatuksella on käytössä liikuntavälinelainaamo. 
Jokaisella lapsella tai nuorella vähintään yksi harrastus.

Liikunta-
pääkaupunki

⚫⚫
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Kaupunkistrategian toteutuminen liikelaitoksissa  

Vuosien 2019 ja 2020 tilinpäätöksissä on kuvattu Kylän Kattaus -liikelaitoksen strategiaa toteuttavien kehit-

tämistoimenpiteiden toteutumista laajasti koskien resurssien viisasta ja tehokasta käyttöä.  

Tilapalvelu-liikelaitoksen toiminnassa palveluverkkoselvityksillä on oleellinen yhteys kaupungin tahtotilan to-

teutumiseen. Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on laadittu vuonna 2017 ja vuonna 2018 on käynnis-

tetty perusopetuksen palveluverkkoselvitys, joka on käsitelty valtuustossa 8.6.2020. Liikuntapalveluiden pal-

veluverkkoselvitys aloitettiin loppuvuodesta 2019. Kulttuuritoimen palveluverkkoselvitys käynnistyy pohjau-

tuen Jyväskylän Sydän -hankkeen lopputulokseen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkosuunnitelma 

2021–2025 on käsitelty valtuustossa 26.10.2020 ja vaikutuksia vuosille 2020 ja 2021 Tilapalvelu-liikelaitoksen 

johtokunnassa 25.1.2021.  

Kaupunkistrategian toteutuminen konserniyhteisöissä  

Kaupunkistrategian huomiointi ei käy suoraan ilmi konserniyhtiöiden virallisista julkisista asiakirjoista. Kau-

punkikonsernin merkittävimmille yhteisöille tehdyn kyselyn perusteella yhteisöt ovat ottaneet kaupunkistra-

tegian neljä kärkitavoitetta toimintansa ja taloutensa suunnittelun lähtökohdaksi (Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylän 

Seudun Puhdistamo Oy) ja strategian toteuttaminen näkyy kehittämistavoitteissa. Jyväskylän kaupungin kon-

serniohjeen mukaan valtuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteita, jotka 

on johdettu yhteisöille määriteltyjen omistusintressien lisäksi kaupunkistrategiasta.  

Johtopäätös 7: Kaupungin omistajapolitiikan kautta kaupunkistrategiaa toteutetaan yhtiöissä, mikä tukee 

konsernin kokonaisedun toteutumista. 
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Kehittämiskohteet/suositukset uudelle valtuustokaudelle strategiaohjelman päivitykseen 

• Tarkastuslautakunta arvioi kaupunkistrategian toteutumista: strategian mittareiden toteuma-

tietojen perusteella (lähde: kaupunkistrategian toteumaraportti kaupungin kotisivuilla), tilin-

päätösten ja toimintakertomusten toteumatietojen, strategiaa toteuttavien ohjelmien sekä val-

tuustotason sopimusten perusteella. Kaupunkistrategian tavoitteissa on valtuustokaudella 

edetty melko hyvin. Erityisen ilahduttavaa on resurssiviisauden vahvistuminen.  

• Valtuuston tehtävä on ohjata kaupungin toimintaa kaupunkistrategian avulla. Kaupunkistrate-

gian arvioinnin ja seurannan muodot tulisi määritellä strategiaa laadittaessa, mitä ja milloin ra-

portoidaan sekä miten poikkeamiin reagoidaan. Kuntalain mukaan kaupunkistrategia tulee tar-

kistaa vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.10.2017 

strategian valtuustokaudelle 2017-2021. 

• Kaupunkistrategia sisältää neljä kärkeä, näihin liittyen 23 teemaa tai tavoitetta ja 36 mittaria. 

Kahdeksalle teemalle ei ole asetettu mittaria.  

• Kaupunkistrategian tavoitteille olisi hyvä määritellä tavoitetasot, jotka kuvaavat tavoitteessa 

etenemistä. Tavoitetasojen määrittäminen helpottaisi vaadittavien resurssien suunnittelua ta-

lousarvioon ja -suunnitelmaan.  

• Kaupungin kotisivujen seurantaraporttia voisi kehittää mittareiltaan monipuolisemmaksi ja 

ajantasaisempaan suuntaan.   

• Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisilla toimenpiteillä ja niiden toteutumisen seurannalla 

voidaan vaikuttaa myös kaupungin tulorahoituksen vahvistumiseen kasvavan kaupungin palve-

lutarpeisiin. Kaupunki tiedottaa erilaisten elinvoimaan liittyen tutkimusten ja selvitysten tulok-

sia, mutta niiden yhteys ja raportointi voisi olla tiiviimmin kytketty kaupunkistrategiaan. Rapor-

tointiin voisi liittää enemmän analyysia toimintaympäristön kehittymisestä haluttuun suuntaan. 

• Kaupunkistrategian arvioinnin ja seurannan kannalta olisi tärkeää, että toimeenpanevista ohjel-

mista löytyisi johdonmukainen yhteys valtuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan. Strategian 

seurantaa ja johtamistyötä helpottaisi, mikäli toimeenpanevissa ohjelmissa käytettäisiin samoja 

tavoitelauseita kuin kaupunkistrategiassa. Strategian toteuttaminen edellyttää vuoropuhelua 

”ylhäältä alaspäin ja alhaalta ylöspäin” niin, että toiminnassa havaitut tarpeet (kokemustieto, 

selvitykset, tutkimukset) vaikuttavat strategian tarkistuksiin.  

• Kaupunkistrategian toteutumisen seurannan kannalta on tärkeää, että hyvinvointi- ja terveys-

erojen kaventamista/asukkaiden hyvinvoinnin tilaa voidaan seurata systemaattisella valtuusto-

kausittain kerättävällä datalla kaikista ikäryhmistä.  

• Omistajapolitiikan kautta kaupunkistrategiaa toteutetaan yhtiöissä, mikä tukee konsernin koko-

naisedun toteutumista. Uuden valtuustokauden päivitetty strategia voitaisiin velvoittaa konser-

niohjeissa käsittelemään tytäryhteisöissä/dokumentoimaan yhteisön hallituksen pöytäkirjassa. 
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3 Kaupungin sitovat tavoitteet ja niissä edistyminen 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan seuraavasti:   

• merkityt tavoitteet ovat toteutuneet    

• merkityt tavoitteet ovat toteutuneet osittain   

• merkityt tavoitteet eivät ole toteutuneet    

• merkittyjä tavoitteita ei ole voitu arvioida 

 

Kaupunginvaltuusto ei ole muuttanut vuoden 2020 talousarvion sitovia toiminnallisia tai taloudellisia tavoit-

teita koronapandemian vuoksi. Oulun ja Vantaan kaupungit muuttivat vuoden 2020 talousarvion sitovia ta-

voitteita koronapandemian vuoksi (Oulun KV 9.11.2020 ja Vantaan KV 21.9.2020). Muissa suurimmissa kau-

pungeissa ei tehty muutoksia sitoviin tavoitteisiin.  Koronan vaikutuksia tavoitteen saavuttamiseen on Jyväs-

kylässä kuvattu kolmannesvuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä.    

Valtuusto on asettanut toimialoille ja liikelaitoksille yhteensä 51 sitovaa toiminnallista tavoitetta sekä lisäksi 

kymmenelle keskeisimmälle tytäryhteisölle omat sitovat toiminnalliset tavoitteet. 

Taulukko 1: Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen toimialoilla ja liikelaitoksissa 

Tavoite   
                       

 Toteuma 

Konsernihallinto       

Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on vähintään 32% ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen 
avulla vähintään 700 kpl. 
Tavoite toteutui osittain. Aktivointiaste oli keskimäärin 26,6% ja työsuhteita syntyi 710.   
Koronapandemian vaikutusten eli työttömien määrän kasvun vuoksi aktivointiaste jäi tavoitetta alhai-
semmaksi.   

⚫  
Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä sijoittumaan kaupunkiin.  
Toteuma: 10 yritystä ⚫  
Liikunnan terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemissä ovat ensimmäiset pilotoinnit käynnissä.   

⚫  
  

Sosiaali- ja terveyspalvelut   
Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuollon uusia asiakkuuksia. 
Lastensuojelun uusien asiakkaiden määrä (537) väheni 6,4 % edellisestä vuodesta. ⚫ 
Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle 

on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää. 

Ostopalveluasemat pääsivät tavoitteeseen. Avosairaanhoidon osalta T3 tavoitetta ei saavutettu; ko-

ronapandemian vuoksi oman toiminnan osalta aikaa ei edes pystytty useimpina kuukausina laskemaan 

ajanvaraustoiminnan ollessa rajoitetusti auki.  

⚫ 

Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa. 
Tarkastuslautakunnan huomio: 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa sähköistä ajanvarausta (esimerkiksi neuvoloiden takaisinsoittopalvelun 
sijaan) tulisi hyödyntää nykyistä laajemmin. Hoitotakuujonoon asettamisen kertominen asiakkaille tu-
lisi olla selkeää. Esimerkiksi suun terveydenhuollossa hoitotakuu alkaa hoidon tarpeen arvioinnista, 
joka tehdään potilaan soittaessa ajanvaraukseen. 
 

⚫ 

Laajennetaan palveluaikoja  
Palveluaikojen laajentamista ei avosairaanhoidon perustehtävässä pystytty toteuttamaan. ⚫ 
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Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden kanssa. Tavoitteena, että kitka-
laskutusta ei ole, palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonottavien potilaiden määrä keskimäärin <5. 
Ikääntyneiden palveluasumisen jono kasvoi ja vuoden lopulla jonossa tehostettuun palveluasumiseen 
oli 65 asiakasta. Kaupunginsairaalassa jono vuoden lopussa 22 potilasta. Kitkalaskutusta vuoden ai-
kana yhteensä 59 päivää. 
Palveluasumisen jono kasvoi osittain koronan vaikutuksesta. Kitkalaskutusta ei ollut tammi-kesäkuussa 
liittyen koronaviruspandemiaa, minkä vuoksi potilaita oli osastoilla tavanomaista selvästi vähemmän. 
Kitkalaskutusta tuli pääosin marras-joulukuussa kaupunginsairaalan osastojen koronakaranteenien 
vuoksi. 

⚫ 

Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13-17 -vuotiaiden määrä vähenee vähintään 10 %. 
Muutoksen suunta on ollut hyvä. Päihteiden vuoksi huostaanotettuja oli vuonna 2019 ja vuonna 2020 
3 nuorta (vuonna 2018: 9 henkilöä). 

⚫ 

Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen laitossijoitus vuoden aikana. 
 ⚫ 
Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. Lisäksi kahdeksan nuoren hoidon siirtyminen pe-
rustasolle. 
Lähetteiden määrä kasvoi 1,1 % verrattuna edellisvuoteen. Nuorisopsykiatrialta on ohjautunut 26 
(2019: 40) asiakasta perheineen Nuorisovastaanotolle. 

⚫ 

  

Sivistyspalvelut  

Kasvun ja oppimisen palvelut  

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden parantaminen lisäämällä lasten osallistumisastetta varhaiskasva-
tuspalveluihin.  
Koronapandemia vaikutti lasten osallistumisasteeseen.  

⚫ 

Esiopetus toteutuu lähipalveluperiaatteella kotiosoitetta lähellä olevassa päiväkodissa tai päiväkoti-
koulussa, jossa on esiopetusryhmä. ⚫ 
Käyttäjien määrä lisääntyy monipuolistuneen tarjonnan myötä perhekerhoissa ja  
perhekahviloissa.  
Kerho- ja perhetoiminta olivat suljettuina 18.3-31.8.2020 poikkeusolojen vuoksi. 

⚫ 
Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,65 (Arvio vuonna 2019 on 1,62) 
Toteuma 1,66 ⚫ 
Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1–6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 
7–9 on enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Talousarvio vuonna 2019 on vuosiluokilla 1–6 19,4 ja vuosi-
luokilla 7–9 18,1). 
Laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 19,2 oppilasta /ryhmä (toteutui) 
Laskennallinen koko vuosiluokilla 7-9 18,5 oppilasta /ryhmä (ei toteutunut) 

⚫ 

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat kiireelli-
isissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai oppilaitos-
päivän aikana. 
Vuonna 2020 aikarajoissa pysyttiin keskimäärin paremmin kuin aikaisempina vuosina. Tämä johtuu 
enimmäkseen siitä, että perusopetus oli kevään etäopetuksessa ja lapsiperheiden palveluun hakeutu-
misen halukkuus väheni ja näin palvelut eivät ruuhkautuneet. Vuonna 2021 resurssilisäyksen ja toi-
minnan kehittämisen kautta pyritään aikarajaylityksiä vähentämään edelleen. 

⚫ 

Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat nousevat 82 000 käyntikertaan. 15–29 vuotiaista nuo-
rista kohdennetut palvelut tavoittaa 1 100 nuorta, joista 700 etsivässä nuorisotyössä ja 400 työpajatoi-
minnassa. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 200 ohjauskertaa. Nuorisopalveluiden palveluaikaa pi-
dennetään klo 18 saakka työaikoja porrastamalla. 
Tavoitteet toteutuivat osittain. Oman toiminnan käyntikerrat jäivät 76 106 käyntikertaan. Etsivä nuori-
sotyö tavoitti koulutuksen, työelämän ja palveluiden ulkopuolella olevista (NEET-nuoret) 15–29-vuoti-
aista nuorista 793 nuorta ja työpajatoiminnassa mukana oli 421 nuorta. Ohjaamo-toiminnassa annet-
tiin 6 864 ohjauskertaa. 

⚫ 
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Koronapandemia vaikutti merkittävästi nuorisopalveluiden omaan toimintaan. Esimerkiksi nuorisotilat 
olivat keväällä pitkän ajan kiinni. Nuoria tavoitettiin kuitenkin digitaalisen nuorisotyön ja alueille jal-
kautumisen kautta. 

Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Toteuma vuonna 2019 on 97,4 %). 
Päättötodistuksen sai keväällä 2020 97,7 % päättöikäluokasta ja ilman päättötodistusta jäi 2,3 %, joka 
on 29 oppilasta (2019: 2 %) ikäluokasta. 
 

⚫ 

Gradian järjestämän lukiokoulutuksen järjestämisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle taloudelli-
silla ja laadullisilla mittareilla.  
Kaupunginvaltuustolle järjestettiin tiedonantotilaisuus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ajan-
kohtaisista asioista 11.5.2020. 

⚫ 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut  

Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat 50 000 
osallistujaa.  
1 170 tapahtumaa, joissa 25 978 osallistujaa 
Tilaisuuksien lukumäärä- ja kävijämäärätavoitteet eivät toteutuneet koronapandemian aiheuttaman 
poikkeustilanteen vuoksi. 

⚫ 

Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai taidekasvattajaa 
taiteen eri aloilta. 
Tavoitteet toteutuivat osittain. Kulttuuripalvelut striimasi/videoi 34 toimintaa tai tapahtumaa ja työl-
listi 151 taiteilijaa tai taidekasvattajaa. 
Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistämistavoite ei toteutunut koronapandemian aiheuttaman 
poikkeustilanteen vuoksi. 

⚫ 

Vapaehtoistoiminnan palvelut (Vapari) järjestää ja organisoi yhdessä yhteistyötahojen kanssa uusien 
vapaaehtoisten koulutuksia 18 kappaletta. Vapaaehtoiset tekevät yhteensä 1000 Vaparin välittämää 
vapaaehtoistehtävää. 
 Tavoitteet toteutuivat osittain. Vapari järjesti 16 koulutusta uusille vapaaehtoisille ja välitti 1 178 va-
paaehtoistehtävää. 

⚫ 

Jyväskylän kansalaisopisto  

Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2019 tasolla, kurssi-
laisten määrän ollessa 22 260 ja kuvataidekoulun/laajan oppimäärän koulutuksessa 330.  
Kurssilaisten määrä oli 18 933 ja kuvataidekoulu laajan kurssilaisten määrä oli 285.  
Kansalaisopiston ja kuvataidekoulu laajan kurssilaisten määrä ei toteutunut talousarvion mukaisesti 
johtuen mm. ryhmäkokojen pienentämisestä syyslukukaudella koronapandemian vuoksi. 

⚫ 

Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2019 tasolla, kansalaisopiston oppi-
tuntien ollessa 38 900 tuntia ja kuvataidekoulun/laajan oppimäärän oppituntien ollessa 3 000 tuntia. 
Kansalaisopiston oppituntien määrä ei toteutunut koronavirustilanteen vuoksi. 

 

⚫ 

Nostetaan kurssien käyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurssialennuk-
sia ja maksuttomia kurssipaikkoja. Kurssipaikkoja toimeentulotukiasiakkaille toteutuu Kipinä-kortilla 
70 kappaletta. 
Toteuma 63 kappaletta 

⚫ 

Maksuttomia opintosetelikursseja toteutuu 20 kurssia. 
Toteuma 23 kurssia. ⚫ 
Kirjastot  
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Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 43 000 tuntia, joista omatoimisia auki-
olotunteja 19 000 tuntia. Vuoden 2019 arvio toimipisteiden aukiolotunneista on 38 800 tuntia ja oma-
toimisten aukiolotuntien osalta 14 000 tuntia. 
Aukiolotunteja oli kaikkiaan 29 478 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 11 354 tuntia.  
Kirjastot olivat koronapandemian vuoksi kokonaan suljettuina 17.3.–7.5. ja muun ajan vuodesta kirjas-
totoimintaan liittyi tilojen käyttöön, asiakasmääriin ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä rajoituksia. 
Omatoimikirjastot eivät olleet käytettävissä 17.3.–2.8. eivätkä 14.12.–31.12. 

⚫ 

Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 125 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 870 000. 
Vuoden 2019 arvio kirjastokäyntien määräksi on 2 025 000 käyntiä ja verkkokäyntien osalta 850 000. 
Kirjastokäyntien määrä oli 1 694 503 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä oli 849 236.  
Vaikka kirjastokäyntien määrä vähenikin kirjastojen kiinniolojen vuoksi, säilyi verkkokäyntien määrä 
ennallaan. Verkkokäynneissä ei ole mukana e-aineistojen käyttökerrat, joiden käyttö lisääntyi 52 %. 

⚫ 

Museot  
Museoiden kävijämäärätavoite on 100 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen mu-
seo 30 000, Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite 
vuonna 2019: 80 000 kävijää). 
Museoissa kävi 64 577 asiakasta (Jyväskylän taidemuseossa 24 681, Keski-Suomen museossa 16 094, 
Keski-Suomen museon pikkumuseoissa 1 920 ja Suomen käsityön museossa 21.882).  
Keski-Suomen museo avattiin kolmen vuoden kiinniolon jälkeen 21.2. Museot suljettiin koronapande-
mian vuoksi 17.3. ja avattiin uudelleen 3.6. Keski-Suomen museon pikkumuseot pysyivät turvallisuus-
syistä suljettuina maaliskuusta vuoden loppuun. Museoiden kävijämäärätavoitteesta toteutui 54,5 %. 

⚫ 

Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvista-
vaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 200 tilaisuutta. 
Toteuma 93 tilaisuutta. 
Vuoden 2020 yleisötapahtumatavoitetta ei koronapandemian vuoksi saavutettu. Sovittuja tapahtumia 
jouduttiin perumaan. 

⚫ 

Liikuntapalvelut  
Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä pysyy vuoden 2019 tasolla asiakas-
määrän ollessa yhteensä 530 000, ja joista seniorikortilla käyviä 80 000. 
Toteuma: 312 602 kävijää, joista seniorikortilla käyviä oli 53 539. 
Tavoitteet eivät toteutuneet koronapandemian takia. Tammi- ja helmikuussa tehtiin molemmissa ui-
mahalleissa kuukausittaiset kävijäennätykset, mutta uimahallit jouduttiin sulkemaan 13.3. alkaen ko-
ronvirustilanteesta vuoksi. Uimahallit olivat pelkästään seurojen käytössä kesä-heinäkuun ajan ja avat-
tiin yleisölle vasta 3.8. Myös loppuvuoden koronapandemian takia jouduttiin uimahallien käyttöä ra-
jaamaan merkittävästi. 

⚫ 

Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa Vuo-
den 2019 arvio on 120 000 vuoroa. 
Toteuma 95 667 vuoroa. 
Tavoite ei toteutunut koronapandemian vuoksi. Liikuntatilat olivat suljettuna koronapandemian takia 
13.3.–31.5.2020 sekä sisäliikuntatiloissa osittainen rajoitus yli 18-vuotiaiden vuorojen osalta 30.11.–
31.12.2020. 

⚫ 

Tilojen käytön tehokkuus: 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 85 %. Vuoden 
2019 arvio on 80–90 %. ⚫ 
Jyväskylän Sinfonia   
Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa (2019 tavoite 52 konserttia 
ja 26 000 kuulijaa) Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (2019 täyttöastetavoite 92 %). 
Orkesterilla oli 62 konserttia ja koko toiminta tavoitti 14 952 kuulijaa. Konserttien täyttöaste oli 79 %.  

Kaikki tavoitteet eivät toteutuneet koronapandemian vuoksi. Konserttien täyttöaste oli tammi-maalis-
kuussa 98 %. Kevätkaudella konsertit jouduttiin perumaan 13.3.2020 lähtien ja järjestämään syyskau-
della turvavälit huomioiden. Syyskauden osalta täyttöaste on laskettu pienemmän kapasiteetin mu-
kaan. Myös loppuvuodesta konsertteja jouduttiin perumaan.  

⚫ 
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Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa 
(2019 tavoite 4 000 osallistujaa). 
Yleisötyö tavoitti 2 458 osallistujaa.  
Tavoite ei toteutunut, koronapandemian takia yleisötyön tilaisuuksia ei voitu järjestää normaalisti. 

⚫ 

Jyväskylän kaupunginteatteri  
Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme pie-
nellä näyttämöllä. (Vuonna 2019 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyt-
tämöllä.) 
 

⚫ 

Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 62 000 katsojaa 
26 108 katsojaa 
Teatteri joutui sulkemaan toimintansa keväällä ja syksyllä pandemian vuoksi ja esityskaudet jäivät va-
jaiksi. Lisäksi koko alkusyksy ennen sulkua katsomokapasiteetti oli rajoitettu. 

⚫ 

Kaupunginteatterin näyttämöiden täyttöaste on 72 % 
33,2 % ⚫ 
Yleisötyön tavoite on 8 850 osallistujaa. 
900 osallistujaa ⚫ 
  

Kaupunkirakenne  

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö  

Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerros- ja 
rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.  
Vuoden 2020 kerros- ja rivitalotuotannosta 88 % sijoittui yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhyk-
keelle. 

⚫ 

Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 
10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvai-
kutukset. 
Luovutettuja tontteja vuonna 2020 oli yhteensä 14, joista 7 myytiin ja 7 vuokrattiin. Pitkällä aikavälillä 
tonttivarannon tavoite toteutuu. Uusia tontteja kaavoitettiin 6,1 ha vuonna 2020, mutta keskimäärin 
11 ha/vuosi aikavälillä 2013-2020. 

⚫ 

Liikenne- ja viheralueet  

Suojateillä tapahtuvien onnettomuuksien määrää vähennetään 30% vuoden 2018 tasosta vuoden 
2023 loppuun mennessä (vuonna 2018 suojateillä tapahtui 25 onnettomuutta, joissa loukkaantui 9 
henkilöä). 
Vuonna 2019 suojateillä tapahtui 22 onnettomuutta, joissa loukkaantui 16 henkilöä ja 2020 suojateillä 
tapahtui 16 onnettomuutta. Onnettomuuksien määrän vähentämisessä päästiin tavoitteeseen. 

⚫ 

Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 7,0 % (vertailulukuna vuoden 2019 toteuma). 
Laskua 36,8 % ⚫ 

Rakentaminen ja ympäristö  

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä 
luvista.  
Ei toteutunut, enintään 6 viikkoa 64%:ssa luvista. 
Tavoitetta ei täysin saavutettu johtuen kahden henkilön resurssivajauksesta sekä haettujen rakennus-
lupien määrän kasvusta. Käsittelyaikaan on laskettu myös asiakkaasta johtuva viive. 

⚫ 

Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.  
Ympäristölupa- ja maa-aineshakemuksia oli viisi, joista neljän käsittelyaika oli alle 4 kuukautta ja yhden 
alle viisi kuukautta. 

⚫ 

Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 
90 kappaletta (100 % suunnitelluista).  
69 valvontakäyntiä (95 % suunnitelluista), osalla suunnitelluista valvontakohteista ei ollut toimintaa 
vuonna 2020. 

⚫ 
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Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. 
92% tavoitteesta 
Tarkastustavoitetta ei saavutettu täysin johtuen keväällä 2020 vallinneista poikkeusoloista, jolloin 
suunnitelmallista valvontaa ei voitu normaalisti suorittaa. 

⚫ 

  

Tilapalvelu-liikelaitos  

Otetaan käyttöön hiilijalanjäljen seurantaan laskentamenetelmä. 
⚫ 

Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 MWh:n vuotuinen säästötavoite kokonais-
energian kulutuksessa. ⚫ 
Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 (asteikolla 1-5 pistettä). 
Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kiinteistöt ovat olleet vuonna 2020 vä-
häisemmällä käytöllä ja tilojen käytössä on jouduttu tekemään toiminnallisia muutoksia sekä poik-
keusjärjestelyjä. Tämän vuoksi asiakaskysely päätettiin siirtää toteutettavaksi seuraavan kerran syk-
syllä 2021. Alkuvuonna 2020 toteutettua edellisen vuoden kyselyn tuloksia voidaan kuitenkin hyödyn-
tää toimintaa kehitettäessä. 

⚫ 

Toteutetaan Örebro -olosuhde- ja oirekysely koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle 
Kyselyn tulosten kehityssuunta olisi hyvä raportoida. ⚫ 

Kylän Kattaus -liikelaitos  

Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoitetta 
mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 euroa/htv. 
Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv. Vuoden 2020 tavoite on 80 000 euroa/htv. 
Liikevaihdon määrä per henkilötyövuotta tavoitetta ei saavutettu. 
Tähän vaikutti koronaviruspandemian vaikutus liikevaihtoon eli tulojen menetys 2,5 milj. euroa. Nor-
maalioloissa tämä tavoite olisi saavutettu. Toimintaa tehostetaan mm. Kylän Kattauksen säästöohjel-
man avulla. 

⚫ 

Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asiakasryh-
mille kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden tavoitekeskiarvo vuodelle 2020 on 3,7 (as-
teikolla 1–5). 
Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. 
Vuonna 2020 asiakastyytyväisyyskyselyjä ei voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. Kyllön ja Palo-
kan kaupunginsairaalan sairaalaruokailun asiakastyytyväisyyskysely siirrettiin toteutettavaksi keväällä 
2021. Kyselyajankohtaa siirrettiin Kyllön osastojen keskitetyn ruoanjakelun pilotoinnin ja Palokan sai-
raalan osastojen muutosten vuoksi. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjes-
telmällä. 

⚫ 

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos  

Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa val-
vontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2020 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkas-
tukset sekä muut valvontatoimenpiteet.  
TP Lisätieto: Valvontatehtäviä oli 14 326 ed. vuonna 14 020 
Yhteensä vuonna 2020 tarkastusvuorossa olleista 1 450 kohteesta tarkastettiin 1 354 kappaletta. 

⚫ 

Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien tar-
peet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma – asiakirjassa tar-
kemmin kuvatulla tavalla.  
TP Lisätieto: Koulutus- ja neuvontatilaisuudet tavoittivat 3 % (8 744 henkilöä) maakunnan väestöstä 
(2019: 15 % ja 41 441 henkilöä).  
Turvallisuusviestintää toteutettiin Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman mukaisesti 
13.3.2020 saakka. Tämän jälkeen rajoitukset astuivat voimaan ja heti oli selvää, että turvallisuusvies-
tinnän osalta ei tulla pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vuoden 2020 aikana. Turvallisuusviestinnän 
ohjeita ja materiaalia julkaistiin median avulla eri tavoilla toteutettuna. Toiminta on ollut tehostettua, 
kohdennettua ja viikoittaista. 

⚫ 
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Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukai-
sesti.  
Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisem-
pina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniai-
kaa riskiluokittain. 
Keskimääräinen toimintavalmiusaika oli 11 minuuttia ja 31 sekuntia.  

⚫ 

I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuu-
tin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3).  
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa. 
Lisätieto: I-riskiluokan tehtävistä tavoitettiin 46 % (50 % vaatimus) tavoiteajassa mediaanin ollessa 6 

min 10 sekuntia. Tehokas pelastustoiminta alkoi tavoiteajassa 71 % tehtävistä (50 % vaatimus) medi-

aanin ollessa 10 min. Pelastusjoukkueen keskimääräinen toimintavalmiusaika Keski-Suomen alueella 
oli 9 min 5 sekuntia. Pelastusjoukkueen tehtävissä tavoiteaika saavutettiin 84 % tehtävillä, mutta to-
teumaa ei tilinpäätöksessä avata riskiluokittain.   

⚫ 

II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 mi-
nuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3).  
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 
II-riskiluokan tehtävistä tavoitettiin 83 % tavoiteajassa mediaanin ollessa 7:00. Tehokas pelastustoi-

minta: toteuma 84% tavoiteajassa ja mediaani 11 min 10 sekuntia.  

⚫ 

III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 mi-
nuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3).  
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.  
III-riskiluokan tehtävistä tavoitettiin 97 % tavoiteajassa mediaanin ollessa 9:40. Tehokkaan pelastustoi-
minnan toteuma 97 % tavoiteajassa ja mediaani 12 min 25 sekuntia.  

⚫ 

IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 mi-
nuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3).  
Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa. 
III-riskiluokan tehtävistä tavoitettiin 100 % tavoiteajassa mediaanin ollessa 14:11. Tehokkaan pelastus-
toiminnan toteuma 98 % tavoiteajassa ja mediaani 17 min 10 sekuntia. 

⚫ 

Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen sek-
torin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa.  
Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja alueellisen 
riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastus-
laitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan ja sen 
sihteeristön toimintaan.  
  

⚫ 

 

Taulukko 2: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen tytäryhteisöissä 

Tavoite   
                       

 Toteuma 

Alva-yhtiöt Oy     

Yhtiö hinnoittelee kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kym-
menen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta ja että kaukolämpö säilyy kilpailukykyisenä läm-
möntuotantomuotona ja siten turvaa kaukolämpöinfrastuktuurin arvon säilymisen. 

⚫  
Yhtiö kehittää toimintaansa ja tekee investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapal-
veluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi ja että yhtiön kehitys tukee kau-
punkikonsernin tavoitteiden saavuttamista ilmastonmuutoksen torjunnassa 

⚫ 
Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja ja toimialansa tuottavuuden nousua kehittämällä uu-
sia energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien ra-
kentamiseen. 

⚫ 
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Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy   

Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2020 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoi-
teluku 4.5  
Toteuma 3,85 

⚫ 
Sijoittuminen vetovoimassa kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon 

⚫ 
JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yri-
tystä 
Toteuma 6 yritystä 

⚫ 
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vä-
hintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti. ⚫ 
JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä. 
 ⚫ 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy   

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävillä kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön 
tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, 
että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 
Koronapandemia on aiheuttanut viivästyksiä korjaustoimenpiteisiin, mutta viivästykset painottuivat 
lähinnä kevään sulkuaikaan ja tilanne korjaantuu kohtuullisessa ajassa vuoden 2021 aikana eikä pit-
känaikavälin vaikutuksia ole odotettavissa. 

⚫ 

Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja yksi-
tyisten toimijoiden kanssa. ⚫ 
Mustankorkea Oy   

Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti. Yhtiön tulee 
kehittää toimintaansa siten, että valtakunnallisesti asetetut kierrätystavoitteet täyttyvät tai ylittyvät.  
Ei ole selkeästi raportoitu kaupungin tilinpäätöksessä. 

⚫ 

Yhtiön tulee kerätä toiminnallaan kohtuullinen tuotto pääomalle. 
Edellisvuoden tapaan tavoitteen toteutumista ei ole raportoitu tilinpäätöksessä. ⚫ 

Mustankorkean jätekeskuksen toimintaa tulee kehittää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa 
kiertotalouden keskittymäksi. ⚫ 

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.  
Ei käy ilmi tilinpäätöksen talousarvion toteumasta, mutta suunnitelmat laaditaan. ⚫ 
Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 

2020 aikana. 
Ei käy selkeästi ilmi tilinpäätöksen talousarvion toteumasta. 

⚫ 
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 peruskorjaustoimin-
nalla.  ⚫ 

Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin si-
ten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. ⚫ 
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Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman 
pääoman korko. ⚫ 
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy  

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertai-
lukaupunkien joukossa. ⚫ 
Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti 
Korpilahden puhdistamon tieto puuttuu. ⚫ 
Jyväskylän Paviljonkisäätiö  

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Pavil-
jongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä Pa-
viljongin kiinteistöä 
Koronapandemia vaikutti merkittävästi Paviljonkisäätiön vuokralaisten toimintaan ja he eivät juuri 
pystyneet järjestämään tapahtumia vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Vuonna 
2020 ei tehty investointeja Paviljongin kiinteistöön.  

⚫ 

Jyväskylän Jäähalli Oy  

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii 

osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän. ⚫ 
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*Esimerkit tavoitteista, joiden toteutumista ei ole raportoitu kaupungin tilinpäätöksessä selkeästi: 

Sivistyspalvelut:  

- Käyttäjien määrä lisääntyy monipuolistuneen tarjonnan myötä perhekerhoissa ja perhekahviloissa. 

- Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat kiireellisissä 

palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulu- tai oppilaitospäivän ai-

kana. 

- Tilojen käytön tehokkuus: 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 85 %. 

Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitos: 

- Pelastusjoukkueen tavoiteaika on asetettu riskiluokittain, mutta tilinpäätöksessä ei ole pelastusjoukkueen to-

teumaraportointia riskiluokittain. 

Mustankorkea Oy: 

- Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti. Yhtiön tulee kehittää 

toimintaansa siten, että valtakunnallisesti asetetut kierrätystavoitteet täyttyvät tai ylittyvät. 

- Yhtiön tulee kerätä toiminnallaan kohtuullinen tuotto pääomalle. 

Jykia Oy: 

- Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa 

Huomioita sitovien tavoitteiden toteutumisesta: 

• Sitovia toiminnallisia tavoitteita ei ole muutettu koronapandemian vuoksi.  Koronapandemialla 

on ollut merkittävä vaikutus esimerkiksi kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, joissa tavoitteiden to-

teutumista mitataan kävijämäärillä. Koronapandemian vuoksi tavoitteita ei voitu saavuttaa esi-

merkiksi tapahtumien peruuntuessa ja tilojen ollessa suljettuina. 

• Valtuuston asettaman tavoitteen toteutumista ei ole raportoitu kaikilta osin kaupungin tilinpää-

töksessä (* esimerkit alla). Vastaava havainto toteutumistietojen puuttumisesta tilinpäätöksessä 

on esitetty myös edellisenä vuonna. 

• Tavoitteista ei käy kaikilta osin ilmi, mihin toteumaa verrataan (** esimerkit alla). Esimerkiksi 

onko kyseessä vuositavoite vai verrataanko toteumaa johonkin aikaisempaan tavoitteen asetta-

misvuoteen tai mitkä ovat käytössä olevat vertailukaupungit/-ryhmät.  

• Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Opiskelijoiden perustamien yritysten tavoiteluku on 25 yri-

tystä ja toteuma 6 yritystä.  

 

• Kysymys: Mistä alhainen opiskelijoiden perustamien yritysten toteuma johtuu? 

• Kysymys: Onko yritysten perustamisneuvonta järjestetty Jyväskylän alueella ajantasaisella ta-

valla? 

*** 

• Vuoden 2021 talousarvion laadintaohjeen mukaan: Tavoitteiden tulee olla määräraha-/liikelai-
tostasoisesti merkittäviä, selkeitä ja toimintaa ohjaavia. Tavoitteiden tulee olla mitattavissa 
mahdollisimman yksiselitteisillä ja konkreettisilla mittareilla ja menetelmillä, joiden kautta ta-
voitteen toteutuminen voidaan todentaa.  Tavoitteen tulee olla saavutettavissa käytössä ole-
villa resursseilla.  

• Tarkastuslautakunnan arviointikokemuksen perusteella olisi tarkoituksenmukaista asettaa toi-
minnalle myös vähintään valtuustokauden mittaisia tavoitteita, jotta kehityssuunnan arviointi 
on helpompaa. Vuosittain asetettavien tavoitteiden tavoitetaso voi laskea tai nousta edellisen 
vuoden toteuman perusteella. Tavoitteen olisi hyvä kattaa toiminto riittävällä tasolla eikä koh-
distua vain osaan toimialasta.   
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- Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 2020 

aikana 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy: 

- Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti. (Korpi-

lahden puhdistamon tieto puuttuu.) 

-  

** Esimerkit tavoitteista, joista ei käy ilmi, mihin toteumaa verrataan 

Sosiaali- ja terveyspalvelut: 

- Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–17-vuotiaiden määrä vähenee vähintään 10 %. (Tavoitteesta ei käy 

ilmi, mihin vuoteen tavoitetta verrataan) 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy: 

- Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukau-

punkien joukossa. 
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4 Toimenpiteet edellisten vuosien arviointien perusteella 
 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin yh-

teenvetoihin, johtopäätöksiin ja suosituksiin (KV 21.9.2020 § 53).  

Taulukko 3: Kaupunginhallituksen keskeisimmät selvitykset arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin kysymyksiin 

Arviointiaihe KH:n vastaukset/toimenpiteet Tarkastuslautakunnan arviointi 

Väestörakenteen 
muutosten ja 
ikääntyneiden 
kasvavan palvelu-
tarpeen huomioi-
minen 

Lasten määrän vähenemistä koskien kaupunki on 
käynnistänyt palveluverkkoselvityksen ja määrit-
telee toimintaperiaatteet, joilla tilojen käyttö op-
timoidaan. Osana palveluverkkoselvitystä tar-
kennetaan tulevien vuosien henkilöstösuunnitel-
mat, joissa ensisijainen keino on eläke -ja muun 
poistuman hyödyntäminen. Myös sujuvampaa 
henkilöstön liikkuvuutta suunnitellaan.  
 
”Palvelutarve sosiaali- ja terveyspalveluissa kas-
vaa väestön ikääntyessä. Tämän lisäksi palvelu- 
ja henkilöstörakenteen suunnittelussa tulee huo-
mioida mahdollinen sote-uudistus. Toteutues-
saan se eriyttää toimijat eri organisaatioihin ja 
tuo uusia haasteita toimialarajat ylittävään liik-
kuvuuteen” 

Vuodesta 2015 vuoteen 2019 perusope-
tusikäisten oppilaiden määrä on kasvanut 
1 005 oppilaalla. Vuoteen 2030 mennessä 
ennusteen mukaan perusopetusikäisten las-
ten määrä vähenee yli 2 000 oppilaalla ja 
ikäihmisten määrä kasvaa, mikä vaatii toi-
minnan sopeuttamista.   
Palveluverkkoselvitykset: 

- Perusopetus 2020–2025 (KV 

8.6.2020) 

- Varhaiskasvatus 2020–2025 (KV 

8.6.2020) 

Tilojen käyttöä optimoidaan, esimerkiksi 

palvelukiinteistöjen osittainen käyttötarkoi-

tuksen muuttaminen. 

Katso arvioinnit perusopetusikäisten ja 
ikääntyneiden palvelut 
Henkilöstön liikkuvuuden toimintaperiaat-
teita on kehitetty. 

Avosairaanhoi-

don palvelut 

 
  

”Avosairaanhoidon palveluiden tuottamisessa 
hyödynnetään yhä enemmän digitaalisia palve-
luita väestön palvelutarpeeseen vastaamiseksi. 
Myös iltavastaanottoaikoja tullaan palveluissa li-
säämään palvelutarpeeseen vastaamiseksi. Li-
säksi käynnissä on yhden terveysaseman palve-
luiden ulkoistus, jolla voidaan parantaa palvelui-
den saatavuutta sosioekonomisesti haastavalla 
asuinalueella. Sosiaali- ja terveyspalveluiden yh-
teistyönä on lisäksi käynnistetty yhteinen palve-
luohjausprojekti, jolla parannetaan asiakkaan oh-
jautumista oikealle ammattilaisille (sosiaali- tai 
terveyspalvelut) jo ajanvarauksen yhteydessä.” 

Huhtasuon terveysaseman ulkoistus on to-

teutettu 1.12.2020 alkaen. 

Digitaalisia palveluita on otettu lisää käyt-
töön.  
Katso arviointi avosairaanhoidon palvelut 

Rakennuslupien 
käsittelyajat ja 
rakennuslupapro-
sessien automati-
sointi 
 
 

”Ympäristökuntien kanssa ei ole tehty vertailua 
rakennuslupien käsittelyajoista. Rakentamisen 
määrä, resurssit ja se mitä rakennetaan vaikut-
tavat olennaisesti käsittelyaikoihin. Vaativia ja 
poikkeuksellisen vaativia hankkeita ei juuri ym-
päristökunnissa tehdä, kun taas Jyväskylässä 
näitä on huomattava määrä. Tämä tulee huo-
mioida mahdollisissa vertailuissa.  

Rakennusvalvonnan laitteet ja ohjelmistot ke-
hittyvät. Tietomalleja voidaan tulevaisuudessa 
hyödyntää suunnitelmien automaattiseen ra-
kennusmääräysten mukaisuuden tarkasteluun. 
Ohjelmallisesti pyritään avustamaan ja yhteis-
mitallistamaan tarkastustyötä sekä 

Katso arviointi rakennuslupaprosessit ja ra-
kennusvalvonta asiakasnäkökulmasta 
 
Rakennusvalvonnan arviointiin on koottu 
vertailutietoa suurimpien kaupunkien ra-
kennuslupien käsittelyajoista. 
 
Asiakaspalautteen seurantaan on kehitetty 
välineitä (sähköiset kyselyt eri rakennuslu-
paprosessien vaiheissa). 
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nopeuttamaan prosessia. Lopullisen tulkinnan 
määräyksen mukaisuudesta tekee aina viran-
omainen. Tämänhetkisen arvion mukaan tieto-
malleja voitaisiin hyödyntää jo viiden vuoden si-
sällä suunnitelmien tarkastustyössä.” 

Keski-Suomen 
pelastuslaitoksen 
tuloksellisuusar-
viointi 

KH:n vastauksen perusteella nykyisen yhteistoi-
mintasopimuksen sisällön arvioinnin käynnistä-
mistä ei ole tarkoituksenmukaista käynnistää 
vireillä olevan sote- ja maakuntauudistuksen 
vuoksi. Pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee 
syksyllä 2020 palvelutasopäätöksen ja siihen 
liittyvän kehittämissuunnitelman. Liikelaitok-
sessa toteutetaan syksyn 2020 aikana operatii-
visen johtamisjärjestelmän uudistus. Työnanta-
jan ja henkilöstö luottamuksellisten suhteiden 
edistämiseksi on tehostettu sisäistä viestintää 
ja työhyvinvoinnin johtamista. 

Pelastusjohtajan mukaan uutta toiminta-
kulttuuria on luotu uudella johtamisjärjes-
telmällä ja esimerkiksi työn ja työhyvinvoin-
nin johtamisella, mikä on parantanut työil-
mapiiriä. Kehityskeskusteluissa/ työelämä-
keskusteluissa on edelleen parannettavaa.  
Liikelaitoksessa on aloitettu tuottavuuden 
parantamiseen tähtääviä toimia investoin-
tien ja hankintaosaamisen kehittämisellä. 
Varallaolon järjestäminen on vaikeutunut. 
Työtuomioistuimen päätöksen 29.3.2021 
mukaan Jyväskylän kaupungin on makset-
tava takautuvasti varallaolon aikaisia palk-
koja noin 500 000 euroa 5 palomiehelle, joi-
den varallaolo katsottiin työajaksi.   

Kaupunginteat-
teri 

Yleisötyö on tavoittanut laajasti eri väestöryh-
miä ja on osallistavaa. Teatterin peruskorjauk-
sen tarveselvitystä päivitetään. Ylivuotisella 
budjetoinnilla tasataan näytäntövuosien kus-
tannusvaihtelua. Teatterissa on tarvetta vuoro-
vaikutuksen ja henkilöstöjohtamisen kehittämi-
selle henkilöstön ja esimiesten välillä. 

Vastuunjako teatterin tiloihin liittyvistä ra-
kenteista (kuten akustiikasta) on vieläkin 
epäselvä, (vastuunjakotaulukko teatteri/Ti-
lapalvelu liikelaitos puuttuu). Teatterin työ-
hyvinvoinnin kehittäminen on edennyt ja 
teatterin henkilökunta on saanut tukea kau-
pungin henkilöstöyksiköltä.  
 
Kaupunginteatteri, museot, kirjastot ja Jy-
väskylän Sinfonia ovat lisänneet saavutetta-
vuutta esimerkiksi sähköisillä palveluilla, di-
gitalisoinnilla ja esityksiä striimaamalla.  
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5 Kaupungin keskeisissä kehittämishankkeissa eteneminen 
 

Taulukko 4: Kaupungin keskeisissä kehittämistavoitteissa eteneminen 

Kaupunkikehitysalustat 

Hippos  

Tavoitteet/  
Toimenpiteet 
2021 

Talousarvion 2021 mukaan: 
”Hippokselle tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, liikunnan-, urheilun-, ja 
huippu-urheilun osaamiskeskittymää. Tavoitteena on hankkeen saattaminen rakentamisval-
miuteen ja voimakas innovaatioekosysteemin rakentaminen sekä yhteistyön kehittäminen 
seuratoimijoiden kanssa.” 
 
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 22.2.2021 päättänyt antaa lausunnon hallinto-oikeudelle 
kunnallisvalitusasiassa koskien Hippos2020-periaatepäätöksen tarkentamista. Maaliskuun 2021 
lopun tilanteessa valitusprosesseja on kesken. KV:n päätöksestä 23.11.2020 on valitettu Hä-
meenlinnan hallinto-oikeudelle.  
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 22.9.2020 hylätä valtuustopäätöksestä 4.2.2019 
tehty valitus on tehty jatkovalitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen.  

 
TP 2020: Hippos-hankkeen saaman tarjouksen mukaisesti Sepos Oy on liittynyt sekä Jyväskylän 
Hippos GP Oy:n osakkaaksi että Jyväskylän Hippos Ky:n äänettömäksi yhtiömieheksi. Liittyminen 
tapahtui osakassopimuksen muutoksella ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n suunnatulla osakeannilla 
sekä Jyväskylän Hippos Ky:n osalta yhtiösopimuksen muutoksella ja sijoitussitoumuksella (Kon-
sernijaosto 9.11.2020/50). Kaupungin omistusosuudet yhtiöissä laskevat em. mukaisesti vuoden 
2021 alussa ja ovat muutoksen jälkeen Jyväskylän Hippos Ky 30,2 % ja Jyväskylän Hippos GP Oy 
29,4 %.  
 

Toimenpiteet 
2020 

Hippos 2020 -hankkeen sijoittajaneuvotteluita ja ekosysteemin rakentamista toteutettiin vuonna 
2020, mutta hankkeen käynnistyminen siirtyi eteenpäin. 
KV 23.11.2020 § 100: Rahoitusneuvotteluiden perusteella Sepos Oy:ltä saatiin tarjous 43 M€:n 
sijoituksesta hankkeeseen. Hanketta muokattiin esimerkiksi poistamalla monitoimiareena ja jal-
kapallostadion tilaohjelmasta. Hanke pieneni noin 200 M€:stä 154 M€:on. Hankkeen rahoituk-
sesta oman pääoman määrä on 76 M€, josta Sepos Oy:n ja sen yhteistyökumppanin Taaleri Sijoi-
tus Oy:n osuus on 43 M€, Jyväskylän kaupungin 23 M€ ja Lehto Group Oyj:n 10 M€. Mikäli kus-
tannukset kasvavat yli arvioidun budjetin, lisärahoituksesta vastaa yksityinen sijoitustaho. Kau-
punki rakentaa hankkeesta erillisenä Hippokselle toteutettavan liikuntapuiston, jonka alustava 
kustannusarvio on noin 6 M€. 
 
Kaupunginvaltuusto teki 23.11.2020 (§ 100) päätöksen mm. hyväksyä hankkeen muutetuista so-
pimuksista ja suunnitelmista pääperiaatteet, hyväksyä liikuntavuorosopimuksen kestoajan muut-
tamisen 30 vuodeksi, maksaa liikuntavuorosopimuksen mukaiset kokonaiskäyttömaksut seurojen 
vuoroista kommandiittiyhtiölle sekä periä seuroilta niiden omavastuuosuudet. Samalla päätettiin 
alentaa annettavaa sijoitussitoumusta kommandiittiyhtiöön 23 M€:ksi. 

Toimenpiteet 
2019 

Jyväskylän Hippos GP Oy ja Jyväskylän Hippos Ky on perustettu Hippos2020 hankkeen jatkokehi-
tysvaiheen toteuttajiksi. Kommandiittiyhtiön tehtävänä on rahoittaa ja hallinnoida Hippos2020-
hankkeen jatkokehitysvaihe ja Jyväskylän Hippos GP Oy on kommandiittiyhtiön vastuunalainen 
yhtiömies. 
 
Rakennusyhtiö Lehto Groupin kanssa jatkettiin kokonaissuunnitelman kehittämistä tehokkaam-
maksi ja 1. vaiheen rakennussuunnittelu valmistui, niin että hankkeen 1. vaiheelle saatiin lainvoi-
mainen rakennuslupa marraskuussa. Rahoitusneuvottelut sijoittajien hankkimiseksi käynnistyivät 
joulukuussa 2019. 
 
Hippos2020 -hankkeeseen liittyen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa oli vireillä valitus Jyväsky-
län kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.2.2019/1, Hippos 2020-periaatepäätöksen täsmentämi-
nen, josta jätettiin keväällä 2019 kunnallisvalitus. Valitusperusteena on vedottu mm. siihen, että 
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valtuuston päätös olisi valtiontukisäännösten vastainen. Pian sen jälkeen konsortiosta irtaantui 
Eläkevakuutusyhtiö Fennia. Oikeus on välipäätöksellään 8.5.2019 hylännyt valittajien päätöksen 
täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeneen vaatimuksen. Syksyllä 2020 Hämeenlinnan hallinto-
oikeus hylkäsi kunnallisvalituksen. 
 
Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemin toimintamallin rakentaminen on käynnistynyt 
yhdessä oppilaitos- ja yrityskumppaneiden kanssa, keskeisimpinä Jyväskylän yliopisto ja ammatti-
korkeakoulu. Jyväskylän ammattikorkeakoululla on käynnissä 5 kehityshanketta Hippoksen inno-
vaatioekosysteemissä 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 hei-
kentää 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). 

Toimenpiteet 
2018 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 20.2. periaatepäätös liikuntavuorojen jakamisesta. 
Rakentamiskustannukset vuosina 2019 – 2023 yhteensä 192,7 M€ (KV 28.5.2018 § 39), josta kau-
pungin osuusinvestoinneista 33,7 M€ Käyttötalouden tulot 13,7 M€ (n. 20 M€ netto) 
Jalkapallohallin korvaaminen stadionilla (5 000 katsojaa), kiinteistöveron muutos ja irtaimisto-
hankinnat. 

Toimenpiteet 
2017 

Päätoteuttajaksi ja rahoittajaksi 12.12.2017 Lehto Group Oyj:n ja Fennia Varainhoito Oy:n kon-
sortio (viranhaltijapäätös) 

Toimenpiteet 
2016 tai aikai-
semmin 

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

Lautakunnan 
aikaisemmat 
havainnot 

Mitä haasteita hankkeen mahdollinen pitkittyminen tuo alueen infrastruktuurille sekä toimijoille 
ja miten niihin on varauduttu? 
 
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 
2021 
Tavoitteet 

Talousarvion 2021 mukaan: 
” Kankaan aukion ympärillä kaavoittaminen on käynnissä ja rakennushankkeiden käynnistymistä 
edistetään. Seuraavan, laajemman alueen suunnittelu Kankaan sydämessä on käynnissä.” 

Toimenpiteet 
2020  

Rakentaminen jatkui alueella. YIT käynnisti Kankaan Arkki -toimistokohteen rakentamisen. Koh-
teen on määrä valmistua 2021 alkuvuodesta. 
 
Menot vuodesta 2010 alkaen yhteensä 47,0 M€ ja tulot 27,5 M€, kate -19,4 M€. 
Tavoitteet: vuonna 2040 Kankaalla asuu noin 5 000 asukasta ja työskentelee 2 100 työntekijää. 

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 

Toimenpiteet 
2018 

Kaupungin vuotuisen kerrostalotuotannon toteutuminen Kankaalla (% tav. 15-20 %). 
800 asukasta ja 1 työpaikkarakentamisen kohde? 
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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 aikai-
semmin 

Kehittämisen tavoitteet hyväksytty KH:ssa 6.6.2011 § 253.  
 

Tarkastus-
lautakunnan 
havainnot 
2020 

Kankaan kehittämisen tavoitteet on hyväksytty KH:ssa 6.6.2011 § 253. Asuintonttien luovutuksen 
kautta saatavat tontin myyntituloiksi on arvioitu 50-65 M€ ja hankkeen investoinneiksi sekä 
muiksi kuluiksi on arvioitu 30-40 M€.  
Vuosina 2010–2020 menot ovat 47 M€ ja maan myyntivoitot (käyttötalous) sekä maan myynnin 
investointitulot yhteensä 20,8 M €. 

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 parkki-
taloissa liian kallista.  
Kankaalla käytössä kaksi yhteiskäyttöistä biokaasuautoa. 

Keskusta-
alue 

 

Toimenpiteet 
2021 
Tavoitteet 

Talousarvion 2021 mukaan: 
”Jyväskylän keskustan kehittämisen kolmannen vaiheen painopisteenä on täydennysrakentami-
sen edistäminen keskustassa, uuden torin kehittäminen sekä keskustan vetovoiman lisääminen 
yhteistyössä keskustan toimijoiden kanssa.” 
Kulttuurin kaaren investointien hankekustannusarvio on 95 M€.  
Jyväskylän Sydän -projekti päätettiin ja loppuraportti merkittiin tiedoksi kaupunginvaltuustossa 
18.1.2021. Loppuraportin mukaan Paviljongin Wilhelm-sali akustoidaan kaupunginorkesterin 
käyttöön. Lyseon suojelurakennus peruskorjataan kansalaisopiston ym. toimijoiden käyttöön. Te-
atteritalo peruskorjataan 2024–2026. Museotoimen Salmirannan kokoelmakeskuksen tilat laa-
jennetaan ajanmukaisiksi. 2020-luvun lopulla toteutetaan pääkirjaston, taidemuseon ja käsityön 
museon käyttöön yhteiset tilat. 
Kehittämistä jatketaan “Kitti”-prosessin nimellä. 
 
Kalevankatu 8–10 asemakaavan muutos on hyväksytty valtuustossa 18.1.2021. Alueelle esitetään 
korkeaa rakentamista (16 ja 12 kerroksiset kerrostalot). 

Toimenpiteet 
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: 

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.12.2020 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 18.1.2021 

käsitellyt Jyväskylän Sydän -projektin päättämisestä ja jatkotoimenpiteistä. 

 

Jyväskylän keskusta-asemanseudun kehittämisessä keskustan ja Lutakon yhdistämisen ensimmäi-

set alustavat suunnitelmavaihtoehdot valmistuivat toukokuussa 2020. https://www.jyvas-

kyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keskusta-asemanseudun-kehittaminen  

 

P-Paraatin pysäköintilaitoksen rakentaminen Kirkkopuiston hiekkakentän alle on viivästynyt. 

Kirkkopuiston vieressä sijaitsevan Valtiontalon korjaustyöt valmistuivat vuonna 2020. 

 

Keskustassa on vuonna 2020 ollut tekeillä ennätysmäärä kaavoja. 

https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keskusta-asemanseudun-kehittaminen
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keskusta-asemanseudun-kehittaminen
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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/kaupunkikes-
kusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan 
Ydinkeskusten korkean rakentamisen linjaukset hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 
26.11.2019. Linjaukset ohjaavat keskusta-alueen kaupunkisuunnittelua ja asemakaavoitusta si-
ten, että yksittäiset hankkeet toteuttavat johdonmukaisesti yhtenäistä kokonaisnäkemystä kes-
kustan kaupunkirakenteen kehittämisestä ja jyväskyläläisen identiteetin vahvistamisesta. Linjauk-
sissa määriteltiin korkean rakentamisen määritelmä, vyöhykejako, laadukkaan kaupunkiraken-
teen 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 ke-
hitysalusta, saavutettava kaikilla kulkumuodoilla. 
 
Projektissa on selvitetty sekä kulttuuripalveluiden toiminnan uudistamista että toimintojen uu-
distamisen 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 aikai-
semmin 

Kaupunkikeskusta 3.0 hanke hyväksytty 2015. 

Tarkastus-
lautakunnan 
havainnot 
2020 

Vuonna 2018 hyväksytyn keskustavision 2030 tavoitteet: asukkaiden määrä on kaksinkertaistu-
nut yli 30 000 asukkaaseen, ylivoimainen ajanvieton ja erikoiskaupan keskus, kulttuurin ja taiteen 
monipuolinen alusta, joka tarjoaa runsaasti uusia syitä saapua keskustaan ja helposti saavutetta-
vissa kaikilla kulkumuodoilla. 
Asukasmäärä vuoden 2019 lopussa keskusta-alueella (postinumero 40100) oli 15 442 asukasta 
(Lähde: Tilastokeskus, postinumeroittainen avoin tieto) 
 

Lautakunnan 
aikaisemmat 
havainnot 

Keskustan rajaus on määritelty visiossa, kartalle. 
 

Kukkula  

Toimenpiteet 
2021 
Tavoitteet 

Talousarvion 2021 mukaan: ” Sairaala Novan toiminta käynnistyy ja vanhan kiinteistökannan ke-
hittäminen, ja alueen maankäytön muutos kestävät useita vuosia. Tavoitteena on kehittää Kuk-
kulan, eli vanhan sairaalan ja uuden sairaalan kokonaisuudesta kiinnostava ja vetovoimainen ter-
veydenhoidon, hyvinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalusta. Hanke jatkuu yhdessä oppi-
laitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa ja tavoitteena on käynnistää asemakaavoitus vuonna 
2021.” 
Sairaala Nova avautui potilaskäyttöön tammikuussa 2021. 
 
Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksen 2020 (kuntayhtymän hallitus 24.3.2021) mukaan: 
“Kun toiminta siirtyy vuonna 2020-21 uuteen sairaalaan, omasta käytöstä vapautuvien tilojen jat-
kokäyttö siihen liittyvine kiinteistöjen arvostamiskysymysten kanssa voi muodostaa jonkinastei-
sen taloudellisen riskin. Sairaanhoitopiirillä ja Jyväskylän kaupungilla on käynnissä Kukkula-
hanke, jossa on tarkoituksena kehittää vapautuvien tilojen käyttöä.” 

Toimenpiteet 
2020  

Tavoitteena on kehittää Kukkulan, eli vanhan sairaalan ja uuden sairaalan kokonaisuudesta kiin-
nostava ja vetovoimainen terveydenhoidon, hyvinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalusta. 
 
Vuonna 2020 sairaalan käyttö ja muutto viivästyi. Sairaala avautuu potilaskäyttöön tammikuussa 

2021. Rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 452 M€ ja ylitys alkuperäiseen kokonais-

budjettiin (411 M€) oli yli 50 M€ eli noin 10 %.  Kustannusarvion ylitys huomioidaan sairaanhoito-

piirin vuosien 2021–2024 taloussuunnitelmassa siten, että muutos ei vaikuta 

https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan
https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkikeskusta/tapahtumat-ja-kulttuuri/jyvaskylan-sydan
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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jäsenkuntalaskutukseen. https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Tie-

dotteet/SRV_luovutti_Novan_KSSHPlle_aikataulun_m(61886)  

 

Toimenpiteet 
2019 

Vanhan kiinteistökannan kehittäminen ja maankäytön muutos. Terveyden, hyvinvoinnin ja tutki-
muksen kehitysalusta. 

Toimenpiteet 
2017 

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

Toimenpiteet 
2016 tai aikai-
semmin 

Kukkulan maanomistus on sairaanhoitopiirillä, kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen 
etenemiseen ovat rajalliset. 
Kukkulan maankäytön kokonaissuunnittelu on käynnistynyt (TA 2019) 
Tilinpäätöksessä 2018 ei ole mainintaa. 

Eteläportti  

Toimenpiteet 
2021 
Tavoitteet 

Talousarvion 2021 mukaan tavoitteena on kotimaisten ja kansainvälisten sijoittumisten lisäämi-
nen. 

Toimenpiteet 
2020 

Eteläporttiin Jyväskylän kaupungin ja Muuramen kunnan rajalle rakennetaan 40 hehtaarin val-
mistavan teollisuuden digitaalista palvelukeskittymää. Alueella on yritystoimintaa, tehtyjä va-
rauksia sekä neuvotteluita toimijoiden sijoittumiseksi alueelle.  Hanketta rahoittavat Keski-Suo-
men Ely-keskus (EAKR), Jyväskylän kaupunki ja Muuramen kunta. 
 
Esimerkiksi Jykia Oy ja vaihdevalmistaja David Brown Santasalo ovat sopineet v. 2020 15 miljoo-
nan euron rakennushankkeesta Eteläporttiin. Alueella toimii esimerkiksi Moventas Gears Oy, 
joka tekee tuulivoimaloiden tuuliturbiinivaihteita. 
 
 

 

 

 

 

 

Johtopäätös: 

• Kaupunkikehityshankkeisiin sitoutuu merkittävästi elinvoimaa tukevaa rahoitusta, jonka odote-

taan tuottavan työtä ja toimeentuloa sekä vahvistavan yksityisen sektorin tuottavuutta. Hank-

keilla voisi olla näkyvämpi yhteys kaupunkistrategiaan.   

• Hippos –hankkeen valitusprosessit ovat maaliskuun 2021 lopun tilanteessa kesken. Kaupungin 

ulkopuolisten sijoittajien osuus hankkeessa on vahvistunut.  

• Kankaan kehittämisen tavoitteiden hyväksymisen yhteydessä esitetyt tonttien luovutuksesta 

saatavat myyntitulot eivät ole kehittyneet suunnitellulla tavalla. Myyntituloista on toteutunut 

vuosina 2010–2020 20,8 miljoonaa euroa, kun arvio oli 50–65 miljoonaa euroa. Hankkeen in-

vestoinnin ja muiden kulujen osuus vuosina 2010–2020 on 47 miljoonaa euroa, joka ylittää al-

kuperäisen arvion 30–40 miljoonaa euroa. 

• Kukkulan alueen kehittämiseen vaikuttaa vanhan sairaalan tilojen arvostaminen (riski) ja tilojen 

uusien käyttömahdollisuuksien etsintä. Talousarvion 2021 mukaan tavoitteena on käynnistää 

asemakaavoitus vuonna 2021. Kaupunkirakennelautakunta ei ole käsitellyt muutosta/asema-

kaavaa vielä alkuvuodesta 2021. Nykyinen kaava sisältää muun muassa opetustoimintaa sekä 

sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueen. 

 

 

https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Tiedotteet/SRV_luovutti_Novan_KSSHPlle_aikataulun_m(61886)
https://www.ksshp.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Uusi_sairaala_projekti/Tiedotteet/SRV_luovutti_Novan_KSSHPlle_aikataulun_m(61886)


35 
 

6 Kaupungin talouden tasapainoisuus  
 

6.1 Kirjanpidolliset yli- ja alijäämät  

Kaupungin vuoden 2020 tuloslaskelman ylijäämä on 16,4 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa, että taseeseen 
jää noin 36 miljoonan euron kertynyt ylijäämä tulevia vuosia varten.  Kaupunkikonsernin tuloslaskelman yli-
jäämä on 16 miljoonaa euroa, jolloin taseeseen kertyy 21 miljoonaa euroa ylijäämää.   
 
 

 
Kuvio 2: Kaupungin ja konsernin tilikausien yli-/alijäämät sekä kumulatiiviset ylijäämät vuonna 2020  
tilinpäätöstietojen mukaan  

 
Tuloslaskelma 2020 (a ja b alla) koronapandemian vaikutus poistaen on tehty kaupungin tilinpäätöksessä 
annettujen tietojen mukaan.  
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Tilinpäätös s. 19 

 
Kaupungin tilinpäätöksestä (s. 20): ”Palvelusulkujen ja palveluiden vajaakäyttö mahdollisti 5-10 miljoonan 
euron säästöt toimintakuluihin. Henkilöstöä mm. sijoitettiin kaupungin sisällä muihin tehtäviin ja lomautet-
tiin. Henkilöstö piti myös palkattomia vapaita ja säästövapaita purettiin. Myös erilaiset matkustus-, kuljetus-
, majoitus- ja ravitsemuskustannukset toteutuivat selvästi suunniteltua matalampina. Kokonaisuutena arvi-
oiden koronalla oli kaupungin tilivuoden 2020 tulokseen noin 15-20 miljoonan euron positiivinen tulosvaiku-
tus.”  
 
 
Alla on esitetty kaupungin tuloslaskelma tilinpäätöksessä annettujen koronapandemiasta aiheutuneiden ar-
violukujen mukaan. Säästöistä on käytetty keskiarvoa 7,5 miljoonaa euroa. 
 
Kaupungin tuloslaskelmassa 2020 on otettu huomioon:  

• Vähennetty joukkoliikenteen ja OKM:n tuet (yht. 2,8 M€) toimintatuotoista ja lisätty toimintatuot-
toihin kaupungin arvioimat tulonmenetykset (9,7 M€) (=6,9 M€). 

• Koronapandemiasta aiheutuneet kustannuslisäykset 12,480 M€ on vähennetty toimintakuluista. 
Kustannussäästöjä (7,5 M€) a) ei ole huomioitu ja b) on lisätty toimintakuluihin. Ne ovat aiheutu-
neet pääasiallisesti koronasta (mm. henkilöstökulujen vähennykset palvelujen kiinniolosta ja ostojen 
vähennykset). Osin säästöissä voi olla kaupungin talouden sopeutustoimenpiteiden vaikutuksia.  

• Verotulot ovat aikaisempina vuosina kasvaneet alle 3 prosenttia. Alla olevaan laskelmaan on lisätty 
verotulojen menetystä kaupungin arvion mukaan 12,5 M€ ja verotuloista on vähennetty yleiskatteel-
linen lisä valtiolta 5,9 M€ (= 6,580 M€).  

• Valtionosuuksista on vähennetty yleiskatteellinen lisä 35,6 M€. 
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a) Kaupungin tuloslaskelma tilinpäätöstietojen mukaan ja ilman koronapandemian vaikutusta (huo-
mioiden valtion tuet, verotulomenetykset, kustannuslisäykset, kustannussäästöjen vaikutusta ei 
huomioitu).  

 
 

(1 000 euroa) 
Alkuperäinen 

talousarvio 
2020 

a) Tuloslaskelma 
2020 ilman ko-
ronavaikutusta  

Korona-
vaikutus 

TP 2020 TP 2019 

Toimintatuotot 162 030,80 166 196,90 -6 900,00 159 296,90 168 753,20 

Toimintakulut -874 687,80 -865 805,80 12 480,00 -878 285,80 -855 710,00 

Toimintakate -712 657,00 -699 608,90   -718 988,90 -686 956,80 

Verotulot 562 350,00 555 706,70 -6 580 549 126,70 524 204,50 

Valtionosuudet 193 780,00 194 619,70 35 600 230 219,70 173 606,40 

Rahoitustuotot ja -kulut 11 093,00 11 442,30   11 442,30 11 352,50 

Korkotuotot  9 049,80   9 049,80 9 018,40 

Muut rahoitustuotot  7 919,20   7 919,20 7 779,10 

Korkokulut  -5 495,70   -5 495,70 -5 388,10 

Muut rahoituskulut  -31   -31 -56,8 

Vuosikate 54 566,00 62 159,80   71 799,80 22 206,60 

Poistot ja arvonalentumiset -54 840,00 -55 716,20   -55 716,20 -53 776,00 

Tilikauden tulos -274 6 443,60   16 083,60 -31 569,40 

Tilinpäätössiirrot 340,4 324,4   324,4 415,9 

Tilikauden ylijäämä (ali-
jäämä) 

66,4 6 768,00   16 408,00 -31 153,50 

         
Tuloslaskelman tunnusluvut         

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 19,20 %   18,10 % 19,70 % 

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 111,57 %   128,90 % 41,30 % 

Vuosikate, Euroa/asukas  433   500 156 

Asukasmäärä  143 485   143 485 142 400 

 
 

Johtopäätös 8 a): Kaupungin tuloslaskelma 2020 ilman koronapandemian vaikutusta tarkoittaisi noin 6,8 mil-
joonan euron ylijäämää, mitä voidaan tulkita niin, että kaupunki on hyötynyt valtion koronakompensaatioista 
tilinpäätöksessä mainitulla tavalla vähän alle 10 miljoonaa euroa.  
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b) Kaupungin tuloslaskelma tilinpäätöstietojen mukaan ja ilman koronapandemian vaikutusta (huo-
mioiden valtion tuet, verotulomenetykset, kustannuslisäykset ja kustannussäästöt).   

 

(1 000 euroa) 
Alkuperäi-

nen talous-
arvio 2020 

b) Tuloslaskelma 
2020 ilman ko-
ronavaikutusta  

Korona-
vaikutus 

TP 2020 TP 2019 

Toimintatuotot 162 030,80 166 196,90 -6 900,00 159 296,90 168 753,20 

Toimintakulut -874 687,80 -873 305,80 4 980,00 -878 285,80 -855 710,00 

Toimintakate -712 657,00 -707 108,90   -718 988,90 -686 956,80 

Verotulot 562 350,00 555 706,70 -6 580 549 126,70 524 204,50 

Valtionosuudet 193 780,00 194 619,70 35 600 230 219,70 173 606,40 

Rahoitustuotot ja -kulut 11 093,00 11 442,30   11 442,30 11 352,50 

Korkotuotot  9 049,80   9 049,80 9 018,40 

Muut rahoitustuotot  7 919,20   7 919,20 7 779,10 

Korkokulut  -5 495,70   -5 495,70 -5 388,10 

Muut rahoituskulut  -31   -31 -56,8 

Vuosikate 54 566,00 54 659,80   71 799,80 22 206,60 

Poistot ja arvonalentumiset -54 840,00 -55 716,20   -55 716,20 -53 776,00 

Tilikauden tulos -274 -1 056,40   16 083,60 -31 569,40 

Tilinpäätössiirrot 340,4 324,4   324,4 415,9 

Tilikauden ylijäämä (ali-
jäämä) 

66,4 -732,00   16 408,00 -31 153,50 

         
Tuloslaskelman tunnusluvut           

Toimintatuotot/Toimintaku-
lut, %  

19,03 %   18,10 % 19,70 % 

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 98,10 %   128,90 % 41,30 % 

Vuosikate, Euroa/asukas  381   500 156 

Asukasmäärä  143 485   143 485 142 400 

 
 
Johtopäätös 8 b: Kaupungin tuloslaskelma 2020 ilman koronapandemian vaikutusta tarkoittaisi noin 700 000 
euron alijäämää, mikä vastaa alkuperäistä talousarviota, jossa verotulojen kasvuksi arvioitiin 7,3 prosenttia.   
 
 

6.2 Talouden tasapainosta kertovat keskeiset tunnusluvut  

Toimintakatteen kasvu on keskeinen indikaattori talouden tasapainotuksen arvioinnissa. Toimintakate il-

moittaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuoteen 2018 asti 

kaupungin toimintakatteen kumulatiivinen kasvu on ollut alhaisempi kuin tulojen (verorahoitus: verotulot ja 

valtionosuudet) kasvu. Vuonna 2019 kehitys kääntyi, mikä heikensi kaupungin talouden tasapainoisuutta ja 

johti huomattavaan alijäämään (31 M€).  
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Taulukko 5: Kaupungin verotulojen ja valtionosuuksien, toiminatakatteen ja väestön kumulatiivinen muutos% vuosina 

2015-2020 suhteessa vuoteen 2014 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verorahoituksen kasvu% 
TP 

0 3,0 8,8 9,4 9,3 11,0 23,9 

Verorahoituksen kasvu% 
(a & b)  

0 3,0 8,8 9,4 9,3 11,0 19,3 

Toimintakatteen muutos% 
TP 

0 -3,3 -5,4 -4,7 -8,7 -14,6 -20,0 

Toimintakatteen muutos% 
(a) 

0 -3,3 -5,4 -4,7 -8,7 -14,6 -16,7 

Toimintakatteen muutos% 
(b) 

0 -3,3 -5,4 -4,7 -8,7 -14,6 -17,9 

Väestön kasvu% 0 1,2 2,3 3,2 4,1 4,9 5,7 

 

 
Johtopäätös 9: Kaupungin talouden tasapainottaminen on helpottunut verotulojen ja valtionosuuksien (ve-

rorahoituksen) kasvun ylittäessä nettomenojen/toimintakatteen kasvun. 

 

Tilinpäätöstietojen mukaan kaupungin toimintakulut kasvoivat 22,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,6 pro-

sentin kasvua (Manner-Suomen kuntien ennakollisten tilinpäätöslukujen mukaan 1,7 %).  Toimintatuotot las-

kivat 9,5 miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia (Manner-Suomen kuntien ennakollisten tilinpäätöstietojen mu-

kaan 3,8 %). Kaupungin toimintakate on 4,7 prosenttia edellisvuotta heikompi.  
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Kuvio 3: (tilinpäätöksen mukainen) Kaupun-
gin verotulojen ja valtionosuuksien (verorahoi-
tuksen) ja nettomenojen (toimintakate negatii-
vinen) sekä väestön kumulatiivinen 
kasvu% vuosina 2015–2020 suhteessa vuoteen 
2014.   
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Kuvio 4: Verotulojen kehitys Jyväskylässä vuosina 2016-2020 

Kiinteistöveroa kertyi koko maassa viime vuonna yhteensä 1,8 miljardia, joka oli 0,1 miljardia (-6,2 %) vuotta aiempaa 
vähemmän. Syynä kertymän laskuun oli, että kiinteistöverotus valmistui viime vuonna ensimmäistä kertaa eri kiinteis-
tönomistajilla eri aikaan. Vuonna 2020 kiinteistöveron maksaminen aikaistui suurimmalla osalla asiakkaista, mutta osa 
maksaa kiinteistöveron vasta tämän vuoden puolella. Siksi osa kiinteistöveroista näkyy vasta vuoden 2021 verokerty-
mässä. https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdist%C3%B6tiedotteet/2021/koronatilanne-vuo-
den-2020-verokertym%C3%A4-edellisvuotta-pienempi/ 

Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat yhteensä 81,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa 11,7 prosentin kasvua (ve-

rotulot 4,8 % ja valtionosuudet 32,6 %, Manner-Suomen kunnissa 4,0 % ja 27,2 %) edellisestä vuodesta.   

Kaupungin verorahoituksen kasvu edellisellä tilikaudella 2018–2019 oli noin 2 prosenttia. Tulorekisteriuudis-
tuksen vuoksi vuodelle 2019 kertyneitä veroja tilitettiin kunnille vasta vuoden 2020 puolella, mikä vaikuttaa 
verorahoituksen kasvussa. (Verokertymää pienensivät tulorekisterin käyttöönotosta johtuneet ongelmat ja 
muutokset ennakonpidätystavassa vuonna 2019. Tämän takia kunnallisveroista siirtyi noin 250 miljoonaa eu-
roa tilitettäväksi vuonna 2020, mistä Jyväskylän kaupungin osuus on noin 7 miljoonaa euroa. Lähde: Arvioin-
tikertomus 2019).    
 

2016 2017 2018 2019 2020

Yhteisövero M€ 21,2 27,1 25,9 26,7 29,2

Kiinteistövero M€ 47,1 47,1 49,0 49,4 47,3

Kunnallisvero M€ 439,1 440,2 438,8 448,2 472,6

507,4 514,4 (+1,4 %) 513,8 (-0,1 %) 524,2 (+2,0 %)
549,1 (+4,8 %)

 -
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Jyväskylän verotulot (M€) ja muutos% vuosina 2016-2020

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdist%C3%B6tiedotteet/2021/koronatilanne-vuoden-2020-verokertym%C3%A4-edellisvuotta-pienempi/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/lehdist%C3%B6tiedotteet/2021/koronatilanne-vuoden-2020-verokertym%C3%A4-edellisvuotta-pienempi/
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Kuvio 5 a: Kaupungin toimintakatteen heikkeneminen (kuvattu tässä kasvuna, 1,8 % ja 4,7 %)  

ja verorahoituksen kasvu (%) vuosina 2019–2020 koronapandemian vaikutuksilla  

eliminoituna (arvioidut säästöt 7,5 M€ eivät ole mukana) ja tilinpäätöstietojen mukaan.    

 

 
 
Kuvio 5 b: Kaupungin toimintakatteen heikkeneminen (kuvattu tässä kasvuna, 2,9 % ja 4,7 %)  

ja verorahoituksen kasvu (%) vuosina 2019–2020 koronapandemian vaikutuksilla  

eliminoituna (arvioidut säästöt ovat laskelmassa mukana) ja tilinpäätöstietojen mukaan.    

 

 
Johtopäätös 10: Mikäli vähennetään koronapandemian vaikutukset kaupungin tilinpäätöksestä, niin toimin-
takatteen kasvu (heikkeneminen) on maltillisempaa (2,9 %, vuonna 2019 5,4 %). Tämä kertoo kaupungin ta-
louden tasapainottamisen kannalta myönteisestä kehityksestä.  
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Kuvio 6: Yhdeksän suurimman kaupungin toimintakatteiden, verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) sekä asukas-

luvun kasvu vuosina 2019–2020 tilinpäätöstietojen mukaan  

 

Kaupunkien tilinpäätöstietojen mukaan toimintakatteen kasvu vuosina 2019–2020 oli Jyväskylää maltillisem-

paa Oulussa ja Vantaalla sekä suunnilleen vastaavaa Kuopiossa ja Turussa.  

 

 
 
Kuvio 7: Yhdeksän suurimman kaupungin toimintakatteiden, verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) sekä asukas-

luvun kasvu vuosina 2019–2020 vähennettynä verorahoituksesta valtion koronatuet valtionosuuksiin ja yhteisöveron 

korotuksiin. 

Johtopäätös 11: Kaupungin talouden tasapainoisuuden kannalta asukasluvun kasvaessa palvelutarpeiden 

kasvuun tulisi kyetä vastaamaan tulorahoituksen puitteissa. Palvelutarpeen muutokset vaativat rakenteellisia 
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muutoksia (varhaiskasvatus- ja kouluverkkopäätökset lasten ja nuorten määrän vähentyessä, palveluraken-

teet ikääntyvien määrän kasvaessa). Välttämättä asukasluvun kasvu ei heijasta palvelutarpeen kasvua. Koro-

napandemia aiheuttaa kuitenkin hoito- ja palveluvelkaa, johon tulee varautua.  

 

Kuntien vuoden 2020 valtionosuuksiin sisältyvistä koronatuista yli 40 prosenttia (yhteensä 1 472 miljoonaa 

euroa) jaettiin kunnallisverojen suhteessa. Testaus- ja jäljityskustannusten korvauksen jakoperusteena oli ko-

ronapandemiaan liittyvien testien määrä sairaanhoitopiireittäin ja kunnan asukasmäärä. Lisäksi eri ikäryh-

mien määrä vaikutti tukiin. 

Taulukko 6: Valtion koronatuki (yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 % ja valtionosuuksien yleiskatteellinen kerta-

luontoinen lisä) asukasta kohti.  

  Helsinki Espoo Turku Vantaa Tampere Oulu  Lahti  Kuopio Jyväskylä 

€/asukas 454 405 359 354 328 308 305 296 290 

 

Tuen jakamisen perusteena on käytetty asukaslukua, kunnallisveron määrää, alle 18-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden sekä 

13–15 –vuotiaiden määrää sekä testausta. Taulukossa on esitetty yhteisöveron jako-osuuden korotus 10 % ja valtion-

osuuksien yleiskatteellinen kertaluontoinen lisä, muttei OKM:n ja joukkoliikenteen valtiontukia (toimintatuottoihin). 

Lähteet: Kuntaliiton lopullinen laskelma kuntien valtionosuuksista vuonna 2020 https://www.kuntaliitto.fi/talous/valti-

onosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2020 ja Kuntaliiton kuntakohtaiset yhteisöveron jako-osuudet 2021 

ja koronatuet 2020 https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko ) 

Erityisesti pääkaupunkiseudun kunnille koronatuilla on ollut huomattava merkitys.  

 
Kuvio 8: Kaupungin ja konsernin lainat (€/asukas yhdeksässä suurimmassa kaupungissa vuoden 2020 tilinpäätöstietojen 

mukaan) 

Jyväskylän kaupungin lainakanta per asukas 2 669 euroa on laskenut vuodesta 2019 (2 857 euroa per asukas), 

mikä on tilinpäätösten ennakkotietojen mukaisten kuntien keskimääräistä asukasta kohden laskettua laina-

kantaa (3 478 euroa) alhaisempi. Konsernin lainakanta 8 549 euroa per asukas on noussut edellisvuodesta (8 

535 euroa per asukas).  

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio

Kaupunki 1 508 4 235 3 789 3 820 3 616 3 665 2 669 7 279 3 821

Konserni 8 442 14 632 8 922 8 292 5 932 7 550 8 549 10 359 9 712

 -

 2 000

 4 000

 6 000

 8 000

 10 000

 12 000

 14 000

 16 000

https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2020
https://www.kuntaliitto.fi/talous/valtionosuudet/valtionosuuslaskelmat/valtionosuudet-2020
https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
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Suurista kaupungeista vain Vantaalla sekä kaupungin että konsernin lainakanta asukasta kohden on pienen-

tynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Turussa kaupungin lainakanta on pienentynyt, mutta konsernin hieman 

kasvanut edellisestä vuodesta.  

 

Kuvio 9: Suurten kaupunkien ja konsernien lainat ja vuokravastuut (€/asukas tilinpäätöstietojen 2020 mukaan) 

Jyväskylän kaupungin lainat ja vuokravastuut 4 176 euroa asukasta kohden ovat kasvaneet edellisvuoteen 

verrattuna (2019 3 955 euroa per asukas).  Myös konsernin lainat ja vuokravastuut 9 483 euroa asukasta 

kohden ovat kasvaneet vuodesta 2019 (9 322 euroa per asukas).  

 

6.3 Muita huomioita Jyväskylän talouden ja toiminnan tasapainoisuuteen 

Arvio hoito- tai palveluvelasta 

Koronapandemian seurauksena esimerkiksi kiireettömässä hoidossa sekä perheiden ennalta ehkäisevissä 

palveluissa neuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on voinut syntyä palveluvajetta tai hoitovelkaa. Esimer-

kiksi lääkärin kiireettömään hoitoon pääsy on Jyväskylässä omassa toiminnassa 35 päivää (suositus 21 ja hoi-

totakuu 90 päivää). Jyväskylän omassa toiminnassa hammaslääkärille pääsyn keskiarvo oli vuonna 2020 168 

päivää, samoin vuonna 2019 (hoitotakuun ollessa 90 päivää, poikkeustapauksissa 180 päivää).  

Laajoista kouluterveydenhuollon tarkastuksista toteutui 70 prosenttia (99 % vuonna 2019) ja määräaikaisista 

28 prosenttia (99 % vuonna 2019). Neuvolatarkastuksissa 442 (1,94 %) lapsen terveystarkastus tehtiin myö-

hässä ja kokonaan jäi tekemättä 48 (0,21 %) lapsen terveystarkastus. Lastensuojeluilmoituksista (4 712 ilmoi-

tusta) käsiteltiin myöhässä 152 ilmoitusta. Lastensuojelutarpeen selvityksistä (1 241) valmistui myöhässä 49 

selvitystä. Kiireelliset lastensuojeluilmoituset käsiteltiin saman päivän aikana.  

Täydentävän toimeentulotuen päätöksiä tehtiin 6 682 (2019: 6 428) ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä 
6 880 (2019: 5 900). Palvelutakuu ylittyi 62 päätöksen osalta (2019:49).  
 

Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio

Kaupunki 2 256 5 936 5 984 6 160 3 616 5 425 4 176 7 882 4 489

Konserni 9 780 17 557 11 225 9 960 6 880 10 374 9 483 12 755 10 940

2 256 

5 936 5 984 6 160 

3 616 

5 425 

4 176 

7 882 

4 489 
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Neuvola- ja kouluterveydenhuollosta siirtyi henkilöstöä koronatehtäviin (5 htv), mutta neuvoloihin ja koulu-
terveydenhuoltoon myös palkattiin sijaisia (8 htv vuonna 2020). Avosairaanhoitoon, neuvoloihin ja kouluter-
veydenhuoltoon rekrytoitiin yhteensä 62 henkilötyövuoden verran sijaisia koronatehtäviin tarpeen ollessa 
hieman suurempi, mutta sijaisia ei ole ollut saatavissa. Ostopalvelusopimuksin täydennettiin näytteenottoa, 
puhelin- ja ajanvarauspalvelua.  
 
Erikoissairaanhoidon kulut nousivat noin 5,1 miljoonaa euroa, kun huomioon otetaan päihde- ja mielenter-

veyspalvelujen siirto erikoissairaanhoidosta kaupungille ja muut rakenteelliset ja toiminnalliset muutokset. 

Kaupungin avoterveydenhuollon kustannukset kasvoivat 13,2 miljoonaa euroa (23,1 prosenttia) ja kaupungin 

sairaalan kustannukset kasvoivat 3 miljoonaa euroa (11,1 prosenttia).  

Johtopäätös 12: Koronapandemian aiheuttama mahdollinen hoito- ja palveluvelka ja siihen liittyvät toimen-

piteet tulee ottaa huomioon talousarviovalmistelussa.  

 

Henkilöstö 

Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 valtuuttaa kaupunginjohtajan käynnistämään tarvittavat yhteistoiminta-

neuvottelut koronapandemian aiheuttaman työn vähenemisen vuoksi. Kaupunginjohtaja teki keväällä 

2.4.2020 päätöksen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta sivistyspalveluiden toimialalla sekä 24.4.2020 

päätöksen yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta konsernihallinnossa, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

kaupunkirakennepalveluiden toimialueilla sekä liikelaitoksissa Keski-Suomen pelastuslaitos, Kylän Kattaus ja 

Tilapalvelu. Näiden menettelyjen päättämisestä sekä toimivaltaisten tahojen valtuuttamisesta toimenpitei-

siin ryhtymiseksi kaupunginjohtaja teki päätökset 22.4.2020 ja 14.5.2020. 

Vuoden 2020 aikana toteutui kolmas yhteistoimintamenettely kaupunginhallituksen päätöksellä (1.6.2020) 

perusteena talousarviovalmistelu sekä koronatilanteen pitkittyminen. Kaupunginhallitus teki 16.11.2020 

päätökset toimenpiteistä, joita neuvotteluiden myötä voidaan ottaa käyttöön. Nämä toimenpiteet kohdistu-

vat ajallisesti vuoteen 2021. 

Kaupungin henkilöstömenot kokonaisuudessaan olivat 366 miljoonaa euroa. Koronapandemian vuoksi hen-

kilöstömenot vähenivät 600 000 euroa. Lomautuksista syntyi säästöä 1 170 600 euroa ja säästösyistä pide-

tyistä palkattomista vapaista 664 800 euroa, yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.  

Vuoden aikana toteutui yhteensä kahdeksan liikkeenluovutusta, joissa siirtyi henkilöstöä sekä kaupungin pal-

velukseen että pois kaupungin palveluksesta.  Organisaatiomuutokset huomioiden kaupungin henkilötyövuo-

det kasvoivat 70 henkilötyövuotta edellisestä vuodesta. Mutta henkilöstösuunnitelmaan perustuvat henkilö-

työvuodet toteutuivat yhteensä 156 henkilötyövuotta suunniteltua pienempänä.  

• Päihde- ja mielenterveyspalveluiden siirto Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä 1.5.2020 alkaen lisäsi 
kaupungin henkilöstöä 38 henkilöllä, henkilötyövuosivaikutuksen ollessa 25 henkilötyövuotta. 

• Ikääntyneiden kotihoidon palveluita siirtyi vuoden aikana yksityisiltä toimijoita kaupungille, jonka 
seurauksena henkilömäärä lisääntyi 76 henkilöllä henkilötyövuosivaikutuksen ollessa 53 henkilötyö-
vuotta.   

• Sairaalan osastoruokailun siirtyminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille 1.10.1010 alkaen vä-
hensi kaupungin henkilöstöä 42 henkilöllä (henkilötyövuosivaikutus vuodelle 2020: 12 htv). 

• Huhtasuon terveysaseman sekä kaupungin puhelinvaihteen ulkoistus vähensi henkilöstöä 15 henki-
löllä (henkilötyövuosivaikutus vuodelle 2020: 3 htv).  

 

Kaupungin yt-neuvotteluiden jälkeen lomautettuna oli yhteensä 938 henkilöä. Koronapandemian vuoksi kau-

pungin henkilöstöstä 338 henkilöä siirtyi omista tehtävistä toisiin tehtäviin. Varsinaisiin koronatehtäviin 

https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1297895
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1297895
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1297895
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palkattiin kaupunkiorganisaation ulkopuolelta 57 henkilöä ja omista työntekijöistä 28 siirtyi varsinaisiin ko-

ronatehtäviin.  

Kaupungissa on kehitetty sisäisen liikkuvuuden toimintamallia syksystä 2020 alkaen. Toimintamallin kehittä-

misessä huomioidaan kevään 2020 siirroista syntyneet kokemukset. Sisäisessä liikkuvuudessa tavoitteena on 

vapaaehtoisuus, mutta myös työnantajan työnjohto-oikeudella tehdään siirtoja.  

Johtopäätös 13: Kaupungin henkilöstön sisäisen liikkuvuuden toimintamallia on kehitetty vuoden aikana ja 

sen mahdollisuudet on tunnistettu myös rekrytointitilanteisiin.  

 

Jyväskylän kaupungin vuosittaisessa henkilöstökertomuksessa on kuvattu kaupungin henkilöstörakennetta ja 

sitä koskevia tunnuslukuja sekä muutoksia. 

Taulukko 7: Henkilöstötunnuslukuja 2015–2020, (Lähde: Henkilöstökertomukset 2015–2020 ja tilinpäätökset 2015–

2020)  

            2015   2016   2017   2018   2019   2020 

Vakituisen henkilöstön määrä 
lkm 31.12. 

6 346 6 330 6 378 6519  6 662  6 686 

Henkilötyövuosien määrä, koko 
henkilöstö  

6 826  6 947  6 916  7 124  7 313  7 447 

Henkilöstömenot, M€ 330,5 334,1 327,1 340,4 355,1 366,0* 

Sairauspoissaolot päivää/htv 17,0 17,7 18,5 18,4 18,7 19,8 

Sairauspoissaolot päivinä 116 288 122 831 128 250 131 466 136 949 147 083 

*TP 2020: Säästöä syntyi lomautuksista (1,2 miljoonaa euroa) sekä säästösyistä pidettävistä palkattomista 

vapaista ja lomapalkkavelkaan vaikuttamalla/lomien pitämisellä. 

Kaupungilta poistui joko eläkkeelle tai irtisanoutui vuoden aikana 526 henkilöä. Vakituisen henkilöstön koko-

naismäärä oli vuoden lopussa 24 henkilöä edellisvuotta enemmän. Yhteistoimintamenettelyn vuoksi rekry-

toinneissa oli noudatettu varovaisuuden periaatetta, ja osa vakituisista rekrytoinneista oli tästä syystä viiväs-

tynyt vuoden vaihteessa. Kaupungin henkilöstömenot kasvoivat 11 miljoonaa euroa. Poissaolojen kustannuk-

set henkilöstömenoista olivat vähän alle 7,8 miljoonaa euroa (maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja 

vähennettynä Kelan korvauksilla). 

Johtopäätös 14: Poissaolopäivistä lähes puolet kertyy sosiaali- ja terveyspalveluista.  Koronapandemia on 

lisännyt sairauspoissaoloja. Henkilöstöyksikössä on kehitetty poissaolojen analyysiä ja työelämäkeskustelu-

jen sisältöjä, jotta voidaan paremmin ennakolta vaikuttaa työkykyyn ja sairauspoissaolojen määrän vähentä-

miseen.  

 

Taulukko 8: Henkilöstökulujen muutos vuosina 2010–2020 (suluissa luvut ilman koronapandemian vaikutusta) 

            2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 

Henkilöstökulujen osuus 
käyttötuloista %   

41,5   45,5   45,6   42,3   41,8   40,2   38,3   38   39,5   41   39,6 
(39,9) 

Ostopalvelujen osuus 
käyttötuloista %   

38   36,7   37,1   37   37,7   39,3   38,8   38,9   40,8   41,9   44,8 
(45,9) 
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Asiakaspalveluostojen 
osuus käyttötuloista %   

27,7   25,5   25,6   25,5   25,6   26,5   25,8   27,4   27,5   28,1   26,3 
(26,9) 

Henkilöstökulujen osuus 
toimintakuluista %   

43,2   45,7   45,3   43,5   43,4   41,6   40,8   40,8   41,2   41,5   41,7 
(42,3) 

Vakituisen henkilöstön 
määrä (htv)   

5 465   6 455   6 509   6 501   6 391   6 346   6 331   6 377   6519    5 734  5 923  

HTV:n määrä          6897  6826  6947  6916  7 124  7 313  7 447 

* Käyttötulot = verot ja valtionosuudet sekä toimintatulot vuonna 2020 olivat 938 643 300 euroa, (ilman ko-
ronavaikutusta 916 523 300 euroa) 
 
Johtopäätös 15: Kaupungin henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on viime vuodet pysynyt samalla ta-
solla (noin 41 prosenttia), mikä osoittaa, että henkilöstön määrä suhteessa palvelun tarpeeseen on tasapai-
nottunut. 
 

Kaupungin talouden tasapainottaminen 

Jyväskylän kaupunginhallitus asetti keväällä 2020 taloustoimikunnan, jolle annettiin tehtävä käynnistää ta-

lousohjelman laatiminen valtuustokaudeksi 2021–2025. Keväällä 2020 tehdyn arvion mukaan kaupungin ta-

louden tasapainottamistarve oli ennen koronapandemiaa suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa seuraavalle 

valtuustokaudelle. Taloustoimikunnan loppuraportin 22.2.2021 perusteella sopeutustarve olisi kevään 2021 

tilanteen mukaan tuleville vuosille 2022 – 2024 yhteensä 20 miljoonaa euroa, mikäli vuoden 2021 talousarvio 

toteutuu suunnitellusti (12,5 miljoonaa euroa). FCG Perlaconin laatiman raportin arvioon sisältyy se, että 

varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa henkilöstötarve vähenee lasten määrän pienentyessä. Vastaavasti 

ikääntyneiden palvelujen tarve kasvaa. Yhteenvetona raportissa esitetään, että toimintakatteen kasvu pitäisi 

pystyä rajaamaan oman verorahoituksen kasvuun ilman veronkorotuksia. Kaupungin elinvoimaisuuden kan-

nalta tämä tarkoittaa verotettavan tulon kasvattamista.  

 

Kaupungin tulot ja menot  

Taulukko 9: Jyväskylän kaupungin tuloja ja menoja €/as vuosina 2015-2020Taulukko 9: Jyväskylän kaupungin tuloja ja 
menoja €/as vuosina 2015–2020 

Tuotot €/asukas  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Verotulot ja valtion-
osuudet  

4716 4 927 4 905 4 863  4 900 5432 

Toimintatuotot  1 276 1 353 1 238 1 242 1 185  1 110 

Korkotuotot  92 64 64 63 63  63 

Muut rahoitustuotot 
(mm. osinkotuotot)  

43 28 32 75 55  55 

 
Yhteensä  

 
6 127 

 
6 372 

 
6 239 

 
6 243 

  
6 203  

 
6 660 

 

Toimintakate 
(eli nettokäyttöme-
not) €/as.  

   2015 2016 2017 2018    2019 2020 

Konsernihallinto  415 426 394 382 383  411 

Sote-palvelut 2 721 2 756 2 717 2 762 2 816  2 970 
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Kasvun ja oppimisen 
palvelut  

1 376 1 394 1 383 1 429 1 528  1 527 

Kulttuuri- ja liikunta-
palvelut  

288 282 276 280 297  297 

Kaupunkirakenne  22 1 -20 0 46  67 

Yhteensä  4 822 4 859 4 749 4 853 5 108  5 272 

Tuloslaskelman korko- 
ja rahoituskulut  

45 42 45 43      38 31 

 
Koko kaupungin toimintakate eli liikelaitokset mukaan lukien, oli 4 813 euroa per asukas vuonna 2019 ja  
5 911 euroa per asukas vuonna 2020. Valtion koronatuki toimintakatteesta asukasta kohden on noin 5,5 pro-
senttia (290 €/5 272 €). 
 
Toimintatuotot koostuvat myyntituotoista, maksutuotoista, tuista ja avustuksista sekä muista toiminta-
tuotoista. 
 
Taulukko 10: Kaupungin toimintatuottojen jakautuminen 2015–2020 

Toimintatuotot 1000€  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Myyntituotot 
Maksutuotot 
Tuet ja avustukset 
Muut toimintatuotot 

73 144 
45 055 
24 192 
32 853 

79 408 
49 067 
22 349 
37 061 

67 551 
49 158 
16 070 
40 897 

70 024 
50 875 
18 572 
36 076 

69 091 
49 985 
18 431 
31 246 

62 413 
46 400 
20 430 
30 052 

Yhteensä 175 245 187 885 173 676 175 549 168 753 159 296 

 
Taulukko 11: Toimintatuottoihin sisältyvät kaupungin saamat maan myyntivoitot 

  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020 

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

 

6.4 Kaupunkikonsernin investointikyky  
 
Kestävää investointitasoa voidaan arvioida vertaamalla investointeja poistojen tasoon. Suunnitelman mukai-
set poistot vuonna 2020 olivat 52,8 miljoonaa euroa ja 2019 50,7 miljoonaa euroa. Investointien rahavirta eli 
investointimenojen ja niiden rahoitusosuuksien sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoittojen 
erotus oli vuonna 2020 -54,1 miljoonaa euroa ja vuonna 2019 -55,2 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaiset 
poistot eivät kattaneet nettoinvestointeja.  
 
Tulorahoitus katsotaan riittäväksi, mikäli vuosikate on vähintään käyttöomaisuuden poistojen suuruinen. 
Vuosikatteen ja poistojen suhde oli vuonna 2019 alhainen, 41 prosenttia, mutta vuonna 2020 se oli 128 pro-
senttia. Investointien tulorahoitusprosentti (eli kuinka paljon investointien omarahoitusosuudesta on rahoi-
tettu tulorahoituksella) oli 112 prosenttia vuonna 2020 ja 33 prosenttia vuonna 2019.  
 
Kaupungin rahoituslaskelman mukaan viimeisen viiden vuoden (2016-2020) toiminnan ja investointien ku-
mulatiivinen rahavirta on -8,9 miljoonaa euroa (-81,4 M€ vuosina 2015-2019). Toiminnan ja investointien 
negatiivinen tulos osoittaa, kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia rahoja vähentämällä 
tai lainoja lisäämällä. Vuonna 2020 toiminnan ja investointien rahavirta oli 10,0 miljoonaa euroa positiivinen. 
 
Investointien rahoittamismahdollisuuksiin vaikuttaa Jyväskylän kaupungin kuntakonsernin suhteellinen vel-
kaantuminen, joka täytti kriisikuntakriteerin vuosina 2019 ja 2020. Konsernin rahoituslaskelman mukainen 
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toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä (2016-2020) vuodelta on -187,5 miljoonaa euroa 
(2015-2019: -167 M€). Vuonna 2020 konsernin toiminnan ja investointien rahavirta oli -31 miljoonaa euroa. 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Konsernin vuosi-
katteen suhde poistoihin oli 117 prosenttia vuonna 2020 (2019: 79 %). Konsernin investointien tulorahoitus-
prosentti oli 78 prosenttia vuonna 2020 (2019: 41 %). 
 
Taulukko 12: Kaupungin investointien toteutuminen (verrattuna alkuperäiseen talousarvioon) 

Investoinnit 2016 2017 2018 2019 2020 
Talousarvio M€ 27,2 28,3 42,6 78,2 82,1 
Tilinpäätös M€ 25,5 29,9 29,8 64,6 62,1 
Toteuma% 94 106 70 83 76 

 

Muutettuun talousarvioon (35,7 miljoonaa euroa) verrattuna vuonna 2017 toteuma on 83 prosenttia. Tilin-

päätöksessä 2020 esitetään investointimenoja uudelleenbudjetoitavaksi 18,7 miljoonaa euroa.   

 Johtopäätös 16: Viimeisen viiden vuoden ajan toiminnan ja investointien rahavirta on ollut kaupungissa ja 

konsernissa negatiivinen. Kaupungin kasvua tukevien investointien toteuttamiseen vaikuttaa kaupunkikon-

sernin velkojen ja vastuiden määrä, joka ylittää nykyisen kriisikuntakriteerin ja uusien kriteereiden mukaan 

olisi lähellä täyttymistä.  

 
 
Konserniyhteisöjen taloudelliset tavoitteet 
 
Talousarvion 2020 mukaan tytäryhteisökohtaisten sitovien toiminnallisten tavoitteiden lisäksi kaikkien tytär-
yhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä aikavälillä. Yhteisön yksittäisen vuoden 
tulos voi olla tällöin tappiollinen, mutta yhteisöllä tulee olla kertyneitä voittovaroja.  
 
 
Taulukko 13: Tytäryhteisöjen tilikauden 2020 voitto/tappio sekä edellisten tilikausien voitto/tappio 

1000 euroa Tilikauden voitto/tappio* Edellisten tilikausien 
voitto/tappio** 

Alva-yhtiöt Oy  -9 21 495 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 1 499 26 970 

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy*** -1 462 -504 

Mustankorkea Oy -1 659 8 634 

Jykia Oy 1 770 4 079 

Jyväs-Parkki Oy 1 217 5 761 

Education Facilities Oy 1 300 5 303 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 0 -1 

Jyväskylän Paviljonkisäätiö 0 8 

Jyväskylän Jäähalli Oy 0 -230 
 
* Kaupungin tilinpäätöksessä 2020 toimintakertomuksessa esitetty yhteisön yli- /alijäämä 2020 

** Yhteisön tilinpäätöksen 2019 perusteella edellisten tilikausien voitto/tappio + tilikauden 2019 voitto/tappio 

*** Tilinpäätöksessä 2019 yhtiön taseeseen sisältyi noin 59 miljoonan euron suuruinen asuintalovaraus. 

 

Kaupungin tilinpäätöksessä on esitetty tytäryhtiöiden luvuista kertymä, joka sisältää taseen ylijäämien lisäksi 

vapaan oman pääoman rahastot, vapaaehtoiset varaukset ja poistoeron (TP s. 96).  
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Johtopäätös 17: Tappiollisen tuloksen vuonna 2020 tehneistä tytäryhteisöistä Jyväskylän Vuokra-asunnot 

Oy:n kertyneet voittovarat taseella (edellisten tilikausien voitto/tappio) ovat negatiiviset. Tulokseen kuiten-

kin vaikuttaa yhtiön vuosittain kirjaama vapaaehtoinen asuintalovaraus, jonka yhteismäärä taseella vuonna 

2019 oli 59 miljoonaa euroa. Nollatuloksen vuonna 2020 tehneistä yhteisöistä Jyväskylän Jäähalli Oy:llä on 

taseen kertynyttä alijäämää 230 000 euroa. 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vaikutukset kaupungin ja konsernin tilinpäätökseen 

 

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) kuntayhtymän vuoden 2020 tulos on –7 miljoonaa euroa ja kertynyt 

alijäämä 31.12.2020 on 14,6 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus (peruspääomaosuuden 50,9 

% mukaisesti) on 7,4 miljoonaa euroa. Osuus sairaanhoitopiirin kertyneestä alijäämästä on kaupungin tilin-

päätöksen mukaan esitetty muuna taseen ulkopuolisena järjestelynä pakollisen varauksen sijaan, koska sai-

raanhoitopiiri on talous- ja toimintasuunnitelmassaan vuosille 2021–2024 vahvistanut alijäämän kattamis-

suunnitelman. Suunnitelman mukaan alijäämä tulee katetuksi vuoden 2024 loppuun mennessä eikä vaikuta 

jäsenkuntalaskutukseen.  

Sairaanhoitopiiri (kuntayhtymä) yhdistellään Jyväskylän kaupungin konsernitilinpäätökseen jäsenosuuden 

mukaisessa suhteessa. Sairaanhoitopiirin vaikutus kaupunkikonsernin ylijäämään on -4,7 miljoonaa euroa ja 

kaupunkikonsernin investointeihin 54,6 miljoonaa euroa sairaala Novan myötä. KSSHP:n Nova-sairaalahank-

keen rahoitustarpeet ovat kaupungin tilinpäätöksen mukaan kasvattaneet Jyväskylän kaupunkikonsernin lai-

nakantaa edellisen neljän vuoden aikana noin 188 miljoonaa euroa selittäen lähes kokonaan kaupunkikon-

sernin viime vuosien lainakannan kasvun.  

 
Talouden tasapainoa kuvaavat kriisikuntakriteerit  

Kuntalain 118 §:n mukaan erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely 

voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää neljässä vuodessa tai 

alla olevien voimassa olevien kriisikuntakriteerien täyttyessä kahtena vuonna peräkkäin. Jyväskylän kaupun-

gin taseessa ei ole kertynyttä alijäämää vuoden 2020 lopussa. Vuonna 2020 voimassa olevista kriisikuntakri-

teereistä täyttyy vuoden 2019 mukaisesti kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen. 

Taulukko 14: Kriisikuntakriteerien toteuma 2020 

Kriteeri  Tunnusluku 2020   Toteuma   

Alijäämän kattamisvelvoite: peruskunnan taseeseen kertynyt ali-
jäämä on katettava neljässä vuodessa.    

Tase 36,0 M€ ylijäämäi-
nen (2019: 19,9 M€).    

Ei täyty  

Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin vii-
meisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltä-
neessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. (Keltainen valo: kon-
sernin kertynyt alijäämä vähintään 500 €/as)   

Ylijäämää 146 € per asu-
kas (2019: 30 per asukas 

€)   

Ei täyty  

Voimassa olevat kriisikuntakriteerit     Tunnusluku 2020    Toteuma   

Kuntakonsernin vuosikate on ilman harkinnanvaraisen valtion-
osuuden korotusta negatiivinen    

2020: 141,0 M€  
  

Ei täyty   

kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä kor-
keampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tulovero-
veroprosentti   

20 % (Ka 2020: 19,96 %)   Ei täyty   

Asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaik-
kien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 
50 prosentilla.    

8 549 € (Ka 2019*: 7 105, 
raja-arvo 10 658)   

   

Ei täyty   
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Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 
prosenttia.    

108,4 %    Täyttyy   

2022 lähtien vuosien 2020 ja 2021 perusteella voimaan tulevat 
kriisikuntakriteerit    

Tunnusluku 2020    Toteuma   

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

117 %    Ei täyty   

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

20 % (Ka 2020: 19,98 %)   Ei täyty   

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

9 483 € (Ka 2019*: 8 228, 
raja-arvo 12 342)  

 Ei täyty  

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

0,93  Ei täyty, (kel-
taisen valon 
raja ylittyy)  

* tarkasteluhetkellä tunnuslukukeskiarvoa v. 2020 ei ollut saatavilla 

 

 

 

Yhteenveto kaupungin talouden tasapainoisuudesta 

 

• Kaupunki sisällytti talouden tasapainottamistoimenpiteitä vuoden 2020 talousarvioon (mm. lo-

mautukset). Vuodelle 2021 tavoiteltiin talousarviota valmisteltaessa noin 13 miljoonan euron so-

peutusta.  

• Kaupunki asetti taloustoimikunnan ja hankki ulkoisen arvioinnin talouden tasapainottamisen tar-

peesta ja keinoista FCG Perlaconilta. Selvityksen perusteella kaupungin taloutta tulisi tasapainot-

taa vuoden 2021 talousarvion lisäksi vuosina 2022-2024 kunakin vuotena 10, 5 ja 5 miljoonaa (yh-

teensä 30 miljoonaa euroa). Suositukset huomioidaan talousarviota laadittaessa lautakuntien ta-

lousarvioesityksissä, mutta valtuusto ei ole hyväksynyt erillistä talouden sopeuttamisohjelmaa.  

• Koronapandemiasta on aiheutunut kaupungille hoito- ja palveluvelkaa, johon tulee tulevina vuo-

sina varautua. 

• Kaupungin ja konsernin kirjanpidolliset kumulatiiviset ylijäämät ovat talouden kokoon ja muihin 

suuriin kaupunkeihin suhteutettuna pienempiä. 

• Kaupungin ja konsernin lainakannan kasvattamisen mahdollisuudet ovat rajalliset, koska kriisikun-

takriteeri täyttyy jo tältä osin. 

• Kaupungin vuoden 2020 talous vahvistui ja toteutui ennakoitua myönteisemmin pääasiassa val-

tion koronatukien ja avustusten vuoksi. Kaupungin ylijäämä on 16,4 miljoonaa euroa ja konsernin 

ylijäämä 16 miljoonaa euroa sekä kertyneet ylijäämät taseessa 36 ja 21 miljoonaa euroa. Mikäli 

tuloslaskelmasta eliminoidaan valtion koronatuet ja avustukset, olisi kaupungin tilikauden yli-

jäämä noin 6,8 miljoonaa euroa. Mikäli lisäksi eliminoidaan koronapandemiasta kaupungille ai-

heutuneet säästöt, kaupungin talous olisi noin 700 000 euroa alijäämäinen, mikä vastaa suunnil-

leen alkuperäistä talousarviota (100 000 euron ylijäämää). 

• Kaupungin talous toteutui vuonna 2020 edellistä vuotta (alijäämä 31 miljoonaa euroa) paremmin 

koronapandemian vaikutus huomioiden ja myös sen vaikutus eliminoiden.    
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7 Perusopetusikäisten palvelujen palvelurakenne ja toimintamallit  
 

Arviointitehtävä 

Arvioinnin kohteena on perusopetusikäisten (7-15-vuotiaiden) palvelurakenteessa ja toimintamalleissa teh-

dyt muutokset, joilla tavoitellaan kaupunkistrategiassa ja talousarvioissa asetettujen tavoitteiden toteutu-

mista.  

Arvioinnin tulokset 

Vuodesta 2015 vuoteen 2019 perusopetusikäisten oppilaiden määrä on kasvanut 1 005 oppilaalla. Vuoteen 
2030 mennessä ennusteen mukaan perusopetusikäisten lasten määrä vähenee yli 2 000 oppilaalla. Tilasto-
keskuksen syksyllä 2019 julkaiseman väestöennusteen mukaan syntyvyyden lasku on pysyvä trendi. Kaupun-
gin väestöarvio ja palveluverkkoselvitykset on tehty oletuksella, että syntyvyys jatkuu aiempia vuosia pie-
nempänä myös jatkossa, mutta ei enää laske nykytilanteesta.  
 
Tilinpäätöksessä 2019 todetaan, että lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys ovat parantuneet, mutta hyvin-
vointierot ovat kasvaneet. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen on nostettu hyvinvointikertomuksessa 
kaupungin keskeiseksi tavoitteeksi. Hyvinvointi- ja terveyserojen muutosten pidemmän aikavälin seurantaa 
ei vielä ole.  
 
Vuonna 2015 lasten ja nuorten palvelutakuut, kuten kouluterveydenhuolto ja lastensuojelutarpeen selvityk-
set, toteutuivat sataprosenttisesti. Lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarpeeseen alettiin 
kiinnittämään talousarviossa erityistä huomiota, mutta valtuustotasoisia mitattavia tavoitteita ei vielä ase-
tettu. Vuonna 2019 palvelutakuun mukaisia tavoitteita ei enää saavutettu täysimääräisesti. Vuosi 2020 oli 
heikompi koronapandemian vuoksi, määräaikaiset terveystarkastukset toteutuivat kouluterveydenhuollossa 
alle 30 prosenttisesti. Palvelutarpeeseen on vastattu vahvistamalla oppilashuollon resursseja valtuustokau-
den aikana 39 henkilötyövuodesta 54 henkilötyövuoteen (kaupungin hyvinvointikertomuksen mukaan).  
 
Jyväskylässä on osoitettu voimavaroja koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten palveluihin (erityi-

sesti Ohjaamo, yli 15-vuotiaat), päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten auttamiseen (erityi-

sesti Nuorisovastaanotto, 13-22-vuotiaat), opiskelussa selviytymiseen (erityisesti oppilashuolto ja kouluter-

veydenhuolto). Lisäksi nuorten kasvua tuetaan sosiaalipalveluilla (kuten lastensuojelu ja perheiden ennalta-

ehkäisevät palvelut) ja nuorisopalveluilla sekä myös kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluilla.  

Kaikkia perusopetusikäisiin kohdistuvia kustannuksia ei pystytä kohtuudella tietojärjestelmistä selvittämään, 

jolloin on haasteellista arvioida, miten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen ja sivistyspalvelujen yhteistyö 

vaikuttaa perusopetusikäisten palvelujen kustannustehokkuuteen ja laatuun.  

Nuorisovastaanoton toiminnalla on saavutettu sille asetettu tavoite vähentää päihdeperustaisia lastensuoje-

lun sijoituksia. Paineet lastensuojeluilmoitusten ja -tarpeiden selvittelyyn kasvoivat valtuustokaudella 2017-

2021, mutta palvelurakenteen ja toimintatapojen muutoksilla, esimerkiksi ohjaamalla resursseja ennaltaeh-

käisevään palveluun, on lastensuojelun tarpeen kasvua saatu hillittyä.  

Kaupungin tavoite on ollut tällä valtuustokaudella vahvistaa nuorisopalvelujen palveluyksikön toimintaa. 

Kaupunki käytti vuonna 2015 peruskoulunsa päättäneiden nuorisopalveluihin 100 euroa 15-29 -vuotiasta 

kohti ja vuonna 2020 noin 150 euroa. Kaupungin tavoitteena on ollut kasvattaa nuorisopalvelujen käyntiker-

tojen määrää, mikä ei ohjaa nuorten palvelukokonaisuutta vaikuttavaan palveluun. Vuonna 2017 käyntiker-

ran hinta oli 65 euroa ja 79 euroa vuonna 2020. Perusopetusikäisten ja koko nuorisopalveluiden palveluiden 

tavoitteenasettelussa tulisi entistä enemmän kehittää toimialarajat ylittäviä tavoitteita ja mittareita.  
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Kolmiportaisen tuen saajien/oppilaiden määrät ovat kasvaneet viimeisen neljän vuoden aikana. Samaan 
aikaan oppilaskohtainen kustannus on laskenut. Oleellista on, että yleisen tuen määrä (tukiopetus, osa-ai-
kainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet) koulutyössä ja koulun arjessa ennen tehos-
tettua ja erityistä tukea on riittävää. Koulunkäynnin tuen rinnalla oppilas on oikeutettu oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaissa säädettyyn yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Sivistyspalveluissa on tehty tuen rakenteiden ja 
toimintamallien selvitystyö ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma vuosille 2019 – 2023. Suunnitelman 
mukaan tuen painopiste on yleisessä ja tehostetussa tuessa. 
 
Asuntoväestön ja siihen kuuluvien lasten pienituloisuusaste on kasvanut vuodesta 2015 vajaan prosenttiyk-

sikön verran.  

Jo aikaisemmin alkaneisiin muutoksiin ja koronapandemian aiheuttamiin haitallisiin vaikutuksiin (palvelu- ja 

hoitovelka) tulee varautua kaupungin taloudessa ja toiminnassa.  

 

 

 

 

  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

+ Kaupunkistrategian tavoitteessa siirtää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen painopistettä ennal-

taehkäiseviin ja peruspalveluihin sekä tehostaa palveluohjausta on edetty.  

 

+ Raskaamman lastensuojelun palvelutarvetta on onnistuttu vähentämään, oppilashuollon palvelujen 

resurssoinnin vahvistaminen on parantanut palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.  

 

-  Nuorisopalveluiden tavoitteet eivät ohjaa toimintaa kustannustehokkaaseen ja vaikuttavaan suun-

taan. 

 

-  Ilman päättötodistusta jäi 29 oppilasta vuonna 2020. 

 

Kysymys: Syyt ilman päättötodistusta jääneiden oppilaiden kasvaneeseen määrään olisi hyvä selvittää 

suhteessa siihen, miten kolmiportainen tuki ja muu oppilaan saama tuki toimii. Miten esimerkiksi jo-

kaiselle päättötodistusta vaille jäävälle oppilaalle on löytynyt tarpeen mukainen opiskelupaikka? Mi-

ten oppimisen tuen kehittämissuunnitelma on tähän mennessä toteutunut? 

  

Suositus: Lasten ja nuorten / perusopetusikäisten palvelujen kokonaisuudesta tulisi saada systemaat-

tista kustannustietoa palvelurakenteiden ja toimintamallien kehittämistä ja arviointia varten. Laajaan 

hyvinvointikertomukseen tulisi kerätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittymistä pidemmältä 

ajanjaksolta suhteessa tehtyihin toimenpiteisiin, ja kehittää vaikuttavuuden seurannan mittareita. 
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8 Työllisyyden edistämisen vaikuttavuus   
 

Arviointitehtävä  

Arvioinnissa selvitetään, miten Jyväskylän kaupungin työllisyyden edistämisen keinot ovat vähentäneet työt-

tömyyttä.  

Arvioinnin tulokset 

Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden kustannukset mukaan lukien työmarkkinatuen kuntaosuus ja 

työttömien osuus kolme kuukautta palvelun jälkeen ovat laskeneet vuodesta 2017 vuosina 2018 ja 2019, 

mikä indikoi palvelun vaikuttavuudesta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa myös työllisyyteen. Korona-

pandemia on vaikuttanut vuonna 2020 niin, että työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut merkittävästi jopa 

vuotta 2017 korkeammalle tasolle 18,5 miljoonaan euroon. Kasvua edellisestä vuodesta on 2,4 miljoonaa 

euroa. Työttömyysasteen keskiarvo vuonna 2020 oli 15,2 prosenttia. Kaupunki käytti työllisyyden edistämi-

seen yhteensä vähän alle 27 miljoonaa euroa. Tästä työllisyyspalveluiden ostopalvelut olivat 1,5 ja avustukset 

1,3 miljoonaa euroa. Avustuksista Jyväskylä-lisä yrittäjille oli vähän yli 770 000 euroa ja toiminta-avustuksia 

myönnettiin noin 550 000 eurolla lähinnä kolmannen sektorin toimijoille.  

Työllisyyden edistämisen keinot ovat olleet vaikuttavia, mutta keinoja on käytetty vertailukaupunkeja vä-

hemmän. Jyväskylän työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2020 on työtöntä työnhakijaa kohden vertailukau-

punkien (Lahti, Kuopio, Oulu, Turku, Tampere) suurin ja asukasta kohden Lahden jälkeen toiseksi suurin. Pit-

käaikaistyöttömien osuus maksuosuudesta on yli 60 prosenttia.  Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentä-

miseen tulee panostaa voimakkaammin.  

Työllisyyden edistämisen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että erilaisia toimenpiteitä voidaan yhdistää 

joustavasti, kuten samanaikaista osaamisen vahvistamista ja työn tekemistä. Toisaalta asiakas voi nykytilan-

teessa olla yhtä aikaa useassa palvelussa, mutta palvelun tarjoajilla ei siitä ole tietoa.  Kuntakokeilu tuonee 

palvelujen koordinointiin ja johtamiseen tehokkuutta ja asiakasvaikuttavuutta.  

Kaupunginhallitus (11/2020) 14.4.2020 on tehnyt päätöksen työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan 

hankintamenettelyn periaatteista vuodelle 2021. Hankintoihin tulee sisällyttää muun muassa asiakasproses-

sin seuranta ja raportointi yhteiskäyttöisen tietojärjestelmän avulla, mikä tehostaa ostopalvelujen vaikutta-

vuuden seurantaa. Työllisyyspalveluiden ostopalveluihin käytettiin vuonna 2020 noin 1,5 miljoonaa euroa.  

Työllisyyspalveluiden avustusten myöntämisen periaatteista on 1.1.2021 alkaen tehty kaupunginhallituk-

sessa päätös 1.6.2020. Avustuksien määräraha jaetaan kahteen osaan eli dynaamiseen hankintamenettelyyn 

(rahaa käytettävissä noin 400 000 euroa) ja hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin sekä uusien toimintojen 

käynnistysavustuksiin (noin 200 000 euroa). Kaupungin työllisyyspalveluissa on tehty rakenteellisia ja toimin-

nallisia muutoksia, joilla varaudutaan mahdollisen hyvinvointialueen ja kunnan tehtävien muutokseen.   

Ohjaamo on nuorisopalveluihin sijoittuva alle 30-vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, josta 

saa ohjausta työllistymiseen, koulutukseen ja hyvinvointiin. Työllisyyden edistämisen kokonaisuuden hallin-

nointiin liittyy riski siitä, ohjautuvatko resurssit parhaalla mahdollisella tavalla. Työllisyyden edistämisen ko-

konaisuuden johtamiseen tulee kiinnittää huomiota, jotta vältytään palvelujen päällekkäisyyksiltä. Nuorten 

talo -hankkeen tarkoitus on osaltaan sovittaa yhteen palveluja.   
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9 Rakennuslupaprosessit ja rakennusvalvonta asiakasnäkökulmasta 
 

Arviointitehtävä 

Kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmat (KymppiR ja Tykki) vaikuttavat asuin- ja yrityspaikkojen rakentami-

seen ja ohjaavat rakennuslupaprosesseja ja rakentamisen valvontaa. Arvioinnin kohteina ovat rakennuslu-

paprosessien ja rakennusvalvonnan ohjeistuksien ja käsittelyvaiheiden selkeys, avoimuus ja tasapuolisuus 

asiakkaiden kokemana.    

Arvioinnin tulokset 

Talousarviossa 2020 valtuuston asettama sitova tavoite on, että uusien asuinrakennusten rakennuslupien 

käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Tavoitteen toteuma vuonna 2020 oli 

enintään 6 viikkoa 64 %:ssa myönnetyistä luvista (2019: 66 % ja 2018: 64 %). Erilaisten lausuntojen tarve 

(Ely, museovirasto, kaavoittaja, paloviranomainen, vammaisneuvosto, naapurien kuulemiset) voivat pitkit-

tää rakennuslupien käsittelyaikoja.  Vuonna 2020 otettiin käyttöön kaupunkikuvatoimikunnan ennakkolau-

sunto-menettely.  

 
Kaikki rakennuslupaprosessin vaiheet voidaan hoitaa sähköisen asioinnin kautta. Vuonna 2019 lupia haet-

tiin sähköisesti 943 kpl eli 74 prosenttia koko lupamäärästä. Vuonna 2020 lupahakemuksia oli 1 446, joista 

1 324 haettiin sähköisesti eli 91 prosenttia. Kaikki paperiset lupahakemukset skannataan ja siirretään säh-

köiseen palveluun. Asioinnissa käytetään pankkitunnuksia.  

Rakennushankkeiden priorisoinnissa huomioidaan kiireellisyysjärjestys ja eri hankkeille on eri käsittelijöitä.  

 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

+ Jyväskylässä käytetyt työllisyyden edistämisen toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia, mutta  

-  toimenpiteet ovat olleet riittämättömiä työttömyysasteen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kor-

kean tason perusteella. 

 - Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen edellyttää tiiviimpää yhteistyötä koulutusorgani-

saatioiden ja elinkeinoelämän/yritysten kanssa.  

+ Kuntakokeilusta odotetaan parannusta erityisesti palvelujen koordinointiin ja johtamiseen kaupun-

kiorganisaation sisällä ja kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. 

Suositus: Työllisyyden edistämisen rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten vaikuttavuudesta 

tarvitaan systemaattista seurantatietoa.  
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Rakennusvalvonta ruuhkautui vuoden aikana ja lokakuussa kahdella purkuviikolla rakennusvalvonta ei otta-

nut vastaan asiakkaita tai puheluita vaan saattoi rakennuslupia päätökseen. Asiakkaat olivat tyytyväisiä no-

peutettuihin lupapäätöksiin. Sähköiseen järjestelmään on yhdistetty lupavaiheen asiakaskysely, mutta siitä 

ei ole vielä koostettua tietoa alkuvuodesta 2021. Kattavamman asiakaspalautteen saaminen ja ulkoisen ar-

vioinnin tekeminen olisi tärkeää toiminnan kehittämisessä.  

 

 

 

 

 

 

10 Kylän Kattaus –liikelaitos  
  

Arviointitehtävä 
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksen palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta: toi-

minnan tuottavuus/taloudellisuus, kustannusvaikuttavuus, palvelun laatu, palvelun vaikuttavuus ja henkilös-

tön työhyvinvointi.   

 Arvioinnin tulokset  

Liikelaitokselle alkuperäisessä talousarviossa 2020 asetettu tilikauden alijäämätavoite oli 0,4 miljoonaa eu-

roa, jota muutettiin koronapandemian ja Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen uusien toimitilojen vuoksi ali-

jäämäennusteeseen 3,8 miljoonaa euroa. Tilikauden 2020 alijäämän toteuma oli 3,2 miljoonaa euroa, vaikka 

kaupunki antoi liikelaitokselle 2,0 miljoonan euron sisäisen toiminta-avustuksen kattamaan koronapande-

mian aiheuttamat kustannukset.  

Kaupungin liikelaitokselle asettamat sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat toiminnan tehostaminen ja asia-

kaslähtöinen toiminta. Liikevaihdon tavoitemäärää henkilötyövuotta kohden ei saavutettu koronapande-

mian vuoksi. Asiakastyytyväisyyskyselyitä ei toteutettu koronapandemian vuoksi ja kaupunginsairaaloiden 

(Kyllö ja Palokka) asiakastyytyväisyyskyselyt siirrettiin vuodelle 2021. 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

- Rakennusluville talousarviossa 2020 asetetut käsittelyajat eivät toteutuneet vuonna 2020 viime 

vuosien tapaan. Toteutumattomuuteen vaikuttavat avoimet vakanssit/resurssipula ja rakennustar-

kastajien vaihtuvuus. 

 

+   Rakennusvalvonnassa on kehitetty uusia toimintamalleja asiakaspalautteen keräämisessä.  

 

Suositus: Asiakaspalautetta olisi hyvä kerätä ja analysoida kattavammin ja mahdollisesti ulkopuoli-

sen toteuttajan toimesta.  

 

Suositus: Rakennusvalvonnassa tulisi mahdollistaa elinvoimaa ja työllisyyttä tukevien hankkeiden 

nopeutettu ja joustava rakennuslupakäsittely hakijoiden yhdenvertaisuus huomioiden. 
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Vuonna 2019 Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä liikelaitokselle siirretyt osastoruokapalvelut siirrettiin takai-

sin sairaanhoitopiirille 1.10.2020 alkaen. Sairaanhoitopiirille siirtyi noin 40 työntekijää. Keski-Suomen sai-

raanhoitopiirin ja Kylän Kattauksen yhteisen arvioinnin perusteella osastoruokapalvelut ovat tehokkainta hoi-

taa sairaalan henkilökunnan toimesta. 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunnassa hyväksyttiin helmikuussa 2020 keittiöverkkosuunnitelma, jossa 

selvitettiin sairaala Novan keittiön valmistumisen ja uuden tuotantotavan aiheuttamia vaikutuksia koko kau-

pungin keittiöverkkoon. Selvityksen mukaan tuotantokeittiöverkkoa voidaan keskittää keskuskeittiöiden 

määrää vähentämällä, mikä vähentää tulevien vuosien keskuskeittiöiden korjaustarvetta ja ruoanvalmistuk-

seen tarvittavan henkilöstön määrää. Ruokakuljetusten määrän väheneminen ja kuljetusajankohtien jousta-

vuus mahdollistavat säästöjä. Keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen ja uuden tuotantotavan tavoitteita 

ja vaikutuksia esimerkiksi tuottavuuteen, talouteen, palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen sekä henkilöstöön 

(määrä ja hyvinvointi) tulisi seurata systemaattisesti. 

Vuonna 2020 sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti kasvoivat ja koulutuspäivät henkilöä kohden väheni-

vät. Koronatilanteen vuoksi työelämän keskusteluja ei ole vuonna 2020 käyty.  Henkilöstö on voinut halu-

tessaan pyytää keskusteluajan, jolloin keskustelu on järjestetty. Poikkeus- ja muutostilanteissa olisi hyvä 

arvioida kehityskeskustelujen toteuttamista ainakin yhteisöllisin keinoin.   

THL:n kouluruokakyselyn perusteella perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista vuonna 2017 Jyväskylässä 20,2 

prosenttia (koko maa: 29,8 prosenttia) nuorista ei syönyt koululounasta viitenä päivänä kouluviikon aikana. 

Vastaava tunnusluku vuonna 2019 oli 25,7 prosenttia ja koko maan keskiarvo 36,5 prosenttia. Nuorten ruo-

kailutottumuksissa koululounaan osalta on tapahtunut negatiivinen kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2019, 

mutta Jyväskylän tulokset ovat koko maan tuloksia paremmat.  

Kaupunkistrategiaa toteuttavista toimenpiteistä resurssiviisaus -hankkeita oli tauolla. Hävikkiä kasvattivat 

esimerkiksi ulkopuolisten hävikkiruokailijoiden ruokailumahdollisuuden keskeyttäminen ja luokkaruokailu. 

 

 

 

 

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

+     Keittiöverkkosuunnitelma on hyväksytty vuonna 2020. 

- Liikelaitoksen alijäämä -3,2 miljoonaa euroa on merkittävä huomioiden kaupungin toiminta-avus-

tus 2,0 miljoonaa euroa, joka kattaa koronapandemian kustannukset liikelaitokselle. 

 

Suositus: Keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen ja uuden tuotantotavan tavoitteita ja vaikutuk-

sia esimerkiksi tuottavuuteen, talouteen, palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen sekä henkilöstöön 

(määrä ja hyvinvointi) tulisi seurata systemaattisesti. 

Suositus: Liikelaitoksessa olisi hyvä arvioida muutos- ja poikkeustilanteissa henkilöstön kanssa käytä-

vien työelämäkeskustelujen toteuttamisen tavat. 
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11 Omistajaohjauksen toteuttaminen kaupunkikonsernissa 

Arviointitehtävä 

Arvioinnissa selvitettiin, miten Jyväskylän kaupungin omistajaohjaus toteutui yhtiöissä ja miten yhtiöille 

asetetut sitovat talousarviotavoitteet toteutuivat. Lisäksi kiinnitettiin huomiota konserniohjeiden ajantasai-

suuteen. Omistajaohjausta koskeva kysely lähetettiin konsernijohdolle ja yhtiöille (Alva-yhtiöt Oy, Jyväsky-

län Seudun Puhdistamo Oy).  

 

Arvioinnin tulokset 

Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje hyväksyttiin kaupunginval-

tuustossa (27.11.2017 § 138).  Kaupunginvaltuusto 22.2.2021 lakkautti hallintosäännön tarkistuksen yhtey-

dessä konsernijaoston ja siirsi sen tehtävät seuraavalla valtuustokaudella kaupunginhallitukselle.  Konser-

niohjetta tulee päivittää konsernijaoston lakkauttamisen ja yhtiömuutosten myötä. Maaliskuun 2021 lop-

puun mennessä konserniohjetta ei vielä ole päivitetty. 

Konserniohjeen mukaan yhteisöillä on velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa. 

Jyväskylässä ennakkokäsitys on ollut tapana antaa kirjallisesti sähköpostitse. Konserniohjeeseen tulisi lisätä 

ohjeistus kaupungin antaman ennakkokäsityksen antamisesta ja dokumentoinnista kaupungilla (sähköposti 

ei riitä) sekä vaatimus merkitä konsernijohdon ennakkokäsitys yhteisön pöytäkirjaan.  Näin menetellään 

myös muissa suurissa kaupungeissa. Huomattava on, että yhtiön hallituksen noudattaessa omistajan anta-

maa ennakkokäsitystä, vastuu hallituksen päätöksestä ei kuitenkaan siirry kaupungille/omistajalle.   

 

Tytäryhteisöjen tavoitekeskusteluissa ja talousarviotavoitteiden asettamisessa tunnistettiin eroja tytäryh-

teisöjen välillä. Vuosittaiset tavoitekeskustelut nähdään tärkeänä välineenä tavoitteiden ohjaavuuden var-

mistamisessa. Tytäryhteisöjen hallitukset (hallitusten puheenjohtajat) olisi tarkoituksenmukaista ottaa mu-

kaan konsernijohdon kanssa vuosittain käytäviin tavoitekeskusteluihin toimitusjohtajan lisäksi. Omistajaoh-

jauksen vuosikello selkiyttäisi omistajan ja tytäryhteisöjen tavoitekeskustelujen pitämisen sisältöjä ja ajan-

kohtaa.  

 

Kaupungin olisi mahdollista saada merkittäviä säästöjä, mikäli kaupunkikonsernia koskevat hankintojen kil-

pailutukset voitaisiin suunnitella ja toteuttaa nykyistä käytäntöä aikaisemmin. Loppuvuodesta 2020 kau-

pungissa otettiin käyttöön kilpailutuskalenteri, joka sisältää kilpailutusten 3-vuotissuunnitelman, mutta ei 

konsernin yhtiöiden hankintoja.  Kilpailuttamispalvelut-yksikkö tiedottaa tulevan vuoden kilpailutuksista 

kalenterin kautta avoimesti kaupungin internet-sivuilla. Internet-sivuilla julkaistaan kuitenkin vain kuluvan 

ja tätä seuraavan vuoden aikana toteutettavat kilpailutukset. 

 

Hankintojen uudet linjaukset tulivat voimaan 1.1.2021, mutta linjauksia ei sovelleta koko kaupunkikonser-

niin. Tytäryhteisöissä on tunnistettu riittävän aikaiseen hankintojen kilpailutusajankohtaan sisältyvä säästö-

potentiaali. Kaupunkirakenteen hankkeiden viivästyessä valitus- tai muutosprosessien vuoksi hankkeen to-

teutus olisi hyvä lykätä riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jotta mahdollisen valitus- tai muutosprosessin rat-

keamisen jälkeen jäisi riittävän pitkä aika kilpailutukselle. Hankesalkussa/kilpailutuskalenterissa olisi näitä 

tilanteita varten hyvä olla muita, valmisteltuja hankkeita, joita voitaisiin toteuttaa valitus- ja muutosproses-

sin vuoksi pysähtyneen hankkeen tilalla. 



59 
 

Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet edellyttävät tytäryhteisöiltä investointeja. Investoin-

tien rahoittamisvaihtoehdot vaikuttavat esimerkiksi omavaraisuusasteeseen ja lainakannan määrään. Osin-

kopolitiikalla on vaikutus tytäryhteisöjen kassavirtaan ja velkaantumiseen. Kaupungin on tarkoituksenmu-

kaista noudattaa ennakoivaa tuloutuspolitiikkaa.  Konsernin kokonaisedun kannalta on tarpeen arvioida val-

tuuston asettamien tavoitteiden suhdetta yhtiön investointitarpeisiin ja velkaantumiseen.  

 

Hulevesimaksuilla ei maksun luonteen mukaisesti tuoteta voittoa (hulevesimaksutuotot alhaisemmat kuin 

kustannukset). Kaikissa kunnissa ei peritä hulevesimaksua, mutta hulevesimaksua periviin kuntiin verrat-

tuna omakotitalon hulevesimaksu on Jyväskylässä hieman maan keskiarvoa 52 euroa alhaisempi. 

 

Education Facilities Oy:n toiminta on laajentunut alkuperäisestä toiminnastaan koulu- ja opetustoimen tilo-
jen rakennuttamisesta. Yhtiön toiminnan rooli ja laajuus kaupunkikonsernissa tulee arvioitavaksi vuoden 
2021 aikana.  
 

Jyväskylän kaupungin lainasaamiset tytäryhteisöiltä vuoden 2020 lopussa olivat 155,9 miljoonaa euroa, 

josta Alva-yhtiöt Oy:n vuonna 2020 uusitun lainan osuus on 150 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunki on 

kuntalain 129 §:n voimaan tultua vuonna 2015 edellyttänyt myös tytäryhteisöiltä lainojen vastavakuudet.   
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Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

+ Kaupungin omistajapolitiikan kautta kaupunkistrategia on huomioitu yhtiöissä, mikä tukee konser-

nin kokonaisedun toteutumista. 

- Koko konserni huomioon ottaen tarpeeksi ajoissa tehtävien hankintojen kautta saatavia kustannus-

säästöjä ei ole riittävästi hyödynnetty. 

- Veden hinta  on maan korkeimpia ja vaikuttaa asumisen kustannuksiin.  

Kysymys: Kuinka tarkoituksenmukaista on pitää puhtaan veden ja jäteveden yhtiöt erillisinä, mitä 

synergiaetuja yhdistäminen toisi? 

 

Suositus: Konserniohjeeseen tulisi lisätä ohjeistus kaupungin antaman ennakkokäsityksen antami-

sesta ja dokumentoinnista kaupungilla (sähköposti ei riitä) sekä vaatimus merkitä konsernijohdon 

ennakkokäsitys yhteisön pöytäkirjaan. 

Suositus: Tytäryhteisöjen hallitukset (hallitusten puheenjohtajat) olisi tarkoituksenmukaista ottaa 

mukaan konsernijohdon kanssa vuosittain käytäviin tavoitekeskusteluihin toimitusjohtajan lisäksi.  

Vuosittainen tavoitekeskustelu ja tavoitteen ohjaavuuden arviointi säännöllisesti olisi hyvä toteut-

taa. 

Suositus: Konserniohjetta tulee päivittää konsernijaoston lakkauttamisen ja yhtiömuutosten myötä. 

Suositus: Kaupunkikonsernissa tulisi voida ennakoida infrastruktuurihankkeiden kilpailutus- ja raken-

tamisajankohtia riittävän ajoissa ja mahdollisten muutos- ja valitusprosessien varalta, jotta voidaan 

hyödyntää kustannussäästöjä (muutos- ja valitusprosessien ajaksi osoittaa korvaavia hankkeita).  

Suositus: Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet edellyttävät tytäryhteisöiltä inves-

tointeja. Investointien rahoittamisvaihtoehdot vaikuttavat esimerkiksi omavaraisuusasteeseen ja lai-

nakannan määrään. Osinkopolitiikalla on vaikutus tytäryhteisöjen kassavirtaan ja velkaantumiseen. 

Kaupungin on tarkoituksenmukaista noudattaa ennakoivaa tuloutuspolitiikkaa. 
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12 Avosairaanhoidon palvelut    
  
Arviointitehtävä  
 
Arvioinnissa tarkastellaan avosairaanhoidon palveluiden järjestämisen kustannusvaikutuksia vuosina 2016-
2020. Jyväskylän kaupungissa järjestetään avosairaanhoidon palveluja kaupungin oman tuotannon (terveys-
asemien) ja ostopalvelujen (Korpilahti, Tikkakoski, Säynätsalo ja Huhtasuo) avulla. Sosiaali- ja terveyslauta-
kunta päätti (28.5.2020 § 44), että Huhtasuon terveysaseman avosairaanhoidon palvelut järjestetään osto-
palveluna. Palveluiden järjestäminen siirtyi kilpailutuksessa valitulle toimijalle joulukuussa 2020.   
 

Arvioinnin tulokset 

 
Lääkäreiden saatavuus kaupungin omille terveysasemille on heikkoa ja terveysasemilla toimivien ostopalve-
lulääkäreiden kustannukset ovat vuosittain kasvaneet. Omilla terveysasemilla hoitajakäynnit ovat lisäänty-
neet suhteessa lääkärikäynteihin ja puhelinkontakteihin tavoitteen mukaisesti. Omassa toiminnassa lääkä-
rille pääsy on hieman parantunut vuodesta 2016. Lääkärin kiireettömään hoitoon pääsyn hoitotakuu on 90 
päivää ja suositus 21 päivää, toteuma vuonna 2020 oli 35 päivää.  Ulkoistetuissa Säynätsalon, Tikkakosken ja 
Korpilahden terveysasemien toiminnassa hoitoon pääsy vaihtelee tuottajittain 9-12 päivään.  
 
Bruttokustannukset suoritetta kohti ovat nousseet vuodesta 2016 omassa toiminnassa 70 prosenttia ja ul-
koistetussa toiminnassa 96 prosenttia.  Kustannukset suoritetta kohti ovat kasvaneet, mutta potilaita hoide-
taan myös enemmän kerralla kuntoon.  
 
Avosairaanhoitoon on kehitetty laatupankkiohjelma, jolla seurataan diagnoosipohjaisesti väestön terveyden-
tilan kriittisiä arvoja suoraan laboratoriotutkimusten tai potilastietojärjestelmän tietokannasta tiedot kerä-
ten. Näitä ovat esimerkiksi keskeisimpiin kansansairauksiin liittyvät kolesteroli- ja verensokeritulokset ja tu-
pakointi. Tämä laadun ja vaikuttavuuden seuranta on systemaattista myös omassa toiminnassa.  
 
Ostopalvelutuottajien kanssa sovitaan palvelun laatutasosta ja palvelun tuottajalle maksetaan bonus tai laa-
tupantti sen jälkeen, kun sovitut palvelun laatuvaatimukset ovat täyttyneet. Laatupantti maksetaan siinä suh-
teessa kuin laatukriteerit ovat täyttyneet.  Vuonna 2018 maksettiin palvelun saatavuuden, terveydentilan, 
asiakaskokemuksen ja terveysaseman palvelun vaikuttavuuden perusteella palvelujen tuottajille (3) keski-
määrin 57 prosentin osuus laatupantista, 71 prosentin osuus vuonna 2019 ja 91 prosentin osuus vuonna 
2020. Rahassa tämä tarkoittaa noin 127 000 euroa vuonna 2020. Mukana ei ole Säynätsalon suun terveyden-
huolto, jossa laatupantin osuus oli vähän alle 50 prosenttia.  
 
Oman tuotannon osalta erityisesti sairaanhoitajien sähköisten palveluiden osuus on kasvanut. Ostopalvelu-
tuotannossa sen sijaan lääkäreiden. Sairaanhoitajien merkittävää sähköisen asioinnin osuuden kasvua selit-
tää suunnitelman mukaisesti käyttöön otetut eri Omaolo-oirearviot ja erityisesti viime vuonna lanseerattu 
Koronaoirearvio. Ostopalvelualueet eivät käytä Omaolo-palvelua. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon di-
gitaalisissa ratkaisuissa on eroja; julkisella ei ole vielä käytössään samanlaista lääkärityöhön soveltuvaa di-
gijärjestelmää kuin yksityissektorilla. Etäkontaktit omassa toiminnassa lääkäreillä tapahtuvat pääosin puheli-
mitse ja ne kirjataan puhelusuoritteina.  Etävastaanotot palvelumuotona lisääntyvät.  
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13 Ikääntyneiden palvelut    
  
Arviointitehtävä  
 
Jyväskylässä asui 11 307 yli 75-vuotiasta henkilöä vuonna 2020 ja kasvu vuoteen 2030 mennessä on yli 
6 000 henkilöä. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden tuloksellisuudella on entistä painavampi merkitys sekä 
kaupungin talouteen että ikäihmisten saamien palveluiden laatuun.    
 
Arvioinnin tulokset  
 

Kotihoitoa muutettiin kaupungin omaksi toiminnaksi asteittain vuoden 2020 aikana - syksyllä 2019 ensim-

mäinen alue, kaksi viimeistä aluetta (Keljon alueen toinen tuottaja ja ydinkeskusta) syyskuun 2020 

alussa.  Palvelurakennemuutosten jälkeen kotihoidon oman toiminnan osuus on 73, ostopalvelun 9 ja palve-

lusetelien 15 prosenttia. Oman toiminnan asiakastunneista puoli prosenttia muodostui etähoivasta. Palvelu-

setelin suhteellinen käyttäjämäärä kotipalvelun asiakkaissa on lisääntynyt vuodesta 2016 alkaen.    

Palveluasumisen oman toiminnan hoitopäivät ovat olleet yli puolet tarjotusta palvelusta.  Kaupungin tavoite 

on, että ympärivuorokautisessa asumisessa asuisi tulevaisuudessa noin 7 prosenttia ikääntyneistä (nykyisin 

9 %). Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan, mutta keskimääräinen jonotusaika palveluasumiseen on yli 

70 vuorokautta. Jyväskylän ikääntyneiden palveluissa painopiste on ennaltaehkäisevän toiminnan, kuntou-

tuksen sekä kotiin annettavien palveluiden lisäämisessä, tehostamisessa sekä monipuolistamisessa.  Näillä 

keinoilla pyritään hillitsemään raskaamman palvelun tarvetta.  

Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

+ Avosairaanhoidon palvelurakenteessa on parannettu kustannusvaikuttavuutta.   

+ Palvelun laadun arviointi on kehittynyt. Kaupunki ja yksityinen palvelutuottaja ovat tehneet yhteis-

työtä laadun kehittämisessä. 

+ Etävastaanotto on lisääntynyt.  

-  Oman ja ulkoistetun palvelun erot siinä, mitä kustannuksia lasketaan suoritetta kohti, vaikeuttavat 

palvelujen tuottamisen vertailtavuutta. 
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Yhteenveto, johtopäätökset ja suositukset 

 

+ Säännöllisessä kotihoidossa etähoivan kasvun mahdollisuudet. 

- Tehostetun palveluasumisen tarve on suurempi kuin kaupungin tarjonta.  

Suositus: Kotihoidon palveluiden ja tukipalveluiden osuuteen kotona asumisen tueksi tulee panos-

taa, jotta voidaan vähentää tehostetun palveluasumisen tarvetta.  

Suositus: Kotihoitoon kehitetään monimuotoisia palveluja asiakkaiden hoitoisuuden mukaan. Erityi-

sesti palvelusetelitoimintaa tulee monipuolistaa ja tehdä siitä tuottajille houkuttelevampaa, jotta 

alalle saadaan yrittäjiä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. 
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14 Tarkastuslautakunnan tehtävä   
 

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

louden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar-

koituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja talou-

den tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkastajan valinnan ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoit-

tamisvelvollisuutta.   

Arviointiin liittyvät havainnot ja kehittämisehdotukset esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa arvioin-
tikertomuksessa, joka julkaistaan kaupungin www-sivulla https://www.jyvaskyla.fi/arviointikertomus. Arvi-
ointikertomuksen lisäksi tarkastuslautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvi-
tyksiä arvioinnin tuloksista.  

Lautakunta antoi valtuustolle tiedoksi arvioinnin erityistoimivallan käytöstä poikkeusoloissa ja toimivallasta 
vakavissa häiriötilanteissa (KV 7.12.2020 § 104).  

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.   

 Kaupunginvaltuusto myönsi 23.11.2020 § 96 eron Jussi Viljaselle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä 

ja valitsi Pentti Niekan jäseneksi sekä Jussi Viljasen varajäseneksi. Kaupunginvaltuusto myönsi 23.11.2020 § 

97 eron Jamaica Kaihlaniemelle tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi Kauko Isomäen vara-

jäseneksi. Kaupunginvaltuusto valitsi 23.11.2020 § 98 Kari Kuusijoen tilalle tarkastuslautakunnan jäseneksi 

Leena Yksjärven varajäsenenä toimineen Kimmo Ojalan ja Yksjärven uudeksi varajäseneksi Paavo Luukkosen.  

Tarkastuslautakunnan jäsenet:    Tarkastuslautakunnan varajäsenet:  
Jaakko Selin (pj.)    Reetta Nummelin  
Irma Hirsjärvi (vpj.)    Ari Harlamow  
Irene Hallamäki                                                                             Minna Kilpala   
Eeva Harjula     Maritta Tynkkynen  
Kari Kuusijoki kokoukseen 29.10.2020 asti   Eija Tuohimaa   
Kimmo Ojala 3.12.2020 kokouksesta alkaen  
Seppo Moilanen                          Tuomo Hassinen  
Minna Mustonen                                                                          Rami Sipilä   
Tapani Mäki     Jamaica Hakkarainen ja Kauko Isomäki   
Maarit Möller     Joel Lehtonen   
Martta Walker     Pirita Wahlstedt-Niskanen   
Pentti Niekka                    Jussi Viljanen   
Leena Yksjärvi                                                             Paavo Luukkonen  
Antti Yli-Tainio                                Timo Taskinen  
  
Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelmansa 12.8.2020. Kokouksia lautakunnalla oli kuusi syksyllä 
2020 sekä kolme iltakoulua ja keväällä 2021 viisi kokousta sekä kuusi iltakoulua arviointikertomuksen valmis-
telua varten. Tarkastuslautakunnalle asioita valmisteli esittelijänä toiminut kaupunginreviisori Tarja Saarelai-
nen ja 17.8.2020 alkaen kaupunkitarkastaja Anne Kettunen. Teknisenä sihteerinä toimi Päivi Lind.   
 

Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen loppuraportin vuoden 2020 tarkastuk-
sista 11.3.2021.  Lautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi tilintarkastajien väliraportin vuoden 2020 tilintarkas-
tuksista (17.12.2020) ja päätti antaa väliraportin tiedoksi kaupunginhallitukselle. Tarkastuslautakunta kuuli 
kaupungin johtoa; kaupunginjohtajaa, talous- ja strategiajohtajaa, kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, ti-
linpäätökseen 2020 liittyen 31.3.2021. Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi tilintarkastajien 

https://www.jyvaskyla.fi/arviointikertomus


65 
 

loppuraportin vuoden 2020 tilintarkastuksista 22.4.2021 ja lähetti raportin sekä tilintarkastuskertomuksen 
2020 tiedoksi kaupunginhallitukselle.   
  
Allekirjoitukset  
Jyväskylässä 22.4.2021  
  
  
Jaakko Selin     Irma Hirsjärvi  
puheenjohtaja    varapuheenjohtaja  
  
  
  
  
Irene Hallamäki   Eeva Harjula  
jäsen    jäsen  
  
  
  
  
Kimmo Ojala    Seppo Moilanen  
jäsen    jäsen  
  
  
  
  
Minna Mustonen    Tapani Mäki  
jäsen    jäsen  
  
  
  
  
Maarit Möller    Martta Walker  
jäsen    jäsen  
  
  
  
  
Pentti Niekka                Leena Yksjärvi  
jäsen    jäsen  
  
  
  
  
Antti Yli-Tainio  
jäsen  
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Osa 2 Tarkastuslautakunnan tuloksellisuusarvioinnit 
 

7 Perusopetusikäisten palvelujen palvelurakenne ja toimintamallit  

7.1 Arviointitehtävä 

Arvioinnin kohteena on perusopetusikäisten (7-15-vuotiaiden) palvelurakenteessa ja toimintamalleissa teh-

dyt muutokset, joilla tavoitellaan parempaa palvelujen saatavuutta/saavutettavuutta (myös hyvinvointiker-

tomuksessa ilmaistu kaupungin tavoite) sekä kohdentumista sekä lasten ja nuorten palvelutarpeisiin vastaa-

mista kustannustehokkaasti.  Arvioinnissa kuvataan palvelurakenne vuonna 2015 ja verrataan muutoksia 

vuoden 2020 loppuun mennessä sekä ennakoidaan muutostarpeet suhteessa perusopetusikäisten määrän 

trendiennusteeseen.  

Kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa 2017-2020 tavoitteena on palvelujen saatavuuden ja saavutettavuu-

den parantamisen lisäksi yksinäisyyden ehkäiseminen ja vähentäminen, eriarvoisuuden loiventaminen ja 

osallisuuden vahvistaminen (KV 11.12.2017 § 157). Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten hyvin-

vointikertomuksen tavoitteet näkyvät talousarviossa ja tilinpäätöksessä ja miten ne on yhdistetty taloudelli-

siin tavoitteisiin (hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroisuus/hyvinvointitalous).  

Kaupunki/sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta tilasi FCG:ltä selvityksen lasten, nuorten ja perheiden pal-

veluista ja sai ehdotuksen tulevaisuuden toimintamalleista, jotka hillitsevät kustannuksia, mutta kehittävät 

palveluiden kohtaantoa (FCG). Tulokset on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnan iltakoulussa 11.6.2020. 

Kuvauksen mukaan lähes kaikilla perheiden, lasten ja nuorten palveluilla on yhteisasiakkuuksia sosiaali- ja 

terveydenhuollon palveluissa. Asiakasryhmällä on lisäksi tiivis yhteys sivistystoimen palveluihin. Mielenter-

veys- ja päihdepalveluiden merkitys lastensuojelussa sekä lasten ja perheiden palveluissa on keskiössä. Sel-

vityksen perusteella palveluihin ohjautuminen tapahtuu monen eri kanavan kautta ja palveluohjausprosessi 

kaipaa selkeyttämistä. Tuloksien perusteella on mahdollista, että asiakkaat eivät esimerkiksi saa tarvitsemi-

aan palveluita oikea-aikaisesti, palvelut ovat pirstaleisia ja päällekkäisyyksiä esiintyy. Palvelujen järjestämi-

sessä pyrkimyksenä on pitää keskiössä ennaltaehkäisevät ja avohuollon toimenpiteet. 

Tarkastuslautakunta arvioi kaupungin tilaamien tutkimusten ja talousarvioon kirjattujen tavoitteiden (sitovat 

ja kehittämistavoitteet) perusteella perusopetusikäisten palvelujen järjestämisen tuloksellisuutta. Arviointi-

tehtävä jaetaan kahteen osaan: 1) Selvitetään ja kuvataan perusopetusikäisten (7–15-vuotiaat) palvelura-

kenne ja kustannukset vuosina 2015, 2019, 2020 tilinpäätösten ja 2021 talousarvion mukaan. 2) Selvitetään 

talousarvioissa asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja tavoitteiden vaatimat muutokset toimintamalleihin, 

jotta vastataan lasten palvelutarpeisiin ja saavutetaan tavoiteltu kustannustehokkuus säilyttäen palvelujen 

laatu. 

7.2 Arvioinnin toteutus 

Vuodesta 2015 vuoteen 2019 perusopetusikäisten oppilaiden määrä on kasvanut 1 005 oppilaalla. Vuoteen 

2030 mennessä ennusteen mukaan perusopetusikäisten lasten määrä vähenee yli 2 000 oppilaalla, mikä vaa-

tii toiminnan sopeuttamista (palveluverkko ja opetushenkilöstön määrä).   
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Taulukko 15: Perusopetusikäisten määrä, lähde vuodet 2015 ja 2019: Tilastokeskuksen tilasto 11re -- Väestö iän (1-v.) 
ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2019. Lähde ennusteille vuodet 2020, 2025, 2030: Jyväskylän kaupungin perus-
opetuksen palveluverkkosuunnitelma. Muutos% on laskettu muutoksena verrattuna edelliseen taulukossa esitettyyn 
ajankohtaan.  

   2015  2019  E2020  E2021  E2025  E2030  

7-12 -vuotiaat  8 722  9 256  9250  9260  8 500  7 400  

13-15 -vuotiaat  3 913  4 384  4500  4620  4 700  4 300  

Ikäluokat yh-
teensä  

12 635  13 640  13 750  13 880  13 200  11 700  

Muutos %     8  1  1  -5  -11  

  
Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliik-

keen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden 

yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. Esimerkiksi 

Tilastokeskuksen ennuste vuodelle 2025 on ikäluokille yhteensä 13 127 (7–12-vuotiaat 8 421, 13–15-vuotiaat 

4 706). Tilastokeskuksen ennusteessa ja kaupungin palveluverkkosuunnitelman pohjana olevassa ennus-

teessa on hieman eroa.  

Perusopetuksen palveluverkkoselvityksen mukaan kaupungin oma väestöarvio pohjautuu Tilastokeskuksen 

syksyllä 2019 julkaisemaan väestöennusteeseen, jonka mukaan syntyvyyden lasku on pysyvä trendi. Kaupun-

gin väestöarviota on sen mukaisesti korjattu oletuksella, että syntyvyys jatkuu aiempia vuosia pienempänä 

myös jatkossa, mutta ei enää laske nykytilanteesta.  

 

7.3 Perusopetusikäisiä koskevat talousarviotavoitteet vuosina 2015, 2019, 2020 ja 2021 

Tavoitteet vuonna 2015 

Taulukko 16: Talousarvion tavoitteet, mittarit ja toteuma vuonna 2015 

Tavoite 2015 Mittari (talousarvio) Seuranta/ 
toteuma (tilinpäätös) 

Nuorten lyhytkestoisia laitossijoituksia 
hoidetaan omissa nuorisokodeissa 

Hoito omissa nuorisokodeissa yli 90 
%. 

91 % 

Opetuksen vuosiviikkotunnit Perusopetuksen oppilas 1,70 1,68 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuo-
siluokilla 1−6 

18,5 oppilasta/ryhmä 18,65 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuo-
siluokilla 7−9 

18,0 oppilasta/ryhmä 17,94 

Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat 65 000 70 000 

Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat 20 % 13–18-vuotiaiden ikäryhmästä 16 % 

Peruskoulun päättötodistus Koko päättöikäluokka saa peruskou-
lun päättötodistuksen 

1 122 oppilasta, 0,53 % jäi ilman 
eli 6 oppilasta 

Palvelutakuut:  
Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset toteutuivat. 
Lastensuojelutarpeen ilmoitukset - kiireellinen Palvelutakuu; saman päivä aikana Toteutunut 100% Lastensuojelu-
tarpeen ilmoitukset Palvelutakuu 7 vuorokautta Toteutunut 100 % (ka. 1,66 pv) Lastensuojelutarpeen selvitykset 
Palvelutakuu 3 kuukauden kuluessa Toteutunut 100% 
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Vuoden 2015 talousarviossa kerrotaan, että Jyväskylän nuorten aikuisten palvelukeskuksen (J-Napin) toimin-

taa laajennetaan nuorisovastaanotolla, joka on matalankynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelua 13–22-

vuotiaille nuorille. Tilinpäätöksessä ei ole raportointia nuorisovastaanotosta. Talousarvion mukaan lasten-

suojeluasiakkaiden avo- ja laitoskuntoutuspalveluita kehitetään yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin 

toimijoiden kanssa (tästä ei ole raportointia tilinpäätöksessä). 

Johtopäätös 18: Kaupungin vuoden 2015 talousarviossa on kiinnitetty huomiota lasten ja nuorten päihde- ja 

mielenterveyspalvelujen tarpeeseen. Valtuustotasoisia mitattavia tavoitteita ei ole vielä asetettu vuoden 

2015 talousarviossa.  

 

Palvelurakenne ja kustannusten jakaantuminen vuonna 2015 

 

Kuvio 10: Perusopetuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä nuorisopalveluiden yhteistyö ja kustannukset Jyväsky-

län kaupungilla vuonna 2015 niiltä osioin kuin kustannukset ovat selvitettävissä ja kohdennettavissa tietyille palve-

luille.  

Kuviossa yllä on esitetty 7–15-vuotiaaseen oppilaaseen kohdistuvia sosiaali- ja terveyspalveluiden, nuorisopalveluiden 

ja perusopetuksen kustannuksia vuonna 2015. Kuviossa ei huomioida muita ikäryhmään kohdistuvia terveyspalveluiden 

(esimerkiksi suun terveydenhuollon) tai erikoissairaanhoidon kustannuksia kuin kuviossa on nimetty. Kuviossa on huo-

mioitu nettokustannukset ilman palveluihin kohdistuvia tuottoja, ellei ohessa ole toisin mainittu. Palveluihin ja esimer-

kiksi hankkeisiin kohdistuu myös merkittäviä tuottoja.  

Kuviossa esitettyihin perusopetuksen palveluihin on huomioitu kirjanpidon perusopetuksen palveluiden kustannukset 

vähennettynä nuorisopalveluilla (esitetty kuviossa erikseen), kotikuntakorvausmenoilla (esitetty kuviossa erikseen), toi-

sen asteen oppilashuoltopalveluilla lisättynä kotikuntakorvaustuloilla sekä toimintakulujen suhteessa varhaiskasvatuk-

selle ja perusopetukselle jaetuilla hallinnon kustannuksilla. Nuorisopalveluiden kirjanpidon kustannuksista on vähen-

netty työpajatoiminta, jonka kohderyhmä on 15–20-vuotiaat. Muilta osin tarkasteltavan ikäryhmän eli 7–15-vuotiaiden 

osuutta nuorisopalveluiden tai Ohjaamon kustannuksista ei ole voitu erottaa. Kouluterveydenhuollon kirjanpidon kus-

tannukset sisältävät perusopetusikäisten kouluterveydenhuollon ja kustannukset on huomioitu sellaisenaan.  

Kuviossa esitetyt lastensuojelun ja vammaispalveluiden kirjanpidon kustannukset ovat SAP-kirjanpitojärjestelmän kus-

tannukset koko palvelun kohderyhmälle (vammaispalveluissa ei ikärajausta, lastensuojelu 0–21-vuotiaat ja heidän 
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perheensä), koska kirjanpidosta ei ole mahdollista erottaa tarkasteltavan kohderyhmän eli 7–15-vuotiaiden kustannuk-

sia. Erikoissairaanhoidon nuorisopsykiatrian kaupungin kustannuksien osuutta ei ole pystytty selvittämään.  

Perheiden ennaltaehkäisevät palveluiden kirjanpidon kustannukset on huomioitu kokonaisuudessa lukuun ottamatta 

muiden kuntien vyörytyksiä, neuvolapalveluita, opiskeluterveydenhuoltoa ja joukkotarkastuksia. Kustannuksista ei ole 

ollut mahdollista erottaa tarkasteltavaa ikäryhmää. Kotikuntakorvausmenoista ei ole erotettu ikäryhmää 7–15, vaan 

kustannukset muodostuvat ikäryhmästä 6–16-vuotiaat. Laskennassa on huomioitu koko ikäryhmä 7–15-vuotiaat tarkas-

teltavan vuoden lopussa oppilasmäärän sijaan. 

Johtopäätös 19: Perusopetusikäisiin kohdistuvia kaikkia kustannuksia ei pystytä kohtuudella tietojärjestel-

mistä selvittämään. Palvelujärjestelmän vaikuttavuuden arvioinnin kannalta on oleellista, miten kustannus-

ten kehittymistä voidaan seurata suhteessa tehtyihin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin.   

 

Tavoitteet vuonna 2019 

Talousarviossa mainitaan toimenpiteinä, että sijaishuollon palvelutarpeita pyritään vähentämään lastensuo-

jelun avohuollon tukitoimilla ja varhaisen tuen palveluilla. Lastensuojelun avohuolto työskentelee tiiviisti yh-

dessä Nuorisovastaanoton nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluihin suunnatun perustason hoitohenki-

löstön kanssa. Laaja-alainen yhteistyö vähentää 13–17-vuotiaiden lastensuojelun lyhytkestoisia sijoitustar-

peita ja huostaanottoja.  

 

Taulukko 17: Talousarvion tavoitteet, mittarit ja toteuma vuonna 2019 

Tavoite 2019 Mittari (talousarvio) Seuranta (tilinpäätös) 

Huostaanotettujen lasten sijoittaminen si-
jaisperheisiin.  

Yli 60 %  

Lastensuojelun ostopalveluiden osuus me-
noista 

58 %  

Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–
17-vuotiaiden määrä vähenee  

Vähintään 10 % Väheni 67 % (3) 
ed. vuosi 9 

Ehkäistään nuorten lyhytkestoisia laitossi-
joituksia vuoden aikana 

Vähintään 10 nuoren sijoitus Tehtiin 20 nuorelle (ed. vuosi 42) 

Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemää-
rän kasvua 

 Nuorisopsykiatrian lähetteiden 
määrä vähentyi 11 % (2019:284, 
2018: 319). 

Nuorten hoidon siirtyminen nuorisopsyki-
atriasta perustasolle 

8 nuorta Nuorisopsykiatrialta ohjautui 40 
asiakasta perheineen Nuorisovas-
taanottoon 

Opetuksen vuosiviikkotunnit Perusopetuksen oppilas 1,62 1,66 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosi-
luokilla 1−6 

19,4 oppilasta/ryhmä 19,2 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosi-
luokilla 7−9 

18,1 oppilasta/ryhmä 18,4 

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattori-
työssä aikarajat palvelujen piiriin pääse-
miseksi toteutuvat suositelluissa aikara-
joissa.  * 
 

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

Tavoitteeseen ei vielä vuonna 
2019 päästy. 

Peruskoulun päättötodistus Koko päättöikäluokka saa perus-
koulun päättötodistuksen 

98 % 
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* Uusien vuoden 2020 talousarvioon lisättyjen resurssien myötä ja toimintaa edelleen kehittämällä tavoite pyri-

tään saavuttamaan. 

 

Havaintoja tiivistetysti 

Osa nuorisopalvelujen toiminnoista on koulunuorisotyötä, jolla vaikutetaan kouluyhteisöjen toimintaan ja 

osa on sote-palveluiden rajapinnoille kohdennettua, etsivää nuorisotyötä ja nuorten työpajatoimintaa. 

• Palveluita käyttävien määrää tai ohjauskertoja mittaavat tavoitteet eivät ohjaa toimintaa vaikutta-

vaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan (nuorisopalvelut, ohjaamo). 

• Kuulemisessa saadun informaation perusteella tavoitteenasettelua kehitetään ja uudelle valtuus-

tolle esitetään uudet tavoitemittarit. Ohjelmatyö käynnistetty kaupunginhallituksessa 9.3.2020. 

Kaupunginvaltuusto päätti lisätä käyntikertojen määrää 1 000 nuorella vuoden 2020 käyntikertojen 82 000 

määrästä 83 000 vuoden 2021 talousarviossa ja ohjaamokertojen määrää kasvatetaan vastaavaan aikaan 

300 ohjauskerralla.   

• Tunnuslukuun sisältyy moninainen nuorisopalveluiden toiminta, esim. käyntikerrat nuorisotiloissa, 

pienryhmätoiminnat, kohdatut nuoret, työpajanuorten määrä ja myös ns. vakiintuneet digitoimin-

nat. Uudet digityön toiminnat (2021) tilastoidaan erikseen ja niihin on oma mittarinsa. 

• Etsivän nuorisotyön nuorten määrä nuorisopalveluissa on vuosittain noin 700 nuorta. Tämä sisältää 

yhteydenotot, kontaktit ja tavoitetut nuoret. Kaikkien yhteydenottojen eteen tehdään työtä nuoren 

tavoittamiseksi, mutta osa yhteydenotoista jää pelkiksi yhteydenotoiksi, eli heitä ei yrityksistä huo-

limatta tavoiteta. Osa yhteydenotoista jää kontaktiksi, nuori tavoitetaan, mutta häntä ohjataan ker-

taluontoisesti, nuori ei halua apua tai nuorella ei ole tuen tarvetta. Tavoitettujen nuorten kanssa 

työskennellään pidemmän aikaa. Etsivän nuorisotyön kohderyhmää ovat ensisijaisesti 15–29-vuoti-

aat NEET-nuoret, eli nuoret, jotka eivät ole koulussa tai töissä, tai muiden palveluiden piirissä. Il-

moitukset kouluista ja oppilaitoksista tehdään etsivään nuorisotyöhön nuorisolain mukaisesti niistä 

koululaisista ja opiskelijoista, jotka eivät ole saaneet jatkopaikkaa peruskoulun jälkeen tai keskeyt-

tävät toisen asteen opinnot. 

• Nuorisopalveluilla on seitsemällä yhtenäiskoululla koulunuorisonohjaaja, jotka työskentelevät mm. 

koulupinnareiden kanssa. Pääpaino heidän työssään on ennaltaehkäistä negatiivisia ilmiöitä, esi-

merkiksi lisäämällä yhteisöllisyyttä kouluihin, jolloin korjaavia toimenpiteitä ei tarvittaisi. Koulunuo-

risonohjaajat ovat osa koulukohtaisia oppilashuoltoryhmiä, joissa näistä asioista neuvotellaan. 

Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita 
käyttävien 7–29-vuotiaiden määrä säilyy 
ennallaan  

1 850 lasta tai nuorta, jotka ovat 
mukana toiminnassa vähintään 5 
kertaa/vuosi 

1 172:een, mutta tästä luvusta 
puuttuvat koulunuorisotyön luvut 
tilastointimuutoksen takia.  

15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut 
palvelut tavoittavat nuoria  

780 nuorta 1 179 nuorta huomioiden myös 
Kasvun maisema -hanke (ESR) 
työpajat 

Ohjaamo-toiminnan ohjauskerrat 2 000 4 527 

Palvelutakuut: 
Kouluterveydenhuolto Luokka-asteen mukaiset tarkastukset Laajat terveystarkastukset ovat toteutuneet 99%:sti 
(luokka-asteet 1, 5 ja 8). Määräaikaiset terveystarkastukset toteutuivat 99%.sti (tavoitteena tavata perusopetuksen 
oppilaat lukuvuoden aikana vähintään kerran). 
Lastensuojeluilmoitukset - kiireellinen Palvelutakuu; saman päivän aikana Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset käsi-
teltiin saman päivän aikana. Lastensuojeluilmoitukset Palvelutakuu 7 vuorokautta Lastensuojeluilmoituksista (5 023 
kpl) käsiteltiin myöhässä 29 kpl. Lastensuojelutarpeen selvitykset Palvelutakuu; 3:n kuukauden kuluessa Lastensuo-
jelutarpeen selvityksistä (1 434) valmistui myöhässä 80 kpl. 
 



71 
 

Nuorisopalveluja käyttää noin 20 prosenttia nuorista, mikä tarkoittaa, että jokainen palvelun käyttäjä käy 

keskimäärin noin kerran viikossa nuorisotilalla tai muussa nuorisopalvelussa (2 750 nuorta). Tarkoitus on 

tarjota matalan kynnyksen palvelua tarpeen mukaan.  

Nuorisopalveluiden toiminnassa yksi keskeinen periaate on toimia erilaisissa verkostoissa ja verkostojen 

kanssa. Verkostoyhteistyötä tehdään kaikilla toiminta-alueilla sekä kaupungin muiden palveluiden että mui-

den toimijoiden kanssa (järjestöt, säätiöt, seurakunnat, julkiset organisaatiot, yritykset, vapaat toimintaryh-

mät).  Hanketoiminnalla voidaan lisäksi vastata erilaisiin tarpeisiin.  

Johtopäätös 20: Nuorisopalveluita käyttävien määrää tai ohjauskertoja mittaavat tavoitteet eivät ohjaa toi-

mintaa vaikuttavaan ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Nuorisopalvelujen valtuustotason tavoitteet on 

tarkoitus määritellä seuraavalle valtuustokaudelle uudelleen.   

 

Palvelurakenne ja kustannusten jakaantuminen vuonna 2019 

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi 23.8.2018 § 60 toimenpiteet, joiden mukaan palveluihin lisättiin hen-

kilöstöä: nuorisovastaanottoon 2 päihdesairaanhoitajaa, 2 sosiaaliohjaajaa, 1 lääkäri, 1 psykiatrinen sairaan-

hoitaja, kouluterveydenhuoltoon 1 kouluterveydenhoitaja, opiskeluterveydenhuoltoon 1 psykologi ja 1 päih-

desairaanhoitaja, J-Nappiin 1 psykologi ja 1 psykiatrinen sairaanhoitaja. Perusturvalautakunta päätti 

23.8.2018 § 61 edellä mainitun terveyskeskuslääkärin viran perustamisesta nuorisovastaanottoon 1.10.2018 

alkaen. Uusia palvelussuhteita perustettiin 11 kappaletta.  

Vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 60 lapsella vuo-

desta 2017.  Uusien resurssien ja toimintamallien tavoitteena on ehkäistä vähintään 10 nuoren lyhytkestoi-

nen laitossijoitus vuoden aikana, minkä kustannusvaikutus olisi noin puoli miljoonaa euroa. Tavoitteena on 

myös psykiatrian lähetteiden määrän sekä Sovatekin päihdepalveluiden tarpeen väheneminen. Vuodesta 

2017 nuorisovastaanoton asiakasmäärä kasvoi 110 prosenttia, 402 kävijällä. Vastaanotossa otettiin käyttöön 

Chat-palvelu ja videovälitteinen ohjaus. 

Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessa, että kaupunki on tehnyt mittavat panostuk-
set nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen. Toimenpiteiden vaikuttavuudesta on tar-
peen informoida myös kaupunginhallitusta ja valtuustoa perusturvalautakunnan lisäksi, esimerkiksi hyvin-
vointikertomuksen yhteydessä. 
 
Johtopäätös 21: Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden vaikuttavuudesta tarvitaan syste-
maattista pidemmän aikavälin seurantatietoa ja sen raportointia (hyvinvointikertomuksessa tai toimintaker-
tomuksessa) poikittaistiedon lisäksi. Hyvinvointikertomuksen (KV 8.6.2020 § 41) mukaan vaikuttavuusarvi-
ointia ja -mittareita kehitetään.  
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Kuvio 11: Perusopetuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä nuorisopalveluiden yhteistyö ja kustannukset Jyväskylän kaupungilla 

vuonna 2019. 

 
 
Kolmiportaisen tuen toteutuminen   
 

Taulukko 18: Kolmiportaisen tuen kustannus oppilasta kohden   

   2017   2018   2019   2020   
Erityisopettajat/erityisluokan-
opettajat (palkkatieto), €   

6 664 557   6 739 706   6 994 795   6 914 528   

Tehostettu ja erityinen tuki (oppi-
lasmäärä), lkm   

1 738   1 889   2 152   2 427   

Kustannus oppilasta kohden, €   3 835   3 568   3 250   2 849   
   
  
Kolmiportaisen tuen saajien/oppilaiden määrät ovat kasvaneet viimeisen neljän vuoden aikana. Samaan 
aikaan oppilaskohtainen kustannus on laskenut. Oleellista on, että yleisen tuen määrä (tukiopetus, osa-ai-
kainen erityisopetus, avustajapalvelut ja erityiset apuvälineet) koulutyössä ja koulun arjessa ennen tehos-
tettua ja erityistä tukea on riittävää. Koulunkäynnin tuen rinnalla oppilas on oikeutettu oppilas- ja opiskeli-
jahuoltolaissa säädettyyn yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.  
 
Sivistyspalveluissa on tehty tuen rakenteiden ja toimintamallien selvitystyö ja oppimisen tuen kehittämis-

suunnitelma vuosille 2019 – 2023. Suunnitelman mukaan tuen painopiste on yleisessä ja tehostetussa tu-

essa. 

 
Johtopäätös 22: Ilman peruskoulun päättötodistusta jäi 29 oppilasta vuonna 2020. Syyt kasvaneeseen mää-
rään olisi hyvä selvittää suhteessa siihen, miten kolmiportainen tuki ja muu oppilaan saama tuki toimii. Miten 
esimerkiksi jokaiselle päättötodistusta vaille jäävälle oppilaalle on löytynyt tarpeen mukainen opiskelu-
paikka? Miten oppimisen tuen kehittämissuunnitelma on tähän mennessä toteutunut? 
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Nuorten palvelutarpeet ja nuorisopalveluiden kustannusrakenne 

Jyväskylän talousarviossa on viimeksi esitetty nuorisopalveluiden osuus opetuspalveluista vuonna 2013 (s. 
102). Tämän jälkeen se on sisältynyt perusopetuksen määrärahaan, eikä ole esitetty erikseen. Nuorisopalve-
luiden osuus on esitetty Kasvun ja oppimisen käyttösuunnitelmassa (esim. sivistyslautakunnan pöytäkirjaliite 
18.12.2019). Nuorisopalveluiden toiminta jakautuu neljään toiminta-alueeseen: alueellinen nuorisotyö, et-
sivä nuorisotyö, työpajatoiminta ja yhteiset palvelut.  

Taulukko 19: Nuorten palveluiden kustannusrakenteesta 

  TP 2015 TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 

Kokonaiskustannukset, € 3 765 692 5 567 128 

  

6 390 051  

  

5 366 422 

  

5 195 379 

Nettokustannukset, € 3 311 857 3 946 103  4 896 179    5 181 422  

  

5 010 379  

Oman toiminnan käyntikerrat   72 000 ** 80 627   80 074     82 000 83 000 

- joista kohdennetut 

palvelut (15-29 v.) 

    1 179 1 100 1 100 

- joista etsivässä nuo-

risotyössä (15-29 v.) 

      700 700 

- joista työpajatoimin-

nassa (15-29 v.) 

      400 400 

Ohjaamo-toiminta, 

ohjauskerrat 

     4 527 4 200  4 500 

€/oman toiminnan käyntikerta net-

tokustannuksesta 

46 49 61 63 60 

Nuoria 15-29v. lkm 33 257 34 437 34 749 34 505* 34 571* 

€/nuori (15-29 vuotiaat) 100 115 141 150 145  

Nuoria 13-29 v. lkm 35 882 37 260 37 708 37 611* 37 644* 

€/nuori (13 – 29 vuotiaat) 92 106 130 138 133 

*Lähde: Tilastokeskus Väestöennuste 2019: Väestö iän ja sukupuolen mukaan alueittain 2019-2040 

 
Alla on esitetty Jyväskylän kaupungin nuorispalveluiden kirjanpidon bruttokustannukset tuottoja huomioi-
matta sekä laskettu kustannus per nuorisopalveluiden käyntikerta vuosille 2016–2020. Kustannukset sisältä-
vät kaikki kaupungin nuorisopalveluiden kustannukset ja käyntikerrat sisältävät nuorisopalveluiden oman toi-
minnan.   
 

Taulukko 20: Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden kustannukset käyntikertaa kohden 2016–2020 (Lähde: Jyväsky-
län kaupungin talousarvioiden 2018–2021 vertailutiedot ja tilinpäätökset)   
 

   2016   2017   2018   2019   2020   

Kustannukset €   4 164 518   4 884 716   5 567 128   6 390 051   5 998 715  

Oman toiminnan 
käyntikerrat   

66 000   75 000   80 627   80 074    76 106 

€/käyntikerta      65   69   80   79  

   
Sivistyksen talousarvioesityksen 2019 perusteella Ohjaamotoiminnan vakinaistaminen nuorisopalveluissa 

kaupunginjohtajan päätöksellä kasvattaa kuluja 180 000 euroa (sivistyslautakunta 19.9.2018). Samassa pöy-

täkirjassa on kuvattu nuorisopalveluiden yhdistäminen ja palkkojen harmonisointi 150 000 euroa sekä nuo-

risopalvelujen toiminnan muutoksista aiheutuvat lisäresurssitarpeet 220 000 euroa. Talousarvioesityksessä 
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on kuvattu nuorisopalveluiden organisaation muuttuneen vuoden 2018 aikana, kun sen vastuulle siirrettiin 

Ohjaamo.  

 

Vuosi 2020  

Talousarviossa vuodelle 2020 on asetettu useita lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvia kehittämistavoit-

teita. Tavoite on vakiinnuttaa lastensuojelun ja perheiden varhaisen tuen palveluiden yhteinen alkuarviointi 

ja palvelutarpeen arviointi, jossa huomioidaan sosiaalihuoltolainmukaisten palveluiden ensisijaisuus lasten-

suojeluun nähden (SHL 36§ ja 36.5§ sekä LsL) 26.3§ ja 26.5§). 

Toimialarajan ylittävän Nuorten talo –konseptin käytäntö käynnistetään yhteistyössä muiden toimijoiden 

(mm. Keski-Suomen TE-toimisto, Gradia, järjestöt) kanssa. J-Nappi osallistuu nuorisopalveluiden koordinoi-

maan nuorten talon suunnitteluun. Vuonna 2020 on aloitettu Ankkuri-toiminta Sisä-Suomen poliisilaitoksen 

kanssa. 

Ennaltaehkäisevä ja yli toimialarajojen menevä SIB (social impact bond) -toiminnan käytännön toimenpiteet 

käynnistyvät nuorisopalveluissa yhteistyössä Sitran kanssa. 

Nuorten päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteuttaminen asiakaslähtöisesti 

nuorten arjenympäristössä yhdessä kasvun ja oppimisen palveluiden kanssa. 

Perheiden ennaltaehkäisevien palvelujen resursseja lisätään. Muun muassa perheiden ennaltaehkäisevissä 

sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstömäärä lisääntyy seitsemällä henkilötyövuodella. Henkilöstöresurssia 

vahvistetaan mm. kouluterveydenhuollossa, perhesuunnitteluneuvolassa, nuorten päihde- ja mielenterveys-

palveluissa sekä varhaisen tuen palveluissa. Kasvaneen asiakasmäärän perusteella sijaishuoltoon rekrytoi-

daan kaksi sosiaalityöntekijää lisää 1.2. alkaen ja sosiaaliohjaaja 1.9.alkaen. 

Taulukko 21: Talousarvion tavoitteet, mittarit ja toteuma vuonna 2020 

Tavoite 2020 Mittari (talousar-
vio) 

Seuranta (tilinpäätös) 

Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla eh-
käistään lastensuojelun avohuollon uusia 
asiakkuuksia 

 Lastensuojelun uusien asiakkaiden määrä 
(537) väheni 6,4 % edellisestä vuodesta 

Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tar-
jontaa ja laajennetaan palveluaikoja 

 Videovälitteisiä etävastaanottoja- ja kokouk-
sia lisättiin perheiden ennaltaehkäisevissä 
palveluissa. Lasten, nuorten ja perheiden pal-
velut toteutuivat kesällä ilman sulkuai-
koja.  Palveluaikojen laajentamista ei avosai-
raanhoidon perustehtävässä pystytty toteut-
tamaan 

Huostaanotettujen lasten sijoittaminen si-
jaisperheisiin.  

Yli 60 % * 

Lastensuojelun ostopalveluiden osuus me-
noista 

alle 60 %  

Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–
17-vuotiaiden määrä vähenee  

Vähintään 10 % Päihteidenkäytön vuoksi huostaanotettujen 
13–17-vuotiaiden nuorten määrä on vähen-
tynyt vuodesta 2018: 9. Vuonna 2019 ja 2020 
kumpanakin vuonna huostaanotettiin 3 
nuorta päihteidenkäytön vuoksi. Tavoite on 
toteutunut verrattuna tavoitteen asettamis-

vuoteen 2018.  
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Ehkäistään nuorten lyhytkestoisia laitossi-
joituksia vuoden aikana 

Vähintään 10 nuo-
ren sijoitus 

Uusien 13–17-vuotiaiden nuorten lyhytkes-
toisten päihdeperustaisten laitossijoitusten 
määrä 28 kasvoi edelliseen vuoteen verrat-
tuna (2019: 20; 2018: 42). Kuitenkin Nuoriso-
vastaanoton palveluilla pystyttiin ehkäise-
mään päihdeperusteisia lastensuojelun sijoi-
tustarpeita. Nuorisovastaanotolta ohjattiin 
lastensuojeluun 15 asiakasta (2019: 25) 

Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemää-
rän kasvua 

 Jyväskylän lähetteiden määrä nuorisopsykiat-
rialle on hieman noussut edellisestä vuo-
desta, 1,1 % (2020: 283 ja 2019: 284). 

Nuorten hoidon siirtyminen nuorisopsykiat-
riasta perustasolle 

8 nuorta Nuorisopsykiatrialta on ohjautunut 26 (2019: 
40) asiakasta perheineen Nuorisovastaan-
otolle. Lukuihin on osaltaan vaikuttanut koro-
naan liittyneet rajoitukset palveluissa ja per-
heiden palveluihin hakeutuminen 

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun 
%-osuus koko kotipalvelun tuntimääristä  

40 %  

Perhetyön asiakkuus alle 10 käyntiä %-
osuus kaikista perheistä 80 % 

80 %  

Käyttäjien määrä lisääntyy monipuolistu-
neen tarjonnan myötä perhekerhoissa ja 
perhekahviloissa 

 ”Perheet löysivät monipuolistuneen perhe-
kerhojen ja -kahviloiden tarjonnan ko-
ronapandemiasta huolimatta hyvin. Perhe-
kahvilat olivat suosittuja ennen koronapan-
demian vaikutuksia. Uudet palvelumuodot 
otettiin hyvin vastaan ja esimerkiksi avoimet 
liikuntavuorot erilaisissa liikuntapaikoissa sai-
vat perheiltä kiitosta. Kerho- ja perhekerho-
toiminta olivat suljettuina 18.3.–31.8.2020 
välisen ajan poikkeusolojen vuoksi. ” 

Opetuksen vuosiviikkotunnit Perusopetuksen op-
pilas 1,65 
 

Perusopetuksen oppilas 1,66 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosi-
luokilla 1−6 

19,4 oppi-
lasta/ryhmä** 

19,2 oppilasta/ryhmä 

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosi-
luokilla 7−9 

18,1 oppi-
lasta/ryhmä 

18,5 oppilasta/ryhmä 

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattori-
työssä aikarajat palvelujen piiriin pääse-
miseksi toteutuvat suositelluissa aikara-
joissa.  ** 
 

Kiireellisissä palve-
luissa 2 koulu- tai 
oppilaitospäivän ai-
kana ja ei-kiireelli-
sissä palveluissa 7 
koulu- tai oppilai-
tospäivän aikana. 

”Vuonna 2020 aikarajoissa pysyttiin keski-
määrin paremmin kuin aikaisempina vuosina. 
Tämä johtuu enimmäkseen siitä, että perus-
opetus oli kevään etäopetuksessa ja lapsiper-
heiden palveluun hakeutumisen halukkuus 
väheni ja näin palvelut eivät ruuhkautuneet. 
Vuonna 2021 resurssilisäyksen ja toiminnan 
kehittämisen kautta pyritään aikarajaylityk-
siä vähentämään edelleen. ” 

Peruskoulun päättötodistus Koko päät-
töikäluokka saa pe-
ruskoulun päättöto-
distuksen 

Keväällä 2020 97,7 % päättöikäluokasta sai 
päättötodistuksen. 

Nuorisopalvelujen oman toiminnan käynti-
kerrat nousevat 

82 000 käyntikertaa 76 106 käyntikertaa 
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* Lastensuojelun perhehoidon ja tukiperhetoiminnan toimintaohjeet tulee päivittää.  

** Oppilashuollon resursseja on lisätty 2 henkilötyövuodella 1.7.2020 alkaen 

Johtopäätös 23: Lastensuojelussa ja kouluterveydenhuollossa jäätiin palvelutakuun mukaisista tavoitteista. 

Koronapandemian mahdollisesti aiheuttamaan palvelu- ja hoitovelkaan tulee varautua.   

 
Lapsiperheköyhyys  
 
Tilastokeskus julkaisee tulonjakotilaston (122t -- Pienituloisuusindikaattoreita henkilön iän ja sukupuolen 
mukaan, 1966-2019*), jonka ennakkotietojen perusteella Suomessa oli vuonna 2019 alle 18-vuotiaista 11,6 
prosenttia eli 121 000 lasta, jotka elävät pienituloisissa perheissä.  Vuonna 2018 luku oli 112 
000 lasta ja osuus 10,5 %. Tilastokuvauksen mukaan pienituloisuus kuvaa keski- ja pienituloisten välisiä suh-
teellisia tuloeroja, joten pienituloisuuden kehitys riippuu paitsi pienituloisten kotitalouksien omasta tuloke-
hityksestä, myös mediaanitulon kehityksestä. Pienituloisiksi lasketaan henkilöt, joiden kotitalouden käytet-
tävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti on alle 60 prosenttia kansallisesta mediaanitulosta. Jyväskylän 
kaupungin hyvinvointikertomuksen (luonnos 2020) mukaan lasten pienituloisuusaste on kasvusuunnassa ja 
hyvinvointikertomuksessa avataan sen vaikutuksia lapsiin sekä lapsiperheiden hyvinvointiin. 
 
  

15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut pal-
velut tavoittavat nuoria  

1 100 nuorta, joista 
700 etsivässä nuori-
sotyössä ja 400 työ-
pajatoiminnassa 

Etsivä nuorisotyö 793 nuorta ja 421 työpaja-
toiminnassa 

Nuorisopalveluiden palveluaikaa pidenne-
tään klo 18 saakka työaikoja porrastamalla 

 Nuorisotilat ovat jo perinteisesti olleet auki 
3–4 arkipäivänä klo 20 ja jopa klo 22 saakka 
auki. Etsivässä nuorisotyössä nuorten kanssa 
pyritään toimimaan klo 8–16 välillä, mutta 
nuorten kanssa toimitaan myös ilta-aikaan. 
Ohjaamotoiminnassa useita toimijoita ja ko-
keiluja pidennetyistä aukioloajoista on tehty, 
mutta ne eivät ole vielä vakiintuneet onnistu-
neeksi toimintatavaksi.  

Ohjaamo-toiminnan ohjauskerrat 4 200 ohjauskertaa 6 864 ohjauskertaa 

Palvelutakuut:  
- Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutumis-% suhteessa oppilasmäärään/ lukuvuosi 

100 % tavoite, toteuma 70 % 
- Kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten toteutumis-% suhteessa oppilasmäärään/lukuvuosi 100 

% tavoite, toteuma 28 % 
- Lastensuojeluilmoitukset - kiireellinen Palvelutakuu; saman päivän aikana: Kiireelliset lastensuojeluilmoi-

tukset käsiteltiin saman päivän aikana.  
- Lastensuojeluilmoitukset Palvelutakuu 7 vuorokautta Lastensuojeluilmoituksista (4 712 kpl) käsiteltiin 

myöhässä 152 kpl.  
- Lastensuojelutarpeen selvitykset Palvelutakuu; 3:n kuukauden kuluessa: Lastensuojelutarpeen selvityk-

sistä (1 241) valmistui myöhässä 49kpl. 
 

 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__pienituloisuus/statfin_tjt_pxt_122t.px/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__tul__tjt__pienituloisuus/statfin_tjt_pxt_122t.px/
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Taulukko 22: Tilastokeskus asuntoväestön pienituloisuus Jyväskylässä (Lähde: Tilastokeskus tilasto 127y -- Asuntoväes-
tön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus kunnittain, 1995-2019). Asuntoväestöön kuuluvat Väestörekisterikes-
kuksen väestötietojärjestelmän mukaan vuoden lopussa varsinaisissa asunnoissa vakinaisesti asuvat henkilöt. Laitok-
sissa vakinaisesti kirjoilla olevat, asuntoloissa ja ulkomailla asuvat sekä asunnottomat henkilöt eivät kuulu asuntoväes-
töön.  

  2015  2016  2017  2018  2019  
Pienituloisten henkilöiden lu-
kumäärä asuntoväestössä  

22 761  22 806  23 128  23 891  24 868  

Pienituloisten lasten luku-
määrä asuntoväestössä  

3 225  3 085  3 115  3 356  3 394  

Asuntoväestön pienituloisuus 
aste % 

16,9  16,7  16,8  17,3  17,8  

Asuntoväestöön kuuluvien las-
ten pienituloisuusaste % 

12,3  11,9  12,0  12,9  13,1  

  
 
 
Taulukko 23: Perustoimeentulotuen saajalapsiperhekotitaloudet Jyväskylässä 2017–2020 jaoteltuna kahden huoltajan 
perheisiin ja yksihuoltajaperheisiin. Lähde: Kela, perustoimeentulotuen saajakotitaloudet –ti-
lasto https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/perustoimeentulotuki   

Saajakotitaloudet  2017  2018  2019  2020  
Kahden huoltajan perheet 
(saajat)  

668  656  1151  662  

Yksinhuoltajaperheet 
(saajat)  

1 122  1151  1106  1040  

Lapsiperheet yhteensä  
(saajat)  

1 790  1807  1724  1702  

Kaikki perheet**  36 212  36 212  36 277    

Saajalapsiperheet kaikista 
perheistä  

4,9 %  5,0 %  4,8 %    

** Lähde: Tilastokeskus, kuntien avainluvut 1987-2019  

 
 

Johtopäätös 24: Väestöennusteen mukaan perusopetuksen oppilasmäärä laskee vuoteen 2030 mennessä yli 

2 000 oppilaalla. Palvelurakenne- ja toimintamallimuutoksia sekä resurssien uudelleenkohdennusta varten 

tarvitaan ajantasaista tietoa asiakastarpeista. 

Johtopäätös 25: Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä sivistyspalvelujen yhteistyöhön ohjaisi valtuustotason 

mittarit, jotka olisivat samoja molemmille toimialoille (yhdyspintamittarit).   

 

Lähteitä:   

Jyväskylän laaja hyvinvointikertomus 2017-2020 (lautakuntien käsittelemä luonnos) 

Jyväskylän kaupungin talousarviot 2015-2021 

https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio  

Jyväskylän kaupungin tilinpäätökset 2015-2020 

https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi  

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen palveluverkkoselvitys, liite kaupunginvaltuusto 13.5.2019 

https://www.jyvaskyla.fi/en/node/2413  

Jyväskylän perusturvan selvitys toimialan tuottavuuden parantamiseksi (FCG 2020) 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/fcg_jkl_perusturvan_selvitys_ltk_20200611.pdf 

Jyväskylän kaupungin verkkosivut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 

https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/perustoimeentulotuki
https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi
https://www.jyvaskyla.fi/en/node/2413
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/fcg_jkl_perusturvan_selvitys_ltk_20200611.pdf
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https://www.jyvaskyla.fi/talousarviot/talousarvio-2019/kayttotalousosa/perusturva/perheiden-ennaltaeh-

kaisevat-sosiaali-ja  

Kela, perustoimeentulotuen saajakotitaloudet –tilasto  

https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/perustoimeentulotuki   

Lapsilähtöinen budjetointi (TEAS) 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162217/VNTEAS_2020_23.pdf 

Tilastokeskus, tilasto 127y -- Asuntoväestön pienituloisuus ja pitkittynyt pienituloisuus kunnittain, 1995-

2019 sekä tilasto 11re -- Väestö iän (1-v.) ja sukupuolen mukaan alueittain, 1972-2019, tilasto Kuntien 

avainluvut,  

https://www.stat.fi/  

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut: Ehdotus tulevaisuuden toimintamalleista, jotka hillitsevät kustannuk-

sia, mutta kehittävät palveluiden kohtaantoa (FCG 2020) 

 

 

8 Työllisyyden edistämisen vaikuttavuus  

 
8.1 Arviointitehtävä 
 
Arvioinnissa selvitetään, miten Jyväskylän kaupungin työllisyyden edistämisen hankinnat ja vaikuttavuus 
sekä kaupunginvaltuuston asettamat talousarviotavoitteet ovat toteutuneet. Arviointi toteutetaan selvittä-
mällä kaupungin työllisyyden edistämisen eri keinojen (oma toiminta, hankkeet, ostopalvelut, avustukset) 
vaikuttavuutta: 
  

• Ovatko työllisyyden edistämisen toimenpiteet laskeneet työttömyyttä?  

• Kohdentuuko kaupungin resurssi vaikuttavimpiin työllisyyden edistämisen toimintoihin?  
 
 
Lopulta kysymys on myös siitä, miten arvotetaan työllisyyden edistämisen toimenpiteet; työllistymisen 
suhde yksilön hyvinvointiin. Osana arviointia kuultiin kaupungin työllisyyspalveluita 16.9.2020 sekä kolman-
nen sektorin edustajaa yhteistyöstä järjestöjen kanssa työllisyyden edistämisessä.  
 
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota vuoden 2018 arviointikertomuksessa tarpeeseen uudistaa kuntout-
tavan työtoiminnan hankintamenettelyä. Kaupunginhallitus on uudistanut hankintamenettelyä 14.4.2020 
päätöksellään työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan hankintamenettelyn periaatteista vuodelle 
2021.    
 
 
8.2 Työllisyyden edistäminen 
 
Kuntaliiton vuoden 2019 selvityksen ”Kuntien työllisyyden hoidon panostukset vuonna 2017” mukaan vuonna 
2017 kunnat käyttivät työllisyydenhoitoon noin 400 miljoonaa euroa, elinkeinopolitiikkaan yli 200 miljoonaa 
euroa ja kuntien osuus työmarkkinatuesta oli runsaat 400 miljoonaa euroa. Työllisyyspalveluiden kustannuk-
set muodostuvat mm. työmarkkinatuen kuntaosuudesta, palkkatuetusta työllistämisestä, avustuksista, työl-
lisyyspalveluiden ostopalveluista ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Työllisyyttä edistävää toimintaa ovat 
myös esimerkiksi elinkeinopoliittiset panostukset ja ammatillinen koulutus/osaamisen vahvistaminen.   
 
Jyväskylän kaupunginvaltuuston asettama sitova tavoite vuodelle 2020 on, että työllisyyspalvelujen aktivoin-
tiaste on vähintään 32 prosenttia ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla vähintään 

https://www.jyvaskyla.fi/talousarviot/talousarvio-2019/kayttotalousosa/perusturva/perheiden-ennaltaehkaisevat-sosiaali-ja
https://www.jyvaskyla.fi/talousarviot/talousarvio-2019/kayttotalousosa/perusturva/perheiden-ennaltaehkaisevat-sosiaali-ja
https://www.kela.fi/tilastot-aiheittain/perustoimeentulotuki
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162217/VNTEAS_2020_23.pdf
https://www.stat.fi/
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700.  Aktivointiaste oli vuonna 2020 keskimäärin 26,6 prosenttia eli tavoite ei toteutunut. Työsuhteita on 
syntynyt yrityksiin ja yhdistyksiin joko Jyväskylä lisän tai muutoin ura- ja palveluohjauksen avulla 710 vuoden 
2020 aikana. Vuonna 2020 Jyväskylän työttömyysaste oli alimmillaan helmikuussa 12,1 prosenttia ja kor-
keimmillaan heinäkuussa 19,3 prosenttia. Koronaepidemialla oli voimakas vaikutus työttömyyden kasvuun. 
Vuoden 2020 työttömyysasteen keskiarvo oli 15,2 prosenttia, mikä on neljänneksi korkein viidentoista suu-
rimman kaupungin vertailussa.  
 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Jyväskylän kaupungin aktivointiaste prosentteina sekä työttömien työnha-
kijoiden lukumäärä. Kuviosta nähdään, että vuodesta 2016 aktivointiaste on noussut ja työttömien työnha-
kijoiden määrä on laskenut vuoteen 2019 asti. Vuonna 2020 aktivointiaste laski ja työttömien määrä kasvoi 
merkittävästi. Aktivointiasteella tarkoitetaan aktiivisten työvoimapoliittisten palveluiden piirissä olevien 
prosenttiosuutta työttömien työnhakijoiden ja palveluiden piirissä olevien yhteismäärästä. 
 

 
Kuvio 12: Jyväskylän kaupungin aktivointiaste ja työttömät työnhakijat vuosina 2016–2020, lähde TEM työnvälitysti-
lasto 
 

 
Alla olevassa kuviossa on esitetty Jyväskylän kaupungin aktivointiasteet ja työttömien työnhakijoiden määrä 
kuukausittain vuonna 2020. Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi voimakkaasti koronapandemian seu-
rauksena erityisesti maalis-huhtikuussa ja aina kesäkuuhun asti. Vastaavasti aktivointiaste pienentyi maalis-
kesäkuun aikana. Työttömyys lähti uudelleen nousuun marras-joulukuussa 2020. 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Työttömät työnhakijat 11499 9706 8391 8 137 10639

Aktivointiaste% 25,6 29,5 33,7 33,9 26,6
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Kuvio 13: Jyväskylän kaupungin aktivointiaste ja työttömät työnhakijat kuukausittain vuonna 2020, lähde TEM työnvä-
litystilasto 
 

Johtopäätös 26: Työttömien työnhakijoiden määrän kasvaessa aktivointiaste on alentunut eli palveluiden 
määrä ei ole kasvanut samassa suhteessa vuoden aikana. Koronapandemian seurauksena erityisesti lo-
mautettujen määrä kasvoi jyrkästi. Esimerkiksi määräaikaisesti lomautetuilla ei ole välttämättä ollut väli-
töntä tarvetta osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. 
  
 

 
Kuvio 14: Työllisyyden edistämisen vaikuttavuus Jyväskylässä 2017-2020, lähde: TEM:n työnvälitystilasto  
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Kolmen kuukauden kuluttua työllistymistä edistävän palvelun päättymisestä työttömänä oli 44 prosenttia 
vuonna 2017, 39 prosenttia vuonna 2018, 36 prosenttia vuonna 2019 ja 38 prosenttia vuonna 2020. Myös 
työttömien absoluuttinen määrä kolmen kuukauden kuluttua palvelun päättymisestä laski vuosina 2018, 
2019 ja 2020 verrattuna vuoteen 2017.  
 
Johtopäätös 27: Jyväskylän kaupungin työllisyyspalveluiden kustannukset mukaan lukien työmarkkinatuen 
kuntaosuus sekä työttömien osuus kolme kuukautta palvelun jälkeen ovat laskeneet vuodesta 2017 vuosina 
2018 ja 2019, mikä indikoi palvelun vaikuttavuudesta. Yleinen taloudellinen tilanne vaikuttaa myös työllisyy-
teen. Vuonna 2020 työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut merkittävästi jopa vuotta 2017 korkeammalle 
tasolle 18,5 miljoonaan euroon, mihin on vaikuttanut koronapandemia.  
 

Vuonna 2019 työllisyyskoordinaattorit ovat kartoittaneet yritysten kokemuksia työllistämisestä Jyväskylä-li-

sällä. Lisällä on ollut merkitystä työllistämiseen ja merkittävä osa työllistyi myös lisäajanjakson jälkeen. Työl-

lisyystoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvitaan tarkempia lyhyen ja pitkän aikavälin seuranta-

tietoja ja lisäksi erilaisia, monipuolisempia mittareita. Työllisyyskokeilun vaikuttavuuden seuranta mahdollis-

tuu rekrytoitavan raportointisuunnittelijan myötä. 

 

Kuntakokeilun myötä käytössä tulee olemaan valtakunnallisesti yhteinen asiakastietojärjestelmä URA. Lisäksi 

kuntakokeilulle tulee työkaluksi Kykyviisari. Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työ-

ikäisille, jonka avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohtei-

taan. Sen avulla voidaan systemaattisesti arvioida palvelutarvetta, asettaa tavoitteita sekä suunnata toimin-

taa. Työkalu mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi 

toistetaan. Kykyviisarin etu on valtakunnallisesti yhteiset mittarit. 

 
Työllisyyspalveluiden mukaan oppisopimuskoulutus ja omaehtoinen koulutus ovat työllistymisen kannalta 
vaikuttavimmat työllistymistä edistävät palvelut. Kuntouttavan työtoiminnan jakson jälkeen huomattava osa 
on edelleen muussa työllistymistä edistävässä palvelussa eli työllistymisprosentti on jakson päättyessä alhai-
nen. Sen sijaan työ- ja toimintakyvyssä on voinut tapahtua merkittävämpiä muutoksia, ja syrjäytymisen riski 
on voinut pienentyä. Työllisyyspalveluissa koetaan olennaisimmaksi saada mahdollisimman varhaisessa vai-
heessa selville työnhakijoiden palvelutarpeet ja kohdentaa tämän pohjalta oikea-aikaisesti palvelutarpeen 
mukaisia palveluja. Onnistumisen edellytyksenä pidetään henkilökohtaista palvelua eli omatyöntekijää, joka 
vastaa työnhakija-asiakkaan palveluprosessista. Palkkatuetun työn rinnalle tarvitaan työllisyyspalveluiden 
näkökulmasta valmennuksellista tukea, jotta pysyvämpi työllistyminen tai muu pitkäaikainen ratkaisu mah-
dollistuu eikä palkkatuettu työ jää itse tarkoitukseksi esimerkiksi vain työttömyysedun tason säilyttämiseksi. 
 
Monipuoliset mittarit sekä lyhyen että pitkäaikavälin seuranta ovat tärkeitä tiedon tuottamiseksi palveluiden 
vaikuttavuudesta ja eri palvelujen vertailun pohjaksi. 
 
Johtopäätös 28: Haastattelujen (työllisyyspalvelujen palvelutuottaja, kaupungin asiantuntijat) työllisyyden 
edistämisen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että erilaisia toimenpiteitä voidaan yhdistää joustavasti, 
kuten samanaikaista osaamisen vahvistamista ja kouluttautumista sekä työn tekemistä esimerkiksi muuta-
mana päivänä viikossa omien voimavarojen mukaan. Toisaalta asiakas voi nykytilanteessa olla yhtä aikaa use-
assa palvelussa, mutta palvelun tarjoajilla ei siitä ole tietoa.  
 
Työmarkkinatuen kuntaosuus 
 

Vuonna 2020 kunnan osuus työmarkkinatuesta kasvoi Jyväskylässä 18,5 miljoonaan euroon. Vuosina 2018 ja 

2019 kunnan osuus työmarkkinatuesta on vuosittain pienentynyt kuten saajien määräkin verrattuna vuoteen 
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2017. Vuonna 2019 Jyväskylässä kunnan osuus työmarkkinatuesta oli 16,1 miljoonaa euroa ja saajia oli 5 467 

henkilöä. Valtion ja kunnan työmarkkinatuen maksuosuuperusteet muuttuivat vuonna 2015, jolloin kuntien 

vastuulle tuli aiempaa laajempi kohderyhmä. Ennen vuotta 2015 kunnalle tuli maksettavaksi 50 prosenttia yli 

500 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinakuluista. Vuodesta 2015 alkaen kuntien vastuulle tuli yli 

300 päivää työmarkkinatukea saaneet, joista kuntien osuus on 50 prosenttia. Yli 1000 päivää työmarkkinatu-

kea saaneista kuntien maksuosuus on 70 prosenttia.  

Taulukko 24: Työmarkkinatuen kuntaosuus työtöntä työnhakijaa ja asukasta kohti vertailukaupungeissa vuosina 2019 
ja 2020 (Lähde: Kelan työmarkkinatuen raportti) 

   2019     2020      

  Työmarkkinatuen 
kuntaosuus €  

€/työtön työn-
hakija  

€/asukas  Työmarkkinatuen kun-
taosuus €  

€/työtön työn-
hakija  

€/asukas  

Jyväskylä              16 146 354   1495  113                  18 514 945             1 644   129  

Lahti              15 287 994   1342  128                 18 125 463             1 199   151  

Tampere             25 098 009   1253  105                  28 840 761             1 063   119  

Turku              19 426 717   1389  101                  21 926 888                953   113  

Kuopio              10 813 044   1559  91                  12 041 905            1 420   100  

Oulu              21 414 556   1591  104                  24 017 263             1 446   116  

 

Jyväskylän työmarkkinatuen kuntaosuus vuonna 2020 on työtöntä työnhakijaa kohden vertailukaupunkien 
suurin ja asukasta kohden Lahden jälkeen toiseksi suurin. 
 
 
Taulukko 25: Yli 1 000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus kustannuksista Jyväskylässä  
ja vertailukaupungeissa vuosina 2019 ja 2020 (lähde: Kela työmarkkinatuen raportti) 

  2019    2020    

Päiväkertymä yli 
1000  

€  %  €  %  

Jyväskylä  9 730 746  60 %  11 451 118  62 %  

Kuopio  6 697 135  62 %  7 464 811  62 %  

Lahti  9 570 960  63 %  11 361 120  63 %  

Oulu  12 316 847  58 %  14 092 106  59 %  

Tampere  13 772 971  55 %  16 083 049  56 %  

Turku  11 768 907  61 %  13 120 470  60 %  

 
 

Pitkäaikaistyöttömien osuus maksuosuudesta on Jyväskylässä yli 60 prosenttia ja vertailukaupunkien kor-
keimpia.  
 
Johtopäätös 29: Kaupungin työllisyyden edistämisen toimenpiteet ovat olleet vaikuttavia, mutta riittämättö-
miä. Työmarkkinatuen kuntaosuus on suuri verrattuna muihin kaupunkeihin ja työttömyysaste on noussut.  
Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentämiseen tulee panostaa voimakkaammin.  
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8.3 Koronaepidemian vaikutukset työllisyyden edistämiseen 

Koronaepidemia myötä lomautukset ja työttömyys ovat kasvaneet vuoden aikana. Palkkatuella työllistämi-

nen on eri toimialojen yhteistoimintaneuvotteluiden myötä vaikeutunut ja ryhmämuotoisia palveluita on 

ajoittain ajettu alas. Työmarkkinatuen maksuosuus kasvaa, koska henkilöt eivät ole mukana palveluissa. Ku-

luvan vuoden muutokset näkyvät maksuosuuslistalla viiveellä muutamassa vuodessa. Palkkatukeen on suun-

nitteilla muutoksia esimerkiksi sen kysynnän lisäämiseksi. Kuntakokeilun aikana palveluihin ohjaamisella vas-

tataan haasteeseen ja hillitään maksuosuuksia. Kun työnhakijoita on markkinoilla paljon, pidempään työnha-

kijana olleet työllistyvät heikommin. Palveluilla kuitenkin kehitetään työnhakijoiden työkykyä ja osaamista.  

Koronaepidemian myötä työllisyyspalveluiden asiakaspalvelutyötä ja palveluihin ohjaamista toteutettiin etä- 

ja hybridimallilla lähi- ja etäpalvelua yhdistäen. Viranomaisten ja palveluntuottajien toiminnassa ja yhteis-

työssä on ollut korona-aikana joustavuutta. 

Oppilaitosyhteistyön kehittäminen käynnistettiin kuntakokeilun valmistelun rinnalla. Osaamisen kehittämi-

nen on keskeistä osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja työnhakijan näkökulmasta työllistymisen 

edellytys. Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella sekä räätälöidyt koulutusvaihtoehdot oppilaitosten 

yhteisen uuden jatkuvan oppimisen kehittämishankkeen kanssa ovat esimerkkejä työllisyyskokeilun kohde-

ryhmälle kohdentuvista palveluista. 

Työllisyyden kuntakokeilun valmistelussa työllisyyspalvelut ovat tehneet yhteistyötä aikuissosiaalityön 

kanssa. Aikuissosiaalityö osallistuu kokeilun toteuttamiseen vastaamalla niiden työnhakijoiden palvelusta, 

joilla on ensisijaisesti sosiaalipalveluiden tarve. Aikuissosiaalityön ja työllisyyspalvelujen yhteinen tiimi kehit-

tää osallisuutta tukevia palveluja erityisen heikossa työmarkkina-asemassa oleville työnhakijoille. Tähän koh-

deryhmään kuuluu mm. yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneita henkilöitä. 

Erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä kasvoi aina alkusyksyyn saakka. 

Työmarkkinoiden hiipuminen koronan aikana vaikeutti työllistymistä ja monien toimialojen yt-menettelyjen 

myötä myös työllistymistä edistäviin palveluihin pääsy vaikeutui. Keväällä koronarajoitteiden vuoksi esim. 

kuntouttavaa työtoimintaa ei voitu toteuttaa, mikä vaikutti työmarkkinatuen saajien määrän lisääntymiseen.   

 
Johtopäätös 30: Koronapandemian vaikutukset työllisyyspalveluihin ovat olleet sekä taloudellisia että toi-
minnallisia. Työttömyysaste oli helmikuussa 12,1 prosenttia ja pahimmillaan kesäkuussa työttömyysaste oli 
noussut 19,3 prosenttiin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä lähti kasvuun maaliskuussa 2020 ja tämä huo-
lestuttava kehitys jatkui koko loppuvuoden. Työmarkkinatuen kuntaosuus kääntyi jyrkkään kasvuun huhti-
kuussa. Riittävät ja oikea-aikaiset työllisyyspalveluiden toimenpiteet ovat tärkeitä työllisyysasteen ja työ-
markkinatuen kuntaosuuden kohtuullisen tason varmistamisessa. 
 
 
8.4 Ostopalvelut 
 

Kuntouttava työtoiminta 
 
Ostopalvelut koostuvat kuntouttavan työtoiminnan hankintasopimuksen mukaisista palvelukokonaisuuk-
sista sekä Green Care Keskus Könkkölän kehittäjäkumppanuussopimuksesta, johon liittyen kaupunki on mak-
sanut yhdistykselle 300 000 euroa vuodessa vuosina 2017 ja 2018 Könkkölän tilan päärakennuksen sanee-
raukseen. Työllistymistä edistävän palvelusopimuksen mukaisesti Green Care Keskus Könkkölä ry:ltä on han-
kittu vuosittain 150 000 eurolla kuntouttavaa työtoimintaa vuosina 2018, 2019 ja 2020. Lisäksi työkyvyn ar-
viointipalveluun sisältyi pienessä mittakaavassa ostopalveluja, jotka on kilpailutettu vuonna 2016. Ne pitävät 
sisällään erikoislääkärin (pääasiassa psykiatri ja neurologi) sekä neuropsykologin palvelut.   
 



84 
 

Kuntouttavan työtoiminnan määrät kasvoivat vuosina 2017–2019. Vuonna 2020 ostopalvelusopimusten mu-
kaiseen kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien määrä kasvoi vuonna 2020, mutta muiden yhdistysten ja 
myös kaupungin omien yksiköiden kuntouttavan työtoiminnan määrä pieneni. Työllisyyspalveluiden mukaan 
ostopalvelusopimuskumppanit pystyivät mukauttamaan toimintaansa koronaepidemian asettamiin turvalli-
suusvaateisiin, tarjoamaan etävalmennusta sekä järjestelyin tarjoamaan myös lähipalveluita. Osassa yhdis-
tyksiä jouduttiin rajaamaan palveluihin pääsyä ja kaupungin yksiköissä kuntouttavaan työtoimintaan pääsyä 
rajoittivat sulkuajat ja yt-menettelyt. 
 
 
Taulukko 26: Työllisyyspalveluiden ostopalvelut vuosina 2017–2020  

  2017   2018   2019   2020 

Työllisyyspalveluiden ostopalvelut €   1 863 499   1 255 011   1 443 012   1 475 744 

   
 
Jyväskylän kaupungin vuoden 2018 arviointikertomuksessa on nostettu esille kuntouttavan työtoiminnan 
hankintasopimusten minimiasiakasmäärät ja esitetty johtopäätöksenä, ettei kaupungin tulisi maksaa työlli-
syyspalvelun tuottajalle tyhjistä asiakaspaikoista. Hankinnalle asetettu kokonaisasiakasmäärä on ylittynyt 
vuosittain, eivätkä asiakkaat ole jakaantuneet tasan eri palveluntuottajien kesken. Tämä on johtanut siihen, 
ettei tyhjistä asiakaspaikoista maksamiselta ole vältytty myöskään vuonna 2019. Palveluntuottaja on mää-
räytynyt työnhakija-asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Uuden hankintamenettelyn hankintasopimuksissa 
riskiin tyhjistä asiakaspaikoista maksamisesta on vastattu pudottamalla ns. takuuasiakasmäärät 100 henki-
löön palvelutuottajaa kohti.   
 
 
 

 
 Kuvio 15: Kuntouttavan työtoiminnan määrät vuosina 2017–2020 (työllisyyspalvelujen raportti) 

Kasvaneeseen kysyntään on pystytty vastaamaan vähemmän järjestöjen ja enemmän ostopalvelujen kautta. 

 

 
Johtopäätös 31: Koronarajoitusten vuoksi kuntouttavaa työtoimintaa ei voitu toteuttaa kaikilta osin, mikä 
kasvatti työmarkkinatuen kuntaosuutta.  

 
Kaupunginhallitus (11/2020) 14.4.2020 on tehnyt päätöksen työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoimin-
nan hankintamenettelyn periaatteista vuodelle 2021.    
   
Edelliset työllisyyspalvelujen hankinnan periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa 2.5.2017. Työlli-
syyspalvelujen kokonaisvaltainen hankintamenettelyn ja ostopalvelusopimuskäytäntöjen uudistus tehtiin 
vuonna 2018. Kilpailutus ja hankintapäätös tehtiin kesäkuussa 2017 ja sopimukset astuivat voimaan vuoden 
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2018 alussa. Vuosi 2020 oli hankintapäätökseen sisältyvä viimeinen optiovuosi. Kuntouttavan työtoiminnan 
kasvaneeseen kysyntään on vastattu ostopalvelusopimusten avulla ja volyymeja on pystytty kasvatta-
maan. Katso kuvio 1 edellä: Työllisyyden edistämisen vaikuttavuus.  
   
Päättyneen sopimuskauden seurannassa on hyödynnetty vuodesta 2018 alkaen yhteiskäyttöistä tietojärjes-
telmää, jossa seurataan asiakkaan palvelun sisällön toteutumista koko palvelujakson ajan. Kuukausittai-
sen laskutuksen liitteenä palveluntuottajat raportoivat seikkaperäisesti asiakkaan etenemisestä tai muutok-
sista. Kannustinmalli mahdollistaa erittäin tarkan seurannan kuntouttavan työtoiminnan sisällöistä sekä ta-
voitteiden toteumasta.   
  

Vuonna 2020 hyväksyttyjen hankintamenettelyiden periaatteiden mukaan palveluntuottajan ammattitaitoi-
selle ohjaushenkilöstölle on asetettu kelpoisuusvaatimukset. Palveluntuottajalta vaaditaan riittävät resurssit 
palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden ohjaamiseksi. Palvelun toteutumista ja raportointia sopimuksen edel-
lyttämällä tavalla seurataan säännönmukaisesti. Asiakasprosessin seuranta ja raportointi tapahtuu yhteis-
käyttöisen tietojärjestelmän avulla. Sopimusseuranta toteutetaan kuukausittaisten raporttien ja taulukoiden 
muodossa. Raportointi pitää sisällään toteutuneet toimintapäivät ja kannusteet. Raportoinnista kooste-
taan ostopalvelujen seurantatiedot kuukausi- ja vuositasolla.   
   
Kuntouttavan työtoiminnan palveluista on julkaistu hankintailmoitus hankintailmoitukset.fi -palvelussa.  
Hankintojen kokonaisarvo on 2,3 miljoonaa euroa ja tavoiteasiakasmäärä hankintasopimuksen mukaisissa 
palveluissa on noin 800 asiakasta. Hankinnan valmisteluvaiheessa tulevasta hankinnasta tiedotettiin mm. 
4.3.2020 järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa, jossa käytiin vuoropuhelua useiden potentiaalisten pal-
veluntuottajien kanssa hankinnan toteutuksesta.   
   
Edellisen 2018-2020 kuntouttavan työtoiminnan kilpailutuksessa hankittavia palvelukokonaisuuksia oli nel-
jän sijaan kolme. Erona palvelukokonaisuuksissa on osallisuutta tukevien palveluiden mukaan ottami-
nen. Osallisuutta tukeva palvelu on otettu mukaan, koska asiakaskuntaan kuuluu paljon työnhakijoita, joilla 
ei ole työllistymisen edellytyksiä, mutta kuitenkin on tarve ja halu osallistua mielekkääseen toimin-
taan.  Erona edelliseen kilpailutukseen on avoin hankintamenettely avoimen ja neuvottelumenettelyn yhdis-
tämisen sijaan.   
 
8.5 Kaupungin myöntämät työllisyyspalveluiden avustukset 
 
Avustukset ovat vähentyneet 0,8 miljoonaa euroa vuodesta 2018 vuoteen 2019. Avustukset koostuvat pää-
osin Jyväskylä-lisästä ja toiminta-avustuksista.  Jyväskylä-lisän suuruus vuonna 2020 oli 0,8 miljoonaa euroa. 
Jyväskylä-lisän tavoitteena on edistää jyväskyläläisten työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja se on yksi 
kaupungin työllisyyspalveluista työnantajille. Palkkatuen päälle maksettuna lisän suuruus on 300 eu-
roa/kuukausi (max. 12 kuukautta) ja ilman palkkatukea 600 euroa/kuukausi (max. 6 kuukautta). Lisää voi-
daan myöntää työnantajalle, joka työllistää jyväskyläläisen työttömän työnhakijan. Palkattavalle henkilölle 
on asetettu erilliset edellytykset.   
 
Taulukko 27: Kaupungin työllisyyspalveluiden avustukset vuosina 2017-2020, TA2021 

EUR   2017   2018   2019   2020   TA2021 

Avustukset   1 781 301   2 378 728   1 577 521   1 322 691 1 608 000 

joista Jyväskylä-lisä   899 613   1 079 056   948 428   773 217 1 008 000 

joista toiminta-avustukset   429 902   804 678   629 093   549 474 600 000 

   
  
Työllisyyspalveluiden toiminta-avustukset kohdentuvat työllistymistä edistäviin toimintoihin, joihin sisältyy 
myös kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta lukeutuu JTYP-lain mukaisiin työllistymistä edistä-
viin palveluihin, mutta toisaalta se luetaan myös sosiaalihuoltolain mukaiseksi toiminnaksi. Jyväskylässä 
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kuntouttavan työtoiminnan rahoittamiseen tai avustamiseen eivät muut tahot osallistu. Osa toiminta-avus-
tuksen saajista voi saada muilta toimialoilta avustusta, mutta tällöin myöntämisen peruste on muu kuin työl-
listäminen. Työllisyyttä edistävien järjestöjen (Jyvälän Setlementti ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys - JST 
ry) avustukset lakkautettiin vuoden 2020 lopussa. 
  
Kaupungin sisäinen tarkastus on vuonna 2020 antanut suosituksia yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta-avus-
tuskäytäntöön, raportointikäytänteisiin, kriteeristön tarkentamiseen sekä seurannan ja vaikuttavuuden arvi-
oinnin kehittämiseen. 
  
Työllisyyspalveluiden avustusten myöntämisen periaatteista 1.1.2021 alkaen on tehty kaupunginhallituk-
sessa päätös 1.6.2020 (§ 123). Edellisen kerran periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 
2016.  Aikaisemmassa mallissa avustusmäärä on vaihdellut esittelytekstin perusteella 1 500 -200 000 euron 
välillä.  
 

Vuodesta 2021 alkaen avustuksien määräraha jaetaan kahteen osaan: A dynaaminen hankintamenettely, 
vuosiarvio 400 000 euroa ja B hankkeiden kuntarahoitusosuudet sekä uusien toimintojen käynnistysavustuk-
set, vuosiarvio 200 000 euroa. Dynaaminen hankintamenettely (A) tehdään sähköisellä hankintamenette-
lyllä, joka on avoin kaikille soveltuvuusehdot täyttäville palvelutuottajille koko kestonsa ajan. Etuna nähdään 
se, että palvelujen sisällöt ovat määriteltävissä ja ohjauspalkkion sijaan käytetään esimerkiksi päivähintaa tai 
kannustetta. Haasteena on kuitenkin se, ettei toimija saa ennalta tiedossa olevaa kiinteää summaa.  Hankin-
tamenettely mahdollistaa palvelujen hankinnan sekä 3. sektorin toimijoilta, että yrityksiltä. Dynaamiseen 
hankintamenettelyllä 3. sektorilta voidaan hankkia kuntouttavan työtoiminnan ohjausta ja yrityksiltä puoles-
taan työllistämistä edistävää valmennusta. 
 
Hankkeiden kuntarahoitusosuuksien ja uusien toimintojen käynnistysavustuksien (B) määräraha on jatku-
vassa haussa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin myös uusiin hankkeisiin tai palvelumuotoihin.  Hankkei-
den kuntarahoitusosuuksien mitoituksessa tullaan käyttämään harkintaa hankkeen laajuuden ja vaikuttavuu-
den suhteen. Hankehallinnoijilta edellytetään etukäteissuunnittelua työllisyyspalvelujen kanssa hankkeen 
hakuvaiheessa. Päätöksessä on määritelty työllisyyspalveluiden yleiset periaatteet avustusten myöntämi-
seen ja dynaamiseen hankintaan sovellettavaksi, kuten: hakeutuminen sähköisen järjestelmän kautta, palve-
luntuottajan kotikunnan on oltava Jyväskylä ja avustuksen käytöstä on raportoitava avustuksen myöntäjälle 
sovitulla tavalla. Lisäksi on määritelty ne tilanteet ja kohteet, joihin avustuksia ei myönnetä, kuten investoin-
teihin, peruskoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen tai tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voit-
toa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta. Osan B eli työllisyyspalveluiden kehittämisavustukset 
yhdistyksille ja säätiöille olivat haettavissa 7.-29.1. 2021. 
 
Johtopäätös 32: Kaupungin aikaisemmassa työllisyyden edistämisen käytännössä avustukset ovat perustu-
neet pitkälti toimintaan osallistuvien pitkäaikaistyöttömien määrään. Kun seuranta on perustunut avustuk-
sen saajan ilmoittamiin asiakasmääriin, toiminnan vaikuttavuutta on ollut vaikea todentaa. Yhdistysten nä-
kökulmasta uudessa menettelyssä toiminnan suunnittelu voi vaikeutua rahoituksen ennakoitavuuden vähen-
tyessä, rahoituspäätösten ajoittuessa vasta selvästi toimintavuoden aloituksen jälkeiseen ajankohtaan sekä 
hankintamenettelyn vaatiessa resursseja jo tarjousvaiheessa. Hankintamenettelyn ja avustuskäytännön uu-
distamisen vaikuttavuudesta tarvitaan seurantatietoa.  
 
 
8.6 Ohjaamo  
   
Jyväskylän ohjaamo on yksi noin seitsemästäkymmenestä ohjaamoiden toimipisteestä. Ohjaamo on alle 30-
vuotiaille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa ohjausta esimerkiksi työllistymiseen, koulu-
tukseen ja hyvinvointiin. Toimipisteessä työskentelee TE-asiantuntijoita ammatinvalintapsykologi, opinto-
ohjaajia, sosiaaliohjaaja, uraohjaaja, työvalmentaja, yksilövalmentaja, nuorisonohjaajat ja koordinaat-
tori. Vuosi 2019 oli toimipisteen ensimmäinen vakinainen toimintavuosi, jolloin myös nuorten 
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kesätyöllistämisen ohjaus siirtyi ohjaamoon. Vuonna 2019 toteutui 4527 ohjauskertaa. Vuonna 2018 ohjaa-
mon toiminta siirtyi nuorisopalveluiden alaisuuteen.   
  

Jyväskylän kaupungilla ja TE-toimistolla on useita nuorille suunnattuja palveluita ja toimipisteitä, joilla on 
yhtymäpinta työllisyyden edistämiseen, kuten TE-toimiston palvelut, nuorisovastaanotto, Ohjaamo ja Nuor-
ten talo -hanke.  
 
Johtopäätös 33: Eri työllisyyden palvelujen ja nuorisopalveluiden yhdyspintojen hyödyntäminen ja päällek-
käisyyksien estäminen on tärkeää. Rakenteita uudistaessa on hyvä huolehtia siitä, että resurssit eivät valu 
eri kokonaisuuksien hallinnointiin ja ettei kokonaisuudesta tulee liian monimutkainen ja vaikeasti johdet-
tava. 
 
 

 

8.7 Työllisyyden kuntakokeilu 

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyden kuntakokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin 

työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista ja tuoda uusia ratkaisuja osaavan työ-

voiman saatavuuteen. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työ-

markkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille ja kokeiluissa kehitetään työllistämistä tukevia palveluja 

ja palvelumalleja, joiden avulla tunnistetaan ja ratkaistaan nykyistä paremmin asiakkaiden yksilölliset palve-

lutarpeet, työllistymisen esteet sekä osaamisen kehittämistarpeet. Hallitus on antanut esityksen 

(TEM060:00/2019) eduskunnalle laiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta kesäkuussa 2020. Jyväsky-

lässä kokeilu käynnistyy 1.1.2021 ja jatkuu 30.6.2023 saakka. Jyväskylän seudun kokeilun piiriin kuuluu n. 12 

000–14 000 työnhakija-asiakasta.  Keski-Suomen TE-toimistolta siirtyy kuntien työnjohdon alaisuuteen kokei-

lualueelle 60 virkasuhteista työntekijää. Kaupungin ja TE-toimistolta siirtyvät työntekijät vastaavat yhdessä 

Kokeilulakiin sisältyvien velvoitteiden ja tehtävien hoitamisesta.  

 

Kaupunginhallitus (33/2019) on 11.11.2019 tehnyt päätöksen työllisyyden kuntakokeiluun hakeutumisesta. 

Kuntakokeiluun ei tule erillistä rahoitusta valtiolta. Määrärahat säilyvät ELY-keskuksen hallinnassa. Kokeilu-

alueet saavat oikeuden palkkatukimäärärahan käyttöön sekä oikeuden ELY-keskuksen hankkimien valmen-

nuspalvelujen ja työvoimakoulutuksen käyttöön siirtyvään asiakasmäärään suhteutettuna.  

 

Kokeilun etuna nähdään se, että tunnistettuja päällekkäisyyksiä pystytään poistamaan ja asiakkaalle palvelu 
näyttäytyy selkeänä yhden vastuutyöntekijän kautta. Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyessä yhteistyö 
nuorten palveluja tarjoavien tahojen kanssa tiivistyy yhteisten toimitulojen myötä. Kuntakokeilu ja Nuorten 
talo sekä näiden mukana Ohjaamo tulevat sijoittumaan samaan osoitteeseen. Jyväskylän huolestuttavaan 
nuorisotyöttömyyteen ja työllistymisen edistämiseen päästään pureutumaan aiempaa ponnekkaammin. 
Erityisen tärkeää kokeilussa on myös se, että kunnan työntekijöiden käyttöön tulee kokeilun myötä yhteinen 

asiakastietojärjestelmä. 

 

8.8 Työllisyyspalveluiden yhteistyö elinvoimapalveluiden, yritysten ja oppilaitosten kanssa 

 

Työllisyyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoyksikön kanssa. Elinkeinoyksikkö osallistuu myös työl-
lisyyden kuntakokeilun toteutukseen. Erityisesti yrityskoordinaattorit tekevät yhteistyötä elinkeinoyksikön 
yritysneuvojien kanssa. Kokeilun aikana mm. aloittavien tai yritystoimintaa suunnittelevien työnhakijoiden 
palveluissa hyödynnetään elinkeinoyksikön asiantuntijoita. 
 
Työllisyyspalveluiden mukaan yritysyhteistyöhön panostetaan voimakkaasti kokeilun alkaessa, tähän on va-
rauduttu mm. yrityskoordinaattorien määrää lisäämällä.  Rekrytointia tuetaan myös taloudellisilla tuilla, 
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kuten palkkatuki ja Jyväskylä-lisä. Rekrytointitarpeiden ja -koulutusten tarpeita kartoitetaan ja niihin tarjo-
taan räätälöityjä ratkaisuja. 
 
Oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö korostuu kokeilun aikana. Jyväskylässä on mm.  käynnistynyt Osaa-
jaKS – uusi jatkuvan oppimisen palveluketju -hanke, jossa alueen oppilaitokset ovat kattavasti mukana. Hank-
keen kohderyhmänä on kokeilualueet työnhakijoineen. Hankkeen tavoitteena on tukea työllistymistä erityi-
sesti työvoimapula-aloille. 
 
Oppilaitosten kanssa tehdään monimuotoisesti yhteistyötä ja sitä tulee edelleen kokeilun aikana niin, että 
työmarkkinoiden ja työnantajien tarpeisiin pystytään vastaamaan ja räätälöimään koulutuksia työnhakijoille 
näiden pohjalta.  Oppilaitoksista valmistuvien työllistymisen vauhdittamiseksi on myös tarpeen luoda toimin-
takäytänteet yhdessä oppilaitosten kanssa ennakoiden. 
 
Jyväskylän kaupungin arviointikertomuksessa 2019 on arvioitu Yritystehdas Oy:n toimintaa, joka on yhdistä-
nyt eri oppilaitosten yrityshautomopalvelut. Yritystehtaan toiminta keskittyy uuden yritystoiminnan käynnis-
tämiseen ja kasvuun liittyviin toimenpiteisiin. Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jy-
väskylän kaupungin yrittäjyyden edistämiseen painottuvia toimintoja on useiden vuosien ajan yhdistetty ko-
konaisuudeksi, mikä poistaa eri toimijoiden tehtävien päällekkäisyyksiä ja lisää kustannustehokkuutta sekä 
vaikuttavuutta yrittäjyyden edistämisessä.  
 
Johtopäätös 34: Kuntakokeilun aikana tulee tiivistää yhteistyötä kaupungin elinkeinoyksikön, yritysten ja op-

pilaitosten kanssa.  

 
Lähteitä  
Jyväskylän kaupungin kotisivut, Ohjaamo Jyväskylä   
https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/ohjaamo-jyvaskyla    
Jyväskylän kaupungin kotisivut, työllistämisen tuet ja Jyväskylä-lisä   
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/tyonantajille/tyollistamisen-tuet   
Jyväskylän kaupungin kotisivut, työllisyyden kuntakokeilu   
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu    
Jyväskylän kaupungin talousarviot 
https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio  
Jyväskylän kaupungin tilinpäätökset 

https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi  

Kelan kotisivut, työmarkkinatuen raportti   
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet   
Kuntaliitto 2019, selvitys Kuntien työllisyyden hoidon panostukset vuonna 2017 
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/2005-kuntien-tyollisyydenhoidon-panostukset-vuonna-2017  
Palveluseteli- ja ostopalveluiden sekä hoitotarvikejakelun asiointikanava palse.fi  
https://palse.fi/?page=svc&inst=250000000&orgpalv=20   
Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivut, työllisyyden kuntakokeilut   
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut    
Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto 

 
 

 

  

https://www.jyvaskyla.fi/nuoriso/ohjaamo-jyvaskyla
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/tyonantajille/tyollistamisen-tuet
https://www.jyvaskyla.fi/tyollisyyspalvelut/tyollisyyden-kuntakokeilu
https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi
http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2019/2005-kuntien-tyollisyydenhoidon-panostukset-vuonna-2017
https://palse.fi/?page=svc&inst=250000000&orgpalv=20
https://tem.fi/tyollisyyskokeilut
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9 Rakennuslupaprosessit ja rakennusvalvonta asiakasnäkökulmasta 
 
 

9.1 Arviointitehtävä 

 

Kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmat (KymppiR ja Tykki) vaikuttavat asuin- ja yrityspaikkojen rakentami-

seen ja ohjaavat rakennuslupaprosesseja ja rakentamisen valvontaa. Arvioinnin kohteena on rakennuslu-

paprosessien ja rakennusvalvonnan ohjeistuksien ja käsittelyvaiheiden selkeys, avoimuus ja tasapuolisuus 

asiakkaiden kokemana.   

 

Kaupunkirakennepalvelujen toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat kaupunkisuunnittelu ja 

maankäyttö, liikenne- ja viheralueet, rakentaminen ja ympäristö sekä asiakaspalvelu ja johdon tuki. Raken-

tamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ympäristötervey-

denhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa, kaupungin resurssiviisaus-

työn koordinoinnista sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista. 

 

Talousarviossa valtuuston asettama sitova tavoite on, että uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsitte-

lyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsit-

telyaika on enintään 4 kuukautta.  

Rakennusluville talousarviossa 2020 asetetut sitovat käsittelyaikatavoitteet eivät toteutuneet viime vuosien 

tapaan. Toteutumattomuuteen vaikuttavat avoimet vakanssit, resurssipula ja rakennustarkastajien vaihtu-

vuus. Käsittelyaikaan lasketaan mukaan myös asiakkaasta johtuvat viivästykset sekä erilaiset lausunnot. Ar-

viointikertomuksessa 2019 on todettu, että rakentamisen ja ympäristön sitovat talousarviotavoitteet eivät 

toteutuneet. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessa tiedustellut, onko kaupungilla vertailutietoa 

muiden kuntien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyajoista ja missä vaiheessa rakennuslupaproses-

sien automatisointi on. Rakentamisen määrän, resurssien ja sen mitä rakennetaan, kuvataan vaikuttavan 

olennaisesti käsittelyaikoihin. Seuraavassa luvussa (9.2) koottu suurimpien kaupunkien vertailutietoja käsit-

telyajoista. 

 
Taulukko 28: Talousarviossa asetetut rakennusvalvonnan ei-sitovat tunnusluvut ja mittarit:  

 TP 2018 
 

TP 2019 TP 2020 

Lupapäätökset, kpl  1 268 1 243 1 410 

Suoritetut katselmukset, kpl 2 206 1 845 1 919 

Myönnetyt rakennusluvat, k-m2 203 843 272 700 160 957 

Myönnetyt asunnot, kpl 1 771 1 915 1 192 

Uusien asuinrakennusten rakennuslu-
pien käsittelyaika, vk 

Enintään 6 viikkoa 64 
%:ssa myönnetyistä 

luvista 

Enintään 6 viikkoa 66 
%:ssa myönnetyistä 

luvista 

Enintään 6 viikkoa 64 

%:ssa myönnetyistä 

luvista 

 

 

Sähköisen asiointipalvelun kautta haettiin lupia 943 kpl eli 74 prosenttia koko lupamäärästä vuonna 2019. 

Vuonna 2020 sähköisen asiointipalvelun kautta haettiin lupia 1 324 kpl eli 91 prosenttia. Kaikki rakennuslu-

paprosessin vaiheet voidaan hoitaa sähköisen asioinnin kautta. 
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9.2 Rakennuslupia koskevat tavoitteet vertailukaupungeissa (9 suurinta kaupunkia)  
 

Rakennuslupien käsittelyajoille ei ole lainsäädännöllisiä vaatimuksia. Eri kaupunkien asettamat tavoitteet ja 
käsittelyaikojen toteumat vaihtelevat.  
 
Esimerkiksi Kuopion kaupungin asettama talousarviotavoite keskimääräiselle rakennusluvan käsittelyajalle 

on vain 22 päivää ja kaupungin kotisivuilla kuvataan rakennuslupahakemuksen ja toimenpidelupahakemuk-

sen keskimääräiseksi käsittelyajaksi noin 25 vuorokautta. Tampereen pormestariohjelmassa on asetettu 

käsittelyaikatavoitteeksi 1 kuukausi, mutta Tampereen kaupungin vuoden 2020 talousarvioon sisältyy ta-

voite, että 90 prosenttia luvista on käsitelty 2 kuukaudessa. Tampereen kaupungin tilinpäätöksen mukaan 

kuitenkin vain 42 prosenttia luvista on käsitelty 2 kuukauden määräajassa. Useassa kaupungissa on ollut 

haasteita kuluvana ja edeltävänä vuonna rakennusvalvonnan resurssien vähyyden tai koulutetun ja osaavan 

henkilöstön puutteen vuoksi. Resurssipulaa on ollut esimerkiksi arkkitehdeistä ja lupainsinööreistä. 

 
Taulukko 29: Yhdeksän suurimman kaupungin talousarviotavoitteet rakennusluville sekä toteuma vuonna 2020 
(Lähde: talousarviot 2020 sekä tilinpäätökset 2020)  

  Tavoite  Toteuma vuonna 2020  

Jyväskylä  Talousarviotavoite: Uusien asuinrakennusten rakennus-
lupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa 
myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahake-
musten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.   

TP 2020: Uusien asuinrakennusten ra-
kennuslupien käsittelyaika oli enin-
tään 6 viikkoa 64 %:ssa myönnetyistä 
luvista.  

Turku  Talousarviossa ei ole esitetty rakennuslupia koskevia ta-
voitteita, mutta lehtitietojen mukaan tavoitteena on, 
että 80 prosenttia luvista voidaan jatkossa käsitellä kes-
kimäärin 30 vuorokaudessa. Lähde: Aamuset Kaupunki-
media, 1.5.2020: Turun rakennusvalvontaan lisätään 
henkilöstöä käsittelyaikojen lyhentämiseksi  

 - 

Tampere  Talousarviotavoite: 90 % rakennusluvista on käsitelty 2 
kuukaudessa   
Tampereen pormestariohjelmassa rakennuslupien ta-
voitteellinen käsittelyaika on keskimäärin 1 kk  

TP 2020: Vuonna 2020 rakennuslu-
vista käsiteltiin 42 % kahden kuukau-
den aikana. Korona- tai talouden muu 
tilanne ei vähentänyt hakemusten 
määrää. Asuntoja valmistui Tampe-
reelle 16 % enemmän kuin 2019 ja 
myönnettyjen rakennuslupien koko-
naiskerrosala säilyi samalla tasolla. Ta-
voite ei toteutunut. 

Oulu  Osana talousarvion tavoitetta “Sähköiset palvelut pa-
rantuvat ja laajentuvat” on esitetty:  

•  90 % lupahakemuksista tehdään sähköisen jär-
jestelmän kautta.   

• Asiakastyytyväisyyden kehitys   
   

TP2020: 98,6 % rakennusluvista haet-
tiin sähköisen järjestelmän kautta. 
Asiakaspalvelukysely tehdään, kun 
päästään ns. normaaliin asiakaspalve-
luun pandemian jälkeen. 

Lahti   Talousarvio ei sisällä tavoitteita rakennuslupien käsitte-
lyaikaan.  

  - 

Kuopio  Talousarviotavoite: Rakennuslupien käsittelyaika on 22 
päivää  
(Talousarvio 2021 ei sisällä em. tavoitetta) 

Kesäkuun seurantaraportti: ennuste 
22 päivää. Kotisivujen perusteella noin 
25 päivää. Tilinpäätökseen ei sisälly 
raportointia. 

Helsinki  Talousarviotavoite: Rakennusvalvonnan lupahakemus-
ten keskimääräinen käsittelyaika on 60 päivää.  

TP2020: 47 päivää  

Espoo  Talousarvio ei sisällä rakennuslupia koskevia tavoitteita.   - 

Vantaa  Talousarvio ei sisällä tavoitteita rakennuslupien käsitte-
lyaikaan.  

 - 
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Johtopäätös 35: Eri kaupunkien asettamat tavoitteet rakennuslupaprosessille ja käsittelyaikojen toteumat 
vaihtelevat eikä kaikissa kaupungeissa talousarvioon sisälly rakennuslupia koskevia tavoitteita. Vertailukau-
pungeista Kuopion kaupungin talousarviotavoite on 22 päivää rakennuslupien käsittelyajalle, joka on huo-
mattavasti Jyväskylän tavoitetta tiukempi. Sen sijaan Helsingin ja Tampereen käsittelyaikatavoitteet ovat 
lähtökohtaisesti pidemmät.  
 
 

9.3 Rakennusluvan hakeminen 

Rakennusluvat haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Rakentaja tai hänen edustajansa voi hakea ra-

kennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyölupia sekä jättää ilmoitusasian käsiteltäväksi. Palvelu kattaa 

koko rakennusaikaisen toiminnan. https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-ja-lomakkeet/sahkoinen-

asiointi 

Rakennusvalvonta tarjoaa kuntalaisille rakentamisen yleistä neuvontaa ja ohjausta sekä opastaa asiakasta 

siten, että lupakäsittely on mahdollisimman sujuvaa. Rakennusvalvonnan lvi-insinöörit antavat yleistä oh-

jausta ja neuvontaa kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasioihin liittyen. https://www.jyvaskyla.fi/ra-

kentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta 

Rakennusvalvonnassa annetaan ennakko-ohjausta pientalojen rakentajille. Uutta rakennusta suunnitelta-

essa tulee varata aika ennakko-ohjausta varten. Ohjeistaminen, yhteys ja neuvonta varhaisessa vaiheessa 

koetaan tärkeäksi, jottei rakentaja tee turhaa työtä. Ohjeistus ja malli isompien hankkeiden osalta on 

työnalla.  Rakennuslupaprosessissa tarvittava aineisto pyritään saamaan käsittelyyn kerralla ja lisäpyynnöt 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

 

Maankäytön ja rakentamisen puolella roolit ja vastuut koetaan selkeiksi. Rakennusvalvonnan yksi tärkeim-

mistä tehtävistä on varmistaa osallistujien pätevyys.  Rakennusluvan yhteydessä käydään läpi toimijat ja 

heidän pätevyytensä. Rakennuttajalla on päätoteuttajana vastuu ja lisäksi pääsuunnittelijalle ja erityissuun-

nittelijoille on asetettu omat vaatimuksensa. Maankäyttö- ja rakennuslain 17 luvussa määritellään pääsuun-

nittelijasta, rakennussuunnittelijasta ja erityissuunnittelijasta sekä on kuvattu suunnittelutehtävien vaati-

vuusluokkia ja suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksia. Lain 120f §:n mukaan rakennusvalvontaviranomai-

sen on arvioitava sille ilmoitetun suunnittelijan kelpoisuus kyseiseen tehtävään. Rakennusvalvonnassa koe-

taan, että pätevyysvaatimukset eivät jätä tulkinnanvaraa eli niitä tulkitaan samoin eri kunnissa. Kunnalle voi 

syntyä suhteellinen vastuu ja korvausvelvollisuus, mikäli rakennusvalvonta hyväksyy suunnittelijan tai vas-

tuuhenkilön, joka ei täytä rakennushankkeen edellyttämiä pätevyysvaatimuksia.  

 

 

9.4 Rakennuslupaprosessin kehittäminen 

Rakennuslupaprosessin kehittämisessä panostetaan luvan hakemisen alkupäähän eli pyritään mahdollisim-

man nopeasti informoimaan asiakkaille puutteet ja tarvittavat lisäselvitykset. Kaupunkien Top10-ryhmä käy 

läpi rakennusvalvonnan tulkintoja. Rakennushankkeiden priorisoinnissa huomioidaan kiireellisyysjärjestys, 

eri hankkeille on eri käsittelijöitä.  

 

Rakennusvalvonnassa on ollut avoimia vakansseja ja resurssipulaa. Pätevien hakijoiden ja ylipäätään haki-

joiden saaminen avoinna oleviin virkoihin on ollut haastavaa. Rekrytoinneilla on nykytilanteessa saatu täy-

tettyä osa avoimista vakansseista, mutta yhteisen linjan ja osaamisen kartuttaminen vie aikaa henkilöstön 

vaihtuvuuden myötä.  

 

https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-ja-lomakkeet/sahkoinen-asiointi
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-ja-lomakkeet/sahkoinen-asiointi
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/rakentamisen-ohjaus-ja-neuvonta/ennakko-ohjaus
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Kaupunkirakenteessa toteutetaan rakennuslupaprosessin tehostamista (Lean-projekti). Projekti koskee val-

taosaa kaupunkirakenteen palveluita, ja sen tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia toimintojen tehostami-

seen, uudenlaisten toimintamallien luomiseen, parannusta asiakastyytyväisyyteen ja palvelun laatuun, lyhy-

empiä prosessin läpimenoaikoja, mahdollisia kustannussäästöjä sekä parempaa työhyvinvointia. Asiantunti-

joiden kuulemisen perusteella lupaprosessia on kehitetty vuoden aikana ja sähköisen asiointipalvelun lupa-

hakemuspohjia tarkennetaan esimerkiksi pakollisilla kentillä, jotka edesauttavat hakemuksen täydellisyyttä. 

Myös ohjeistusta lisätään sekä kotisivuille että sähköiseen asiointipalveluun.  

 

9.5 Asiakaspalaute 

 

Konkreettinen palaute käyttäjiltä on kaupunkirakenteelle ja rakennusvalvonnalle tärkeää. Sähköiseen järjes-

telmään on tavoitteena yhdistää palautteen kerääminen lupapäätöksen jälkeen ja loppukatselmuksen jäl-

keen koko lupaprosessista.  

 

Rakennusvalvonnan lupavaiheen asiakaskysely on avoinna (tilanne helmikuussa 2021), ja vastauksia on tullut 

muutamia eikä niistä ole vielä koostettua tietoa. Rakentajat eivät vastaa kovin vilkkaasti kyselyihin.  

Kaupungin kotisivujen mukaan rakennusvalvonta ruuhkautui kesällä 2020 vilkkaan rakentamisen myötä 

(https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-09-22_rakennusvalvonta-keskittyy-luparuuhkan-purkuun). Kah-

della lokakuun ruuhkanpurkuviikolla ei otettu vastaan asiakkaita eikä puheluita. Purkuviikkojen aikana raken-

nuslupia saatiin päätökseen selvästi enemmän puhelin- ja asiakaskontaktien vähentyessä. Rakennusvalvon-

nan mukaan asiakkailta ei tullut kielteistä palautetta, koska asiasta tiedotettiin etukäteen ja monet asiak-

kaista olivat tyytyväisiä, kun saivat lupapäätöksen nopeutetusti. 

 

Johtopäätös 36: Rakennuslupaprosessista olisi hyvä kerätä ja analysoida asiakaspalautetta kattavammin ja 

mahdollisesti ulkopuolisen toteuttajan toimesta.  

 

Johtopäätös 37: Kaupungin elinvoimaa ja työllisyyttä tukevien hankkeiden rakennuslupakäsittelyn tulisi olla 

mahdollisimman nopeaa ja joustavaa. 

 

 

9.6 Rakennuspaikat 

 

Kaupungin tarjoamat tontit ovat löydettävissä kaupungin verkkosivuilta sekä kaupungin karttapalvelun alla 

toimivan eTontti-palvelun kautta. Uusista tarjolla olevista tonteista tiedotetaan hakuaikoina kaupungin verk-

kosivuilla sekä mediatiedotteella tiedotusvälineille, tonttihauista tiedotetaan myös paikallisissa lehdissä (Kes-

kisuomalainen ja Suurjyväskylä-lehti). Kerros- ja rivitalotonttien sekä yritystonttien osalta hyödynnetään 

edellä mainittujen lisäksi olemassa olevia postituslistoja ja tietoa uusista tonteista lähetetään postituslistojen 

kautta suoraan asiakkaille. 

 

Kaupungin omakotitontit ovat haettavissa sähköisesti ja “Palvelupiste Hannikainen” toimii asiantuntija-

apuna omakotitonttien hakijoille. Kerros- ja rivitalotonttien sekä yritystonttien osalta asiakkaiden apuna ovat 

“Tontit ja maanhallinta” -yksikön asiantuntijat. Kaupungin karttapalvelun kautta toimivaa eTontti-palvelun 

käyttöliittymää on tarkoitus kehittää entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi sekä entistä paremmin mobiililait-

teilla toimivaksi, tätä kehitystyötä tehdään vuosien 2021 ja 2022 aikana. Samalla tarkastellaan myös sähköi-

sen hakumahdollisuuden laajentamista koskemaan kerros- ja rivitalotontteja. 

 

https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2020-09-22_rakennusvalvonta-keskittyy-luparuuhkan-purkuun


93 
 

Yritystonttimarkkinoinnin osalta käynnissä on “Tontit ja maahallinta” -yksikön sekä “Elinkeinoyksikön” yhtei-

nen projekti, jossa keskitytään kehittämään yritystonttiprosessia kokonaisvaltaisesta yritysten sijoittumisesta 

tontin luovutukseen sekä hankkeen konkretisoitumisen/toteutumisen jälkeen tapahtuvaan yhteydenpitoon. 

Projektissa on osallistettu Jyväskylässä toimivia yrityksiä, ja heiltä kyselyn kautta saatuja tuloksia hyödynne-

tään entistäkin sujuvamman asiakasprosessin aikaan saamiseksi. 

 

 

 
Kuvio 16: Jyväskylän rakennusvalvonnan toimittama selvitys lupahakemusten määrästä suhteutettuna henkilötyövuo-
siin vuonna 2019 

 

Jyväskylässä rakentajat maksavat täyden hinnan saamistaan palveluista rakennusvalvontataksan katteen 
ollessa 100 prosenttia. Kateprosentti oli Jyväskylässä 148 vuonna 2019, mikä tarkoittaa, että rakennusval-
vonnan tuloilla katettiin kaikista menoista yli 100 prosenttia.  

Rakennusvalvonnan vuoden 2020 katteeksi on talousarviossa arvioitu 112 prosenttia. Rakennusluvista peri-
tään maksuja seuraavasti:  

Oulussa, v. 2021:  

Rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen tai uudelleen rakentamiseen verrattava muutostyö: Omako-
titalo, paritalo tai vapaa-ajan asunto, rakennusta kohti 430 € sekä lisäksi maksun perusteena olevan pinta-
alan mukaan 6,05 € / m² 

Jyväskylässä, v. 2021: 

Enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentami-
nen rakennusta kohti 290 ja lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,20 €/m2 

(Jyväskylässä kuten Oulussa on oma taksa pientalorakentamiseen. Lahdessa ei ole pientalon rakentamiselle 
erillistä taksaa) 

Lahdessa, v. 2021: 

Rakennuksen rakentaminen tai uudelleen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen rakennusta kohti 
550 € lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 7,00 €/m2 
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9.7 KymppiR2020-ohjelma 

KymppiR-eli maankäytön toteutusohjelma on kerran vuodessa päivitettävä työkalu, jossa määritetään 

asuinalueiden toteutusajankohtia ja linjataan strategisesti tärkeitä tavoitteita asuinrakentamisessa, kaavoi-

tuksessa ja tontinluovutuksessa. Ohjelman keskeisiä tuloksia ovat uusien asuinalueiden toteuttamisjärjes-

tystaulukot ja -kartat perusteluineen seuraavalle kymmenelle vuodelle. 

 

KymppiR2020 on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa 8.9.2020. KymppiR2020-ohjelman erityistee-
moja ovat joukkoliikenne ja asuminen sekä opiskelija-asumisen nykytilanne ja tulevaisuus Jyväskylässä. Kau-
punginvaltuusto hyväksyy ohjelman kerran valtuustokaudessa tai aina tarpeen vaatiessa, kun tehdään peri-
aatteellisia linjauksia. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ohjelman edellisen kerran 11.6.2018.  
 
Kaupungin kasvun tavoitteet esitetään KymppiR-ohjelmassa. Kaupungin väestönkasvu on noin 1 000 asu-
kasta vuodessa. Tavoitteena on lisätä erityisesti Kankaan ja keskustan alueiden asukasmääriä ja lisätä kes-
kustan elinvoimaa. Täydennysrakentamista toteutetaan aluekeskustoihin eli rakentamista toteutetaan esi-
merkiksi Savulahteen, Kangasrinteelle ja Kauramäkeen. 
 

KymppiR2020-dokumentissa ei esitetä erikseen Kankaan alueen tai keskusta-alueen asukasmäärätavoit-

teita. Keskustavisiossa 2030 on esitetty tavoite kaksinkertaistaa keskusta-alueen asukasmäärä 30 000 asuk-

kaaseen vuoteen 2030 mennessä. Kaavamuutoksia on käynnissä kymmenen, ja kaavat vastaavat noin 2 800 

asukasta. Täydennysrakentamiseen haasteen luo se, ettei kaupunki omista keskustan alueella maapohjaa.  

 

Jyväskylän väestörakenne muuttuu ja ikääntyvien määrä kasvaa. Vuonna 2040 joka neljäs jyväskyläläinen 

on vähintään 65-vuotias, kun nyt heitä on joka viides. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus tulevat ole-

maan merkittävässä roolissa, mitä keskusta-asumisen kasvattamisen tavoitteella pyritään tukemaan. Jyväs-

kylän väestönkasvu on perustunut vahvasti muuttovoittoihin nuorista 15–24-vuotiaista. Keskustassa asuu 

nykyisin paljon opiskelijoita. Nykyisen matalan syntyvyyden myötä tulevat nuorten opiskelijoiden ikäluokat 

olemaan jatkossa nykyistä pienempiä, ja yliopistokaupunkeihin muuttavia on nykyistä huomattavasti vä-

hemmän 2030-luvulla. Nuorista on kilpailua kaupunkien välillä. Pienenevät muuttovoitot yhdistettynä ke-

hittyviin etäopiskelumahdollisuuksiin voivat heijastua Jyväskylän ja keskustan väestökehitykseen. Kaupunki-

rakenteen kuulemisen perusteella keskustan elinvoimaisuuden tukemisen näkökulmasta keskustavisio 2030 

väestötavoite on edelleen tarkoituksenmukainen. 

 

Kaavoituksessa ei voida reagoida nopeasti lyhyen aikavälin muutoksiin, vaan seurataan pitkän ajan trendiä 

sekä tehdään tarpeen mukaan niiden pohjalta uusia linjauksia. Suurten kaupunkien keskusta-asumisen en-

nakoidaan vahvistuvan kaupungistumisen myötä. Koronapandemialla on vaikutuksia asuntotuotantoon ja 

tilinpäätöksen mukaan vuonna 2020 Jyväskylässä valmistui 1691 asuntoa, mikä on 290 asuntoa vähemmän 

kuin vuonna 2019. Kaupunkirakenteen näkökulmasta on oleellista varmistaa tonttitarjonnan ja -varannon 

monipuolisuus ja riittävyys pitkällä aikavälillä.  

 

Kaupungin toisen kolmannesvuosikatsauksen mukaan poikkeusoloissa osallistaminen ja vuorovaikutus on 

ollut haasteellista ja siihen on jouduttu kehittelemään uusia menetelmiä, kuten kaavojen videoesittelyt. 

Myös kerrostalotonttien myynnin kuvataan hiipuneen yleisen tilanteen takia ja hankkeita on viivästynyt, 

tonttien varausaikoja on jatkettu ja varauksia on päättynyt. 

 

Yleiskaavaa toteuttaa KymppiR-ohjelman tapaan myös työpaikka-alueiden maankäytön toteutusohjelma 

TYKKI. Ohjelma päivitetään vuosittain. https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/tykki-ty-

opaikka-alueiden-maankayton-toteutusohjelma 
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Johtopäätös 38: Kaupungin kaavoitusta ohjaavissa asiakirjoissa ei ole esitetty tarvetta muuttaa keskusta-

alueen (30 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä) asukasmäärätavoitetta. 

 

 

Lähteitä: 

Jyväskylän kaupungin kotisivut, rakentaminen   
https://www.jyvaskyla.fi/rAKENTAMINEN   
Jyväskylän kaupungin kotisivut, kaupunkisuunnittelu   
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus    
Jyväskylän kaupungin kolmannesvuosikatsaus 31.8.2020    
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kolmannesvuosikatsaus_022020.pdf    
Jyväskylän kaupungin talousarviot 

https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio  

Jyväskylän kaupungin tilinpäätökset  

https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi 
KymppiR-ohjelma   
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/maankayton-toteutusohjelma-kymppi-r    
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppir2020/KymppiR2020_ohjelma.pdf    
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus    
https://mrluudistus.fi/    
Maankäyttö- ja rakennuslaki   
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132    
  

https://www.jyvaskyla.fi/rAKENTAMINEN
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/kolmannesvuosikatsaus_022020.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi
https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/maankayton-toteutusohjelma-kymppi-r
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppir2020/KymppiR2020_ohjelma.pdf
https://mrluudistus.fi/
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
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10 Kylän Kattaus –liikelaitos 
 

10.1 Arviointitehtävä 

Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko valtuuston liikelaitokselle aset-

tamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko liikelaitoksen toiminta järjestetty tuloksellisella 

ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Järjestämisen tuloksellisuutta arvioidaan useasta näkökulmasta: toiminnan 

tuottavuus/taloudellisuus, kustannusvaikuttavuus, palvelun laatu, palvelun vaikuttavuus ja henkilöstön työ-

hyvinvointi.  

Taulukko 30: Tuloksellisuusarvioinnin näkökulmat ja käytettävät mittarit 

Taloudellisuus/Tehokkuus 

• Henkilöstömenot  

• Aterian hinta  

• Aterioiden määrän kehitys 

• Liikevaihto/htv 

• Tuotannon keskittäminen 

Työhyvinvointi 

• Työhyvinvointimittaukset/-kyselyt  

• Osaamistarpeet/osaamisen vahvistumi-
nen 

• Kehityskeskustelut  

• Sairauspoissaolot  

Laatu 

• Asiakastyytyväisyyskyselyt  

• Aterioiden laatu 
 

Vaikuttavuus 

• Ravitsemustila  

• Kouluruokakysely 

 

 

10.2 Kylän Kattauksen tehtävä 

Jyväskylän kaupungin ruokapalvelu, Kylän Kattaus, on kaupungin sisäinen liikelaitos. Liikelaitoksen toiminta-
ajatuksen ja toiminnan kuvauksen mukaan Kylän Kattauksen tehtävä on antaa elinikäistä hyvinvointia ja huo-
lenpitoa arjessa asiakkaansa lautaselle. Visiona on olla arvostettu ja kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoin-
nin edistäjä ja haluttu sekä kehittyvä ammattilaisten työyhteisö. Asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan 
ohjaamalla terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon hyödyntämällä liikelaitoksen omaa ravitsemusasian-
tuntemusta. Ruokapalvelua tuotetaan pääosin kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirille. 
 

Liikelaitos tuottaa lounas- ja päivällisateriat vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille koko kaupungin alueelle 

sekä koulu- ja päiväkotilounaita. Kukkumäen ateriakeskus ja Keskussairaalan ruokapalvelukeskus toimivat 

päivittäin ja keskuskeittiöt Ristonmaalla ja Palokassa valmistavat koulu- ja päiväkotiaterioita arkipäivisin.  

Liikelaitos on jaettu kolmeen toimintayksikköön: 

• lasten ja nuorten ruokailu,  

• sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokailu ja 

• hallinto. 

Päivittäinen aterioiden määrä on noin 23 600, joista noin 19 800 on lounasaterioita. Kylän Kattauksen henki-

löstömäärä on noin 370 alan ammattilaista 96 keittiössä. Kylän Kattauksessa valmistettuja aterioita tarjotaan 

omien keittiöiden lisäksi noin 110 muussa talossa.  
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10.3 Kaupungin talousarviossa asettamat tavoitteet 
 

Vuoden 2020 alkuperäisen talousarvion alijäämätavoite oli 374 500 euroa. Vuoden 2020 talousarvioesitys 

valmisteltiin vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuoden 2019 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 

2020 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mu-

kaan ylijäämiä on purettava vuoteen 2021 mennessä. Liikelaitos on tulouttanut ruokapalvelumaksuja kau-

pungin toimialoille vuosina 2017–2019 yhteensä 1,8 miljoonaa euroa ja edellinen hinnankorotus on tehty 

vuonna 2016. Koronatilanteen ja Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen uusien toimitilojen vuoksi vuoden 2020 

talousarvion taloudellinen tavoite ei toteutunut ja alijäämä kasvoi. Muutetun talousarvion mukainen alijää-

mäennuste oli 3,8 M€. Talousarviomuutoksen taustalla ovat Kukkumäen tilavuokran lisäys 1,2 miljoonaa eu-

roa, Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen kalustehankinnat 0,7 miljoonaa euroa sekä koronatilanteen vaiku-

tukset kuten tulojen vähentyminen 2,2 miljoonaa euroa ja menojen vähentyminen 0,5 miljoonaa euroa. Kau-

punki on antanut liikelaitokselle sisäisen toiminta-avustuksen 2,0 miljoonaa euroa, jota ei huomioitu vielä 

muutostalousarviossa. Liikelaitoksen alijäämä tilikaudelta on 3,2 miljoonaa euroa ja alijäämä vie liikelaitok-

sen oman pääoman negatiiviseksi.  

Talousarviossa 2021 tilikauden yli-/alijäämätavoite on nolla euroa. Hinnoitteluun tullaan tekemään 4,0 pro-

sentin korotus uusien toimitilojen vuoksi. Talousarvion säästötoimien suuruudeksi on määritelty 0,4 miljoo-

naa euroa. 

Johtopäätös 39: Kylän Kattaus -liikelaitoksen alijäämä tilikaudelta on 3,2 miljoonaa euroa. Kaupunki on an-

tanut liikelaitokselle sisäisen toiminta-avustuksen 2,0 miljoonaa euroa, joka kattaa koronapandemian aiheut-

tamat kustannukset.   

 

10.4 Osastoruokapalveluiden siirto takaisin sairaanhoitopiirille 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osastoruokapalvelut siirrettiin 1.1.2019 alkaen Kylän Kattaukselle. Jyväsky-
län kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri arvioivat yhteistyössä, ettei siirto tuonut siltä tavoiteltuja toi-
minnallisia ja taloudellisia hyötyjä. Liikelaitoksen johtokunta päätti 18.8.2020 Keski-Suomen keskussairaalan 
osastoruokapalveluiden siirtymisestä takaisin Keski-Suomen sairaanhoitopiirin tuottamaksi ja henkilöstön 
siirrosta liikkeen luovutuksen periaattein sairaanhoitopiirin palvelukseen 1.10.2020 alkaen. Sairaanhoitopii-
rille siirtyi 1.10.2020 alkaen noin 40 työntekijää. Siirrossa liikelaitokselta poistui ruoan jakelu osastoilla, mutta 
siirrolla ei ole ollut vaikutusta tehtyyn vuokrasopimukseen tai kalustohankintoihin. 
 
Osastoruokapalveluiden aikaisemmalla siirrolla liikelaitokselle tavoiteltiin potilasturvallisuuteen, potilaan ra-
vitsemustilaan, toiminnan yhtenäistämiseen ja ruokapalvelun laadun parantamiseen liittyviä hyötyjä. Ennen 
uutta sairaalaa toimintaa yhtenäistettiin ja tunnistettiin hyviä käytäntöjä. Uudet toimintamallit oli tarkoitus 
siirtää uuteen sairaala Novaan sekä parantaa toiminnan kustannustehokkuutta. Sairaanhoitopiirin järjestä-
essä osastoruokapalvelut se pystyy siirtämään henkilöstöä eli laitoshuoltajia tehtävästä toiseen joustavasti. 
Liikelaitoksella ei ole mahdollisuutta vastaavaan joustavuuteen, mikä teki toiminnasta kalliimpaa. Tämä oli 
tuotu esiin ennen siirtoa liikelaitokselle. Liikelaitos ja sairaanhoitopiiri pitivät kehityskokouksia säännöllisesti. 
Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen ja taloudellisen tilanteen heikentyessä koronaepidemian vuoksi, sai-
raanhoitopiiri halusi ottaa osastoruokapalvelutoiminnan takaisin omaksi toiminnakseen. 
 
Johtopäätös 40: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kylän Kattaus -liikelaitoksen yhteisen arvioinnin perus-
teella sairaala Novan osastoruokapalvelut on tehokkainta hoitaa sairaalan henkilökunnan toimesta.  
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10.5 Kaupungin talousarviossa asettamat toiminnalliset tavoitteet 

Valtuustoon nähden talousarvion 2020 sitovat toiminnalliset tavoitteet ovat: 

1. Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoitetta mita-
taan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 euroa/htv. Tavoitteeksi 
vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv. Vuoden 2020 tavoite on 80 000 euroa/htv. 
 
Toteuma: Tilinpäätöksen 2020 mukaan liikevaihdon määrä henkilötyövuotta kohden oli 73 401 euroa eli ta-
voitetta ei saavutettu. Tähän vaikutti koronaviruspandemia ja sen aiheuttama 2,5 miljoonan euron suuruinen 
tulojen menetys. 
 
2. Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asiakasryhmille 
kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden tavoitekeskiarvo vuodelle 2020 on 3,7 (asteikolla 1–
5). Vuonna 2019 asiakastyytyväisyyskyselyiden keskiarvo oli 3,8, vuonna 2018 4 ja vuonna 2017 4,13. 
Toteuma: Tilinpäätöksen 2020 mukaan asiakastyytyväisyyskyselyjä ei voitu toteuttaa koronapandemian 
vuoksi. Kyllön ja Palokan kaupunginsairaalan sairaalaruokailun asiakastyytyväisyyskysely siirrettiin toteutet-
tavaksi keväällä 2021. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä. Vuonna 
2021 keskitytään palautejärjestelmän ja asiakaskokemuksen kehittämiseen, toiminnan vakiinnuttamiseen ja 
laadun parantamiseen.  
 
Taulukko 31: Asiakastyytyväisyyskyselyiden keskiarvo 2015–2021 (asteikko 1-5) (Lähde: tilinpäätökset ja talousarviot) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TA 2021 

Asiakastyytyväisyyskyselyi-

den keskiarvo 
4,1 3,9 4,13 4,0 3,8 - 3,7 

 

Tunnuslukuja ja aterian hinta           

 
Taulukko 32: Liikelaitoksen keskeisiä tunnuslukuja v. 2015-2020 ja talousarvio 2021 

  2015  2016  2017  2018  2019  2020  TA 2021 

Liikevaihto 1000 eu-

roa  

18 257  24 371  23 040  24 095  27 788  23 833  26 759  

Liikevaihto /htv*, 

euroa  

82 986  93 021  85 939  77 827  

  

73 748  

  

73 401  80 000  

Aterioita / vuosi, 

1000 kpl  

6 743 7 677  7 523  7 789  8 024 6 796  7 827  

Aterian hinta 

(lv/ateriat) 

2,71 3,17 3,06 3,09 3,46 3,51 3,42 

Palkat ja palkkiot 

(1000 €) yhteensä 

6 237 8 024 8 052 8 568 11 101 10 897 9 522 

Henkilöstömäärä 

yhteensä 31.12.  

241  283  288  335  408  351    

Sairauslomapäivät / 

htv  

18,6  22,0  18,6  13,5  18,0  23,6  17,0  

Koulutuspäivät /hlö  2,1  2,4  2,4  2,3  2,7  1,0    

 *henkilötyövuosi 
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Liikelaitoksen toimintaan ja aterian hintaan vaikuttavat kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annet-
tava hinnoitteluohje. Liikelaitoksentoiminnan on oltava taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitoksen on katet-
tava sekä menot, että kehittämiskulut toiminnasta saatavilla tuloilla. Liikevaihtoon sisältyy myös tuottoja, 
jotka on saatu elintarvikkeiden ja tilaustarjoilun tuotteiden myynnistä. Vuoden 2019 ja 2020 liikevaihto si-
sältää keskussairaalan osastojen ruokapalvelujen tuloja.  
  
Taulukko 33: Lounaan hinnan kehitys 2011 - 2020, perusruokavalio, euroa, Lähde: Kylän Kattaus  
 

 
 
 
 
10.6 Tuotannon keskittäminen/toiminnan tehostaminen 
 
Vuodelle 2020 tavoite oli, että toimintaa tehostetaan keskittämällä tuotanto Kylän Kattauksen kolmeen kes-
kuskeittiöön aiemman kuuden sijaan. Muun muassa Keljon palvelukeittiö muutettiin kuumennuskeittiöksi. 
Ristonmaan keskuskeittiössä tuotanto aloitettiin elokuussa 2020 ja se tuottaa noin 12 000 lounasta päivässä. 
Palokan keskuskeittiö tuottaa noin 6 500 koulu- ja päiväkotiateriaa.  
 
Muutoksia keittiöverkossa ja toimintamalleissa sekä niiden kustannus- ja henkilöstövaikutuksia on kuvattu 
Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunnan 27.2.2020 hyväksymässä keittiöverkkosuunnitelmassa 2020. Ra-
portissa on selvitetty sairaala Novan keittiön valmistumisen ja uuden tuotantotavan aiheuttamia vaikutuksia 
koko kaupungin keittiöverkkoon. Selvityksen mukaan tuotantokeittiöverkkoa voidaan keskittää keskuskeitti-
öiden määrää vähentämällä, mikä vähentää tulevien vuosien keskuskeittiöiden korjaustarvetta. Ruoanval-
mistukseen tarvittavan henkilökunnan tarve pienenee keittiöiden määrän vähentyessä. Säästöjä mahdollis-
tuu, kun ruokakuljetusten määrä vähenee ja kuljetusajankohdat voidaan suunnitella edullisempiin ajankoh-
tiin. 
 
Nykyinen tuotantotapa on pääosin keskuskeittiöissä käytettävä Cook and hold -menetelmä, jossa ruoka val-
mistetaan ja kuljetetaan sekä tarjoillaan kuumana. Cook and serve -menetelmä on käytössä valmistuskeitti-
öissä ja se tarkoittaa ruoan valmistusta paikan päällä ja tarjoilua välittömästi. Jatkossa sairaala Novan keitti-
össä, jonne sosiaali- ja terveyspalveluiden ruokatuotanto keskitetään, tuotantotapa on Cook and chill. Tämä 
tarkoittaa, että ruoka toimitetaan jäähdytettynä tai kuumennuskeittiön kautta asiakkaalle. Selvityksen pe-
rustella tarjottavien ateriavaihtoehtojen määrän lisäys ja joustavuus ruokailuajoissa edellyttävät Cook and 
chill -menetelmän käyttöönottoa. Tuotantotavat lasten ja nuorten ruokapalveluissa on Cook and hold -me-
netelmä sekä kylmävalmistus. 

 
Kuljetusten näkökulmasta myös entisessä keskuskeittiö-palvelukeittiö -mallissa ruokaa kuljetetaan keskus-

keittiöiltä palvelukeittiöihin. Keskuskeittiöiden vähentäminen pidentää joidenkin palvelukeittiöiden kulje-

tusmatkoja, mutta tuotantomenetelmän vaihtuessa jäähdytettynä kuljetettavaan ruokaa vähentää päivän 

aikana tarvittavien kuljetusten määrää. Samalla on mahdollista jakaa kuljetukset tasaisemmin päivän ajalle.  

 
Aterioiden laadusta ei ole vertailutietoa viime vuosilta. Laatua seurataan ruokalistoista tehtävillä viikkotason 
ravintosisältölaskelmilla, joiden perusteella saadaan käsitys ruokaohjeiden ravitsemuksellisesta laadusta. Ar-
kilounaskriteerit soveltuvat ravitsemuksellisen laadun seurantaa ja sitä käytetään henkilöstöruokailun 
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seurannassa. Raaka-aineiden laadulla on vaikutus aterioiden laatuun eli tämä voidaan huomioida hankinta-
kriteereissä. Sairaala- ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden ruokalistalle on lisätty kasvisruokia, joilla 
korvataan punaista lihaa sisältäviä ruokalajeja.  
 
Laitosruokailun laatua parannetaan sairaala- ja ympärivuorokautisen hoidon ruokalistan suunnittelulla ja 
ruokalajivalikoimalla sekä asiakaspalautteen perusteella. Lounaskierroilla ja asiakastapaamisissa kuullaan 
kunkin yksikön palautetta ja toiveita, joita huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruokalistoilla. 
 
Johtopäätös 41: Kylän Kattaus -liikelaitoksen keittiöverkkosuunnitelman toteuttamisen ja uuden tuotanto-

tavan tavoitteita ja vaikutuksia esimerkiksi tuottavuuteen, talouteen, palvelun laatuun ja vaikuttavuuteen 

sekä henkilöstöön (määrä ja hyvinvointi) tulisi seurata systemaattisesti. 

 

10.7 Henkilöstö ja työhyvinvointi 

Vuodelle 2019 liikelaitoksen henkilöstömäärä kasvoi noin 43 henkilötyövuodella sairaalan ruokapalvelutyön 

siirryttyä Kylän Kattauksen toiminnaksi vuoden 2019 alusta lukien. Tämän lisäksi henkilöstö kasvoi johtuen 

sairaspoissaoloista, uusista keittiöistä ja tuotantomenetelmistä, asiakasmäärien kasvusta ja tuotannonoh-

jausjärjestelmän muutosprojektista. Vuoden 2016 henkilöstömäärän kasvu johtuu pääosin Keski-Suomen sai-

raanhoitopiirin Caterina -liikelaitoksen ja sairaalakahvila Paussi Oy:n yhdistymisestä Kylän Kattauksen kanssa. 

Henkilöstöä sairaanhoitopiiriltä siirtyi kaupungin palvelukseen yhteensä 54 henkilötyövuotta. (Lähde: Jyväs-

kylän kaupungin tilinpäätökset 2016 ja 2019.) 

 
Taulukko 34: Henkilöstön määrän muutokset vuosina 2015–2020 

Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Henkilöstö-määrä 
yhteensä 31.12. 

241 283 288 335 408 351 

Vakinaiset 184 236 250 269 337 274 

Määräaikaiset 52 41 34 59 63 73 

Työllistetyt 5 6 4 5 2 1 

Oppisopimus - - - 2 6 3 

 
 
Liikelaitoksessa on toteutettu vuonna 2020 yhteistoimintaneuvottelut, 22.1-4.3.2020 käydyt yhteistoiminta-
neuvottelut koskivat koko henkilöstöä. Neuvotteluiden yhteydessä hyväksyttiin uusi organisaatio esimiesta-
soineen. 
 
Työhyvinvoinnin osalta työtyytyväisyystavoite vuodelle 2021 on 3. Liikelaitos on mukana kaupungin työtyy-
tyväisyyskyseissä, jotka toteutetaan joka toinen vuosi.  
   
Kehityskeskustelu kuuluu osana työelämän keskusteluihin, jotka käydään pääsääntöisesti kerran vuo-
dessa kaikkien työtekijöiden kanssa. Koronatilanteen vuoksi työelämän keskusteluja ei ole vuonna 2020 
käyty. Henkilöstö voi halutessaan pyytää keskusteluajan, ja se pyydettäessä pidetään.   
 
Johtopäätös 42: Poikkeus- ja muutostilanteissakin olisi hyvä toteuttaa henkilöstön kehityskeskustelut. 
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10.8 Vaikuttavuus  

Ravitsemustilan osalta Liikelaitos noudattaa eri asiakasryhmille kuten varhaiskasvatukselle, kouluruokai-

lulle, lapsiperheille ja ikääntyneille laadittuja ravitsemussuosituksia. Kuulemisen perusteella ravitsemussuo-

situkset em. ryhmien osalta eivät täysin toteudu suolan ja rasvan osalta. Ruokalistasuunnittelua kehite-

tään liikalaitoksessa jatkuvasti ravitsemussuositusten mukaiseksi. Sairaala-asiakkaiden osalta ravitsemus-

suositukset toteutuvat. Ravitsemustilan hoito ja seuranta sairaalassa kuuluu kuitenkin hoitohenkilöstön 

vastuulle, joten siitä ei liikelaitoksella ole osastoruokailun osalta ole tietoa.  

THL:n kouluruokakyselyn perusteella perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista vuonna 2017 Jyväskylässä 20,2 

prosenttia (koko maa: 29,8 prosenttia) nuorista ei syönyt koululounasta viitenä päivänä kouluviikon aikana. 

Vastaava tunnusluku vuonna 2019 oli 25,7 prosenttia ja koko maan keskiarvo 36,5 prosenttia. Nuorten ruo-

kailutottumuksissa koululounaan osalta on tapahtunut negatiivinen kehitys vuodesta 2017 vuoteen 2019, 

mutta Jyväskylän tulokset ovat koko maan tuloksia paremmat. 

 
10.9 Koronapandemian aiheuttamat toiminnalliset vaikutukset 
 
Koronapandemian ajalla on ollut merkittävät toiminnalliset vaikutukset liikelaitokseen. Liikelaitos on järjes-
tänyt etäruokailua ruokakassein ja jaettavin annoksin etäruokailuun etäopetuksen ja karanteenien ajaksi. 
Ruokasaleissa ruokailussa on järjestetty turvallisesti huomioiden esimerkiksi turvavälit ja osittain on siirrytty 
luokkaruokailuun. Ulkopuolisten ruokailijoiden ruokailumahdollisuus on ollut tauolla. Henkilöstöä siirrettiin 
sosiaali- ja terveyspalveluiden keittiöihin. Ruokahävikin ja kertakäyttöastioiden sekä -pakkausten määrä on 
lisääntynyt. 
 
Koronaepidemian seurauksena resurssiviisaus-hankkeita on tauolla. Kouluissa on sekä keväällä että syksyllä 
pidennetty ruokailuaikaa, jotta ryhmien erillään pysyminen voidaan turvata. Ulkopuolisille hävikkiruokaili-
joille ei tästä syystä ole voitu tarjota ruokailumahdollisuutta.  Hävikkiä syntyy lisäksi normaalia enemmän 
luokkaruokailusta. Liikelaitoksen uuden tuotannonohjausjärjestelmän pilotointi ja käyttöönotto viivästyi, 
mutta pilotointi saatiin käyntiin loppuvuonna 2020. 
 
Välipalan ja henkilökunta-aterian mobiilimaksamista laajennettiin alkuvuonna pilottikokeilun jälkeen kaikille 
välipalaa myyville kouluille, mutta mobiilimaksaminen ei toteutunut suunnitelmien mukaan koronavirusti-
lanteen vuoksi välipalamyynnin tauon vuoksi. Elokuussa mobiilimaksamista laajennettiin päiväkotien henki-
lökunta-aterioihin ja markkinointia suunnataan koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle. 
 
Johtopäätös 43: Kouluruokailun suosio on hyvä mittari myös ruuan laadulle.  
 
Lähteitä 

Jyväskylän kaupungin talousarviot 

https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio  

Jyväskylän kaupungin tilinpäätökset  

https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi  

Kylän Kattaus –liikelaitoksen keittiöverkkosuunnitelma 2020, Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtokunta 

27.2.2020 

https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1275545   

Kylän Kattaus -liikelaitoksen kotisivut 

https://www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus  

https://www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus/lahella-sydantamme/ravitsemussuositukset 

THL, Kouluterveyskysely 2017 ja 2019 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/elintavat  

https://www.jyvaskyla.fi/talous/Talousarvio
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi
https://julkinen.jkl.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?+id=1275545
https://www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus
https://www.jyvaskyla.fi/kylan-kattaus/lahella-sydantamme/ravitsemussuositukset
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tutkimustuloksia/elintavat
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11 Omistajaohjauksen toteuttaminen kaupunkikonsernissa  
 

11.1 Arviointitehtävä  

Arvioinnissa selvitetään, miten Jyväskylän kaupungin omistajaohjaus toteutuu yhtiöissä ja miten yhtiöille 

asetetut sitovat talousarviotavoitteet ovat toteutuneet. Lisäksi kiinnitettään huomiota konserniohjeiden 

ajantasaisuuteen. 

Arviointia toteutettiin omistajaohjausta koskevalla kyselyllä konsernijohdolle ja yhtiöille (Alva-yhtiöt Oy ja 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy). Kyselyiden vastauksia käsiteltiin konsernijohdon (29.10.2020) ja yhtiöi-

den (Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy ja Education Facilities Oy) kuulemisissa (25.8.2020 ja 

10.11.2020). 

 

11.2 Omistajaohjauksen keskeiset lait ja kaupungin säännökset  

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konsernioh-

jeesta. Kunnanhallituksen tulee kuntalain 39 §:n mukaan vastata kunnan toiminnan omistajaohjauk-

sesta.  Kuntalain 46 §:n mukaisesti:  

Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikut-

taa yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.  

Toimenpiteet voivat liittyä ainakin perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin 

sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen kuntaa eri yhteisöissä edustaville henki-

löille sekä muuhun kunnan määräysvallan käyttöön.  

Kuntalain 47 §:n mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisöjen toimin-

nassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Lisäksi kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpa-

nossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantunte-

mus.  

Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje on hyväksytty kaupunginval-

tuustossa (27.11.2017 § 138).  

Omistajaohjauksen tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Kaupunginhallitus on päivittänyt 

ohjetta omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä (KH 18.3.2019 § 52). Jyväskylän kaupungin hallinto-

säännön mukaan kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä vastaa kon-

sernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto ja kaupunginjohtaja. Hallintosäännön 11 §:n 

mukaan konsernijaosto koostuu viidestä kaupunginhallituksen keskuudestaan valitsemasta jäsenestä. Pu-

heenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja esittelijänä kaupunginjohtaja.  Konsernijaosto 

päättää muun muassa kaupungin ennakkokäsityksen antamisesta konserniyhteisöille merkittävissä asioissa.  

Kaupunginvaltuusto 22.2.2021 lakkautti hallintosäännön tarkistuksen yhteydessä konsernijaoston ja siirsi 

sen tehtävät seuraavasta valtuustokaudesta alkaen kaupunginhallitukselle. Konserniohjeessa on tunnistettu 

päivitystarpeita konsernijaoston lakkauttamisen ja yhtiömuutosten myötä. Maaliskuun 2021 loppuun men-

nessä konserniohjeeseen ei ole vielä tehty päivityksiä. 

Hallintosäännön 26 §:n mukaan kaupunginjohtaja nimeää konserniohjausryhmän, jonka tehtävänä on tukea 

konserniyhteisöihin liittyvien asioiden valmistelua ja tehdä valmisteltavista asioista lausuntoja konsernijoh-

don päätöksenteon tueksi. Konserniohjausryhmä seuraa yhteisöjen toimintaa ja annettujen ohjeiden toimi-

vuutta sekä ylläpitää konsernijohdon ja konserniyhteisöiden välistä raportointia ja tiedonkulkua.  
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Kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaan kaupunginjohtaja nimeää 

elinkeinopoliittisesti merkittäviin tytäryhteisöihin controllerin, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus yhteisön hal-

lituksessa tai vastaavassa toimielimessä ja tästä on oltava yhtiöjärjestyksessä maininta. Controller toimii 

konsernijohdon ja tytäryhteisön välisenä yhteyshenkilönä ja valvoo valtuuston asettamien omistajaohjauk-

sen periaatteiden sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Lisäksi controller seuraa 

omistajaohjauksen toimivuutta tytäryhteisössä ja raportoi kaupunginjohtajalle. 

Kaupungin konserniohjeen mukaan hallituksen on arvioitava vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan 

hallitustyöskentelyn kehittämiseksi. Arviointi on toteutettu vuosina 2017–2020 itsearviointina ja tulokset on 

esitetty tilinpäätöksissä. Kyselyn vastausten keskiarvo (asteikko 1–5) vuonna 2020 oli 4,49 (2019 4,33, 2018 

4,38 ja 2017 4,4). Alhaisin keskiarvo 4,18 oli väittämällä “hallitus keskittyy strategiseen työhön” ja korkein 

4,78 väittämällä “hallitus on valmis tukemaan operatiivista johtoa vaikeissakin tilanteissa). Tilinpäätöksissä 

on esitetty tulokset myös kyselystä konsernivalvonnan toteutumisesta. Elinkeinopoliittisesti merkittävien ty-

täryhteisöjen controllereiden antamien vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus tytäryhteisöissä 

on ollut kohtuullisen hyvällä tasolla. Kyselyn vastausten keskiarvo vuonna 2020 oli 4,44 (2019 4,37, 2018 4,5, 

2017 4,4). Paras keskiarvo 4,80 on väittämällä “tytäryhteisö on toiminut omistajaohjauksen periaatteiden ja 

konserniohjeen kohdan 7 edellyttämällä tavalla (velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätök-

sentekoa”. Heikoin keskiarvo 3,8 on väittämällä “konsernijohto on luonut yhdessä tytäryhteisöjen kanssa ko. 

yhteisöjen jäsenten systemaattiset perehdytys ja koulutusmenettelyt”. 

 

11.3 Keskeiset havainnot omistajaohjauksen toteuttamisesta 

11.3.1 Konsernijohdon ennakkokäsityksen antaminen tytäryhteisölle 

Kuntalain 47§:n mukaan konserniohjeessa annetaan määräykset myös velvollisuudesta hankkia kaupungin 

kanta asiaan ennen päätöksentekoa. Jyväskylän kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginjohtaja antaa 

ennakkokäsityksen ja vie merkittävissä asioissa sen konsernijaoston käsiteltäväksi. Controller toimii ennak-

kokäsitysmenettelyn mukaisissa asioissa yhteyshenkilönä konsernijohdon ja yhteisön välillä.  

Esimerkiksi Tampereen, Oulun, Kuopion ja Espoon kaupunkien konserniohjeisiin on kirjattu, että ennakko-

käsitys on kirjattava tytäryhteisön hallituksen pöytäkirjaan siinä kokouksessa, kun merkittävästä asiasta teh-

dään päätös hallituksen kokouksessa. Lahden kaupungin konserniohjeen mukaan kaupunginjohtajalta on 

pyydettävä dokumentoitu lausunto. Helsingissä konsernijaoston, muun kaupungin toimielimen, pormesta-

rin tai apulaispormestarin antaessa kaupungin ennakkokannan asiasta tehdään pöytäkirjapäätös. Esimer-

kiksi Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoston ja Turun kaupungin konsernijaoston pöytäkirjoissa on pykä-

liä, joissa on käsitelty kaupungin ennakkokäsitys.  
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Taulukko 35: Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa  

  Ennakkokäsityksen antava toimielin:  
Konsernijaosto  
Kaupunginjohtaja  
Konsernihallinnon omistajaohjausyksikkö  
Konsernihallinnon konserniohjausyksikkö  
Muu, mikä?  

Ennakkokäsityksen muoto ja dokumen-
tointi kaupungin & tytäryhteisön puolella 

Jyväskylä  Kaupunginjohtaja tai konsernijaosto 

 

Saadun selvityksen perusteella ennakkokäsi-
tys annetaan kirjallisesti sähköpostitse.  

Tampere  Konsernijaosto tai konsernihallinnon omistajaoh-
jausyksikkö 

 

Tytäryhteisö: Konserniohjeen mukaan kirjat-
tava yhteisön hallituksen pöytäkirjaan päätöstä 
tehtäessä.  

Oulu  Konsernihallinnon konserniohjausyksikkö 

 

Tytäryhteisö: Konserniohjeen mukaan kirjat-
tava yhteisön hallituksen pöytäkirjaan päätöstä 
tehtäessä.  

Lahti  Kaupunginjohtaja 

Konserniohjeen mukaan kaupunginjohtaja käy 
harkintaa edellyttävissä tapauksissakeskustelun 
jaoston kanssa.  

Konserniohjeen mukaan lausunnon on ol-
tava dokumentoitu. 

Turku  Konsernijaosto tai kaupunginjohtaja Konsernijaoston pöytäkirjoissa ennakkonäke-
myspykäliä.  

Kuopio Omistajaohjausjaosto Omistajaohjausjaoston pöytäkirjoissa on päätös-
pykäliä omistajan ennakkokäsityksestä. Konser-
niohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen pu-
heenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että en-
nakkokäsitys on haettu ja että se kirjataan pöy-
täkirjaan siinä kokouksessa, kun merkittävästä 
asiasta tehdään päätös.  

Helsinki Konsernijaosto 

Muissa kuin kaupunkikonsernin kannalta taloudel-
lisesti merkittävissä päätöksissä ja periaatteelli-
sesti laajakantoisissa asioissa pormestari, asian-
omainen apulaispormestari, kansliapäällikkö tai 
kaupunginkanslia  

Konserniohjeen mukaan konsernijaoston, muun 
kaupungin toimielimen, pormestarin tai apulai-
spormestarin antaessa kaupungin ennakkokan-
nan, asiasta tehdään pöytäkirjapäätös.  

Vantaa Konsernijaosto 

Yleisjaosto (konsernijaosto) voi yksittäistapauk-
sissa 
siirtää ennakkosuostumuksen antamisen kaupun-
ginhallituksen ratkaistavaksi. 

 

Espoo Konsernijaosto tai kaupunginjohtaja 

Rahoitusjohtaja, konserniohjauksen kehittämis-
johtaja, toimialajohtaja tai liiketoimintajohtaja  

Tytäryhteisö: Konserniohjeen mukaan kirjattava 
pöytäkirjaan tytäryhteisössä  
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Jyväskylän kaupungin konserniohjeen mukaan: ”Yhteisöjen yhtiöjärjestyksiin on kirjattava, että niillä on vel-

vollisuus noudattaa annettuja konserniohjeita, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä 

muuta johdu.” 

Kuntaliiton konserniohjesuosituksen mukaan konserniohjeet eivät yhtiöoikeudellisesti suoraan sido tytäryh-

teisöjen toimielimiä ja yhtiöoikeudellinen sitovuus syntyy vasta tytäryhteisön toimivaltaisen elimen, yleensä 

hallituksen, hyväksyessä ohjeet yhteisöä sitovaksi. Tällöinkin yhteisöjen toimielinten ja niiden jäsenten sekä 

toimitusjohtajan velvoitteet ja vastuut määräytyvät yhteisöä koskevan lainsäädännön mukaan. Ennakkokä-

sityksen hankkiminen ei merkitse oikeudellisen yhteisvastuun synnyttämistä. Lopullinen päätösvalta ja vas-

tuu ennakkokäsitystä edellyttävästä asiasta on aina yhteisön päätöksentekoelimellä. (https://www.kunta-

liitto.fi/julkaisut/2017/1854-kunnan-konserniohje). 

Johtopäätös 44: Konserniohjeeseen tulisi lisätä ohjeistus kaupungin antaman ennakkokäsityksen antami-

sesta ja dokumentoinnista kaupungilla (sähköposti ei riitä) sekä vaatimus merkitä konsernijohdon ennakko-

käsitys yhteisön pöytäkirjaan.  

Yhtiön hallituksen noudattaessa omistajan antamaa ennakkokäsitystä, vastuu hallituksen päätöksestä ei 

kuitenkaan siirry kunnalle/omistajalle.  Yhtiön toimiessa omistajan antaman ennakkokäsityksen mukaisesti, 

vastuu ennakkokäsityksen mukaisesta päätöksestä on yhteisön hallituksella. 

 

11.3.2 Tytäryhteisöjen tavoitekeskustelut 

Talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet myös tär-

keimmille tytäryhteisöille. Talousarviotavoitteiden asettamisessa ja niiden kommunikoinnissa on tunnis-

tettu eroja tytäryhteisöjen välillä.  

Omistajapolitiikan toteuttamista koskevan kyselyn ja kuulemisten perusteella vuosittaiset tavoitekeskuste-

lut nähdään tärkeänä välineenä tavoitteiden ohjaavuuden varmistamisessa.  Kysely ja kuuleminen puoltaisi 

toimintatapaa, jossa myös tytäryhteisöjen hallitukset osallistuisivat kiinteämmin tavoitekeskusteluihin esi-

merkiksi hallituksen/ hallituksen puheenjohtajan läsnäolon kautta.  Esimerkiksi Tampereen kaupungilla 

omistajaohjaus tapaa säännöllisesti tytäryhteisöjen johtoa ja hallituksen puheenjohtajaa muun muassa 

omistaja- ja tavoitekeskustelujen yhteydessä.  

Johtopäätös 45: Tytäryhteisöjen hallitukset (hallitusten puheenjohtajat) olisi tarkoituksenmukaista ottaa 

mukaan konsernijohdon kanssa vuosittain käytäviin tavoitekeskusteluihin toimitusjohtajan lisäksi.  

 

11.3.3 Yhtiöjärjestyksien ajantasaisuus 

Arvioinnin yhteydessä tarkastettiin yhtiöjärjestyksien ja valtuuston asettamien tavoitteiden ristiriidatto-

muus. Yhtiöjärjestyksen sisältö toiminnan tarkoituksen osalta korostuu etenkin, jos yhtiön tarkoitus on muu 

kuin osakeyhtiölain mukainen voiton tuottaminen omistajilleen. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n yhtiö-

järjestys ei ole ajantasainen ja sitä tarkistetaan seuraavassa yhtiökokouksessa keväällä 2021 (kts. luku 3.11). 

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kuntaliitto.fi%2Fjulkaisut%2F2017%2F1854-kunnan-konserniohje&data=04%7C01%7C%7C41e17a5549174dda3fbb08d8b7bd2aaa%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637461370384403015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=859qzGVdlPsS09R7S7dzw8Po2lvMyR%2BPN5YGyytLXxk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kuntaliitto.fi%2Fjulkaisut%2F2017%2F1854-kunnan-konserniohje&data=04%7C01%7C%7C41e17a5549174dda3fbb08d8b7bd2aaa%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637461370384403015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=859qzGVdlPsS09R7S7dzw8Po2lvMyR%2BPN5YGyytLXxk%3D&reserved=0
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11.3.4 Omistajaohjauksen vuosikello 

Yhtiöiden näkökulmasta on nostettu esiin toive tytäryhteisöjen ja omistajan yhteisestä omistajaohjauksen 

vuosikellosta, jolla edistettäisiin yhtiön ja omistajan välistä vuoropuhelua. Vuosikellon tarkoitus on selkiyt-

tää, milloin tarvitaan eri asioiden tiedonvaihtoa ja päätöksiä omistajan ja yhteisön kesken. 

Johtopäätös 46: Omistajaohjauksen vuosikello selkiyttäisi omistajan ja tytäryhteisöjen tavoitekeskustelujen 

pitämisen sisältöjä ja ajankohtaa. 

 

11.3.5 Investointien vuosikello 

Arvioinneissa tuotiin esille tarve investointien vuosikellosta. Tytäryhteisöillä on merkittäviä investointeja, 

joita toteutetaan aluesuunnittelun ja infrastruktuurirakenteiden kuten teiden sekä vesi- ja energiahuolto-

verkostojen osalta yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kanssa. Tytäryhteisöissä 

on tunnistettu riittävän aikaiseen hankintojen kilpailutusajankohtaan sisältyvä säästöpotentiaali, joka voi 

olla yksittäisen yhteisön rakentamiskustannuksissa 20–30 prosenttia tarkoittaen miljoonien eurojen sääs-

töä. Hankevarannon hallinta yhteistyössä kaupungin kanssa toisi merkittäviä etuja olemassa olevan inves-

tointisuunnitelman rinnalla. Kaupunkirakenteen hankkeiden viivästyessä valitus- tai muutosprosessien 

vuoksi hankkeen toteutus olisi hyvä lykätä riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jotta mahdollisen valitus- tai 

muutosprosessin ratkeamisen jälkeen jäisi riittävän pitkä aika kilpailutukselle. Hankesalkussa olisi näitä ti-

lanteita varten hyvä olla muita, riittävän pitkälle valmisteltuja hankkeita, joita voitaisiin toteuttaa valitus- ja 

muutosprosessin vuoksi pysähtyneen hankkeen tilalla. Näin ei jouduttaisi kilpailuttamaan hankkeita tar-

peettoman lyhyellä varoitusajalla, mikä yleensä ei ole edullisin vaihtoehto. Kaupunkirakenteen tiivistämi-

nen tuo kustannushyötyjä koko kaupunkikonsernille, kun taas investoinnit tiiviin kaupunkialueen ulkopuo-

lelle lisäävät verkkolinjojen rakentamisen kustannuksia. 

Tilapalvelu liikelaitoksen hankkeiden vuosikellona toimii kaupunginvaltuuston hyväksymä investointioh-

jelma. Rakennushankkeista laaditaan vuosittain investointiohjelma aina seuraavalle viidelle vuodelle.  Inves-

tointiohjelma perustuu palveluverkkoselvityksiin, joissa ennakoidaan ja määritellään ajankohta hankkeiden 

valmistumiselle ja palvelun tarpeelle. Tämän pohjalta laaditaan kohteittain projektiaikataulu. Projektiaika-

taulussa määritellään varsinainen rakennusaikataulu sekä riittävä aikataulu hankkeen suunnittelijoiden ja 

urakoiden kilpailutukselle. Vuosittain kilpailutetaan 1–3 isompaa hanketta ja investointiohjelman mukaan 

muita pienempiä hankkeita. Uudet investointiohjelmassa olevat rakennushankkeet kilpailutetaan hankinta-

lain mukaisesti ja hankintapäätös tehdään noin kaksi kuukautta ennen rakennustöiden aloittamista.  

Kaupunkirakenteen Investointiohjelma seuraavalle vuodelle hyväksytään lautakunnassa vasta joulukuussa, 

jonka jälkeen voidaan käynnistää kilpailutukset. Aikaisemminkin esillä ollutta puolen vuoden tai vuoden en-

nakkoon kilpailutusta on vaikea toteuttaa, koska rahoituspäätös tehdään lähellä vuoden loppua. Hankkeita 

kilpailutetaan pääosin tammikuusta toukokuulle ja pääsääntöisesti urakkakysely tehdään 2–4 kuukautta 

ennen töiden käynnistymistä. Aikaisimmat toteutukset voivat alkaa huhtikuun lopulla ja viimeiset päättyvät 

marraskuulla. Rakentaminen alkaa joko välittömästi, kun hankinta on saanut lainvoiman tai viimeistään 

noin kahden kuukauden kuluttua. Suunnitelmavalmiutta on saatu aikaistettua vuosien varrella, mutta siinä 

on edelleen parannettavaa. Alva Yhtiöt Oy:n kanssa käydään läpi kaikki hankkeet ensimmäisen kerran ke-

vättalvella seuraavan vuoden osalta ja vielä ennen alustavaa investointiohjelmaa. Viimeistään kevättalvella 

käydyn listan pohjalta käynnistetään hankkeiden suunnitelmien laadinta seuraavalle vuodelle. 

Investointihankkeiden yhteensovittaminen kaupunkikonsernissa tapahtuu isoissa hankkeissa kaavoitusvai-
heessa. Kaavaprosessin valmisteluvaiheessa tutkitaan esim. katurakentamisen ja muun maanrakentamisen 
(esim. puistoalueet, lähiliikuntapaikat) yhteensovittaminen rakennushankkeen kanssa 
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tarkoituksenmukaisella ja kustannustehokkaalla tavalla. Kaupungin ja yksityiset toimijat ovat mukana kaa-
vaprosessissa valmisteluvaiheessa ja antavat myös omat lausuntonsa kaavaehdotuksen ollessa nähtävillä. 
 
Kaupungin olisi mahdollista saada merkittäviä säästöjä, mikäli kaupunkikonsernia koskevat hankintojen kil-
pailutukset voitaisiin suunnitella ja toteuttaa nykyistä käytäntöä aikaisemmin. Loppuvuodesta 2020 kau-
pungissa otettiin käyttöön kilpailutuskalenteri, joka sisältää kilpailutusten 3-vuotissuunnitelman, mutta ei 
konsernin yhtiöiden hankintoja.  Kilpailuttamispalvelut-yksikkö tiedottaa tulevan vuoden kilpailutuksista 
kalenterin kautta avoimesti kaupungin internet-sivuilla. Internet-sivuilla julkaistaan kuitenkin vain kuluvan 
ja tätä seuraavan vuoden aikana toteutettavat kilpailutukset.   
 
Johtopäätös 47: Kaupunkikonsernissa tulisi voida ennakoida infrastruktuurihankkeiden kilpailutus- ja raken-

tamisajankohtia riittävän ajoissa, jotta voidaan hyödyntää kilpailutuksella saatavat kustannussäästöt.  

 

11.3.6 Investoinnit 

Jyväskylän kaupunkikonsernin laskennallinen lainanhoitokate täytti vuoden 2019 tilinpäätöksessä vuodesta 

2022 lähtien voimaan tulevan kriisikuntakriteerin, joka lasketaan vuosien 2020 ja 2021 perusteella. Konser-

nin lainat ja vuokravastuut olivat 9 483 euroa asukasta kohti (TP 2019).  

Alva-yhtiöt Oy:n tavoitteena on energiantuotannon muutos hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Ta-

voitteen saavuttaminen ja toimitusvarmuuden ylläpitäminen, vuosikorjaukset, ympäristömääräykset ja il-

mastotavoitteet vaativat investointeja noin 435 miljoonan euron edestä vuoteen 2030 mennessä. Mikäli 

yhtiö velkaantuu, aiheuttaa se merkittävän riskin kaupunkikonsernin tasapainoisuuden, tavoitteiden saa-

vuttamisen ja kaupungin talouden kannalta sekä haastaa omistajan tuloutuspolitiikan ja tytäryhteisöjen ve-

lanoton suhteen.  

Johtopäätös 48: Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet edellyttävät tytäryhtei-

söiltä investointeja. Investointien rahoittamisvaihtoehdot vaikuttavat esimerkiksi omavaraisuusasteeseen ja 

lainakannan määrään. Osinkopolitiikalla on vaikutus tytäryhteisöjen kassavirtaan ja velkaantumiseen. Kau-

pungin on tarkoituksenmukaista noudattaa ennakoivaa tuloutuspolitiikkaa.  

 

11.3.7 Omistusintressit tytäryhteisöissä ja omaisuuden myynnit 

Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin määrittelyyn. Omistajan 
kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä muodostuu konserniohjeen mukaisesti kahdesta 
osatekijästä:  

1) Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön toiminta 
tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön toiminnalla 
on silloin yhteiskunnallinen rooli.  
2) Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on pääomasijoitukselleen 
saama tuotto. 
 

Kaupungin määrittelemä omistusintressi Education Facilities Oy:ssä on sekä strateginen että taloudelli-

nen. Talousarvion 2021 mukaan kaupungin taseen ja ylijäämäkertymän vahvistamiseksi käynnistetään selvi-

tys Education Facilities Oy:n myynnistä vuoden 2021 loppuun mennessä. Kaupan ulkopuolelle rajattaisiin 

tilat, joissa kaupungilla on toimintaa, kuten Mankolan koulukeskuksen ja Ristonmaan ateriakeskuksen kiin-

teistöt.  
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Education Facilities Oy on Jyväskylän kaupungin 100 prosenttisesti omistama kiinteistöyhtiö, joka hallinnoi 
10 kohdetta Jyväskylän alueella.  Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan yhtiö on merkitty kaupparekis-
teriin vuonna 1982 ja yhtiö on toiminut nykyisellä toiminimellä vuodesta 2011 alkaen. Yhtiöjärjestyksen 
mukaan yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja ylläpitää koulutus- ja opetustoiminnan sekä muun 
julkisen palvelutoiminnan tarvitsemia tiloja sekä vuokrata niitä käyttäjille. Yhtiö voi omistaa osakkeita sekä 
vuokrasopimuksen perusteella hallita kiinteistöjä ja huoneistoja.  Yhtiö on siirtynyt rakennuttamaan, omis-
tamaan ja ylläpitämään myös muita kuin koulutus- ja opetustoiminnan kiinteistöjä. Yhtiöjärjestys on päivi-
tetty vastaamaan todellista toimintaa 7.10.2016 pelastuslaitoksen kiinteistöjen rakentamisen myötä.  
 
Johtopäätös 49: Education Facilities Oy:n toiminta on laajentunut alkuperäisestä toiminnastaan. Yhtiön toi-
minnan rooli ja laajuus kaupunkikonsernissa tulee arvioitavaksi vuoden 2021 aikana. 
 
 
11.3.8 Kaupungin myöntämät lainat ja takaukset tytäryhteisöille 

Kuntain 129 § sisältää säännöksen, ettei kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus saa vaarantaa kun-
nan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta va-
kuutta, jos siihen sisältyy taloudellinen riski ja kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuk-
silla.  
 
Konserniohjeen mukaan kaupunki myöntää omavelkaisia takauksia pääsääntöisesti kaupunkikonserniin 
kuuluvien tytäryhteisöjen lainoille ja rahoitusjärjestelyille. Kaupunki perii myöntämistään takauksista vuo-
sittaisen hankkeen riskiä kuvaavan takausmaksun, jonka suuruus lainoille on vähintään 0,50 prosenttia vuo-
den viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä. Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty 
vuosien 1999–2003 aikana myönnetyt omavelkaiset lainatakaukset, joista ei ole peritty takausmaksua ja 
vuosina 1986–2008 välisenä aikana myönnetyt antolainat, joista ei ole peritty korkoa. 
 
Alla olevan taulukon mukaisesti Jyväskylän kaupungin lainasaamiset tytäryhteisöiltä vuoden 2020 lopussa 
ovat 155,9 miljoonaa euroa, josta Alva-yhtiöt Oy:n vuonna 2020 uusitun lainan osuus on 150 miljoonaa eu-
roa.   
 
 
Taulukko 36: Jyväskylän kaupungin lainasaamiset tytäryhteisöiltä per 31.12. (lähde: tilinpäätökset)  

1000 €  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020   

JVK-lainasaamiset tytär-
yhteisöiltä   

212 274  150 000  150 000  150 000  150 000  150 000  0  

Pääomalainasaamiset 
tytäryhteisöiltä   

5 046  5 046  5 046  5 046  5 046  5 046  0  

Muut lainasaamiset ty-
täryhteisöiltä   

5 533  5 533  3 651  3 354  1 154  1 154  155 913  

  
 
Jyväskylän kaupungin merkitsemä Alva-yhtiöt Oy:n liikkeelle laskema 150 miljoonan euron debentuurilaina 
(antolaina) olisi erääntynyt 29.12.2020.  Laina on muodostunut vuonna 2006 kaupungin myydessä liikelai-
toksena toimineen Jyväskylän Veden Jyväskylän Energia Oy:lle (nykyisin Alva-yhtiöt Oy). Kauppahinta on 
maksettu kaupungin merkitsemällä yhtiön liikkeelle laskelmalla kauppahinnan suuruisella debentuurilai-
nalla. Kaupunginvaltuusto käsitteli antolainan uusimisen kokouksessaan 23.11.2020 kiinteäkorkoisella Bul-
let-lainalla, jolla korvataan erääntyvä debentuurilaina. Uuden lainan laina-aika on 15 vuotta eli laina erään-
tyy vuonna 2035. Uusi laina myönnetään heikomman etuoikeuden omaavana lainana eli etuoikeusase-
massa ei ole muutosta edelliseen lainaan. Korkotasoa on alennettu 4,08 prosenttiin. Päätöksen esittelyteks-
tin perusteella Inspira on avustanut korkotason määrittelyssä. Lisäksi esittelytekstin mukaan esitetyllä va-
kuusjärjestelyllä kuntalain 129 §:n edellytysten voidaan katsoa täyttyvän, sillä kaupungin antolaina ei 
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vaaranna kunnan kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistä ja vakuuden voidaan todeta olevan riittävä. Lai-
nan uudelleenjärjestelyn kuvataan pitävän kaupungin riskiaseman entisellään ja kokonaisuutena katsoen 
antolainan katsotaan alentavan kaupungin riskejä yhtiöön nähden verrattuna kokonaan ulkoiseen pankkira-
hoitukseen. Heikomman etuoikeuden lainajärjestelyn katsotaan käytännössä parantavan yhtiön taloudel-
lista ja rahoituksellista asemaa ja edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan korkotason alentumisen myötä. 
Kaupunki yhtiön ainoana omistajana kuvataan kantavan tosiasiasiallisen vastuun yhtiön liiketoimintaan liit-
tyvistä riskeistä.  
 
Vuonna 2013 kaupunki konvertoi 53,8 M€ lainan silloisen Jyväskylän Energia Oy:n SVOP-rahastoon eli 
omaan pääomaan. Laina oli heikomman etuoikeuden omaava laina II, jonka takaisinmaksu oli alkuperäisen 
suunnitelman mukaan määrä tapahtua 29.12.2016. Alkuperäinen laina liittyi vuoden 1997 energiatoiminto-
jen yhtiöittämiseen. Vuonna 2015 kaupunki konvertoi 62 M€:n lainan vastaavasti yhtiön SVOP-rahastoon. 
Laina oli heikomman etuoikeuden omaava laina, jonka takaisinmaksu olisi toteutunut alkuperäisen suunni-
telman mukaan 29.12.2023. Laina oli muodostunut vuonna 2009 Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden 
vesilaitosten siirtyessä Jyväskylän Energia Oy:lle. Järjestely on vahvistanut yhtiön omaa pääomaa ja tunnus-
lukuja (esim. omavaraisuusaste) ja kaupungin lainasaaminen on muuttunut tytäryhtiöosakkeiden arvon li-
säykseksi.  
 

Johtopäätös 50: Alva-yhtiöt Oy:n lainajärjestelyn yhteydessä on päätöksen esittelytekstin perusteella huo-
mioitu ja arvioitu konsernin kokonaisetu. Kaupunki saa järjestelyssä korkotuottoja, jotka parantavat vuosit-
tain kaupungin tulosta. Alva-yhtiöt Oy maksaa korkokuluja, jotka heikentävät vuosittain yhtiön tulosta. Lai-
naan ei kohdistu laina-aikana lyhennyksiä vaan se erääntyy kokonaisuudessaan vuonna 2035.  
 

Kaupungin Jyväskylän Energia Oy:lle myönnetyn lainan vuosikorko on vuodesta 2006 alkaen ollut 5,91 pro-
senttia eli 8 865 000 euroa, mikä tekee 15 vuoden ajalta 132 975 000 euroa. Lainaa ei ole lyhennetty. Uu-
den lainan kiinteä korko on 4,08 prosenttia, jolloin kaupungin vuotuinen korkotuotto on 6,12 miljoonaa eu-
roa eli 2,7 miljoonaa euroa vähemmän vuosittain. Vastaavasti Alva-yhtiöt Oy:n korkomenot pienenevät ja 
tulos paranee lainamuutoksen myötä 2,7 miljoonaa euroa vuodessa.  
 
Uusitun antolainan esittelytekstissä (KV 23.11.2020 § 91) on huomioitu kuntalain 129 §, joka tuli kuntalakiin 
vuonna 2015. Pöytäkirjan mukaan yhtiöltä edellytetään vastavakuudeksi vakuussitoumusta, jonka voimaan-
tullessa velallinen on velvollinen hakemaan lainan vastavakuudeksi ensisijaisesti kiinteistökiinnityksiä tai 
toissijaisesti yrityskiinnityksiä 150 miljoonan euron arvosta, mikäli yhtiöllä tai sen tytäryhtiöllä ei ole enää 
velvoitteita etuoikeusasemaltaan etusijalla olevia velkojia kohtaan eli kaikki velkasuhteista johtuvat ensisi-
jaisten velkojien saatavat ovat kokonaisuudessaan ja lopullisesti maksettu ensisijaisille velkojille. Vakuussi-
toumus astuu voimaan vasta sen jälkeen, kun yhtiöllä tai sen tytäryhtiöllä ei ole enää velvoitteita etuoi-
keusasemaltaan etusijalla olevia velkojia kohtaan (seniorilainoihin liittyvät vastuut on kokonaan maksettu), 
eikä se siten muuta suunnitellun lainajärjestelyn etusija-asemaa suhteessa muihin rahoittajiin. Esittelyteks-
tin mukaan esitetyllä vakuusjärjestelyllä kuntalain edellytysten voidaan katsoa täyttyvän, sillä kaupungin 
antolaina ei vaaranna kunnan kykyä suoriutua lakisääteisistä tehtävistä ja vakuuden voidaan todeta olevan 
riittävä. 
 

Johtopäätös 51: Tilintarkastajat ovat tarkastaneet kuntalain 129 §:n mukaisen menettelyn Alva-yhtiöt Oy:n 

lainajärjestelyissä.  

 

11.3.9 Kaupungin sijoitustoiminta ja sijoitussalkku 

Jyväskylän kaupungin sijoitustoiminnan perusteet on vuodelta 2017. Tilinpäätöksen 2020 mukaan kaupun-

gin omistamat osakkeet ja osuudet ovat 203 miljoonaa euroa, josta muita osakkeita on 2 miljoonaa euroa. 



110 
 

Muilta osin osakkeet ja osuudet koostuvat tytäryhtiö- ja osakkuusyhteisöosakkeista sekä kuntayhtymä-

osuuksista.  

Johtopäätös 52: Kaupunginvaltuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista, jotka tarkistetaan viimeistään 

uuden valtuustokauden alussa. 

 

11.3.10 Valtuuston asettamat tavoitteet/Alva-yhtiöt Oy 

Yhtiölle asetetut talousarviotavoitteet 2020:  

Yhtiö hinnoittelee kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen 

suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta ja että kaukolämpö säilyy kilpailukykyisenä lämmöntuotanto-

muotona ja siten turvaa kaukolämpöinfrastuktuurin arvon säilymisen.  

Yhtiö kehittää toimintaansa ja tekee investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden 

toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi ja että yhtiön kehitys tukee kaupunkikonsernin 

tavoitteiden saavuttamista ilmastonmuutoksen torjunnassa.  

Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja ja toimialansa tuottavuuden nousua kehittämällä uusia 

energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentami-

seen.  

Tilinpäätöksen 2020 perusteella yhtiö on saavuttanut tavoitteet: 

Energiateollisuuden tilastoinnin (1.7.2020) mukaan Alvan kaukolämmön hinta alittaa keskiar-
von kaikissa vertailun talotyypeissä (omakotitalo, 15 asunnon rivi/kerrostalo, 80 asunnon ker-
rostalo). Kiinteistöliiton tilastoinnin (2020) mukaan Jyväskylässä kaukolämpö on 2,3 % yli 10 
suurimman kaupungin keskiarvon. Ero tuloksessa selittyy tilastoinnin tekijöiden laskentamal-
leilla. Alva-yhtiöt Oy:n kaukolämmön hinta ei merkittävästi poikkea kymmenen suurimman 
kaupungin keskiarvosta.  
 
Vesi- ja energiapalveluiden toimintavarmuus on valtakunnallista keskiarvoa parempi. Vain 
lämpöverkon keskimääräinen keskeytystaika ylittää valtakunnallisen keskiarvon, koska ver-
koston saneerauksesta johtuvat suunnitellut katkot lasketaan mukaan tilastointiin. Investoin-
titaso on siis riittänyt pitämään verkko-omaisuuden kunnon hyvällä tasolla. Tason ylläpitä-
miseksi ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti vesihuollon laitosinvestoinnit ja 
energiantuotannon investoinnit Rauhalahden korvaamiseksi ja päästöttömän tuotannon li-
säämiseksi nostavat investointitarvetta seuraavan kymmenvuotiskauden aikana. Näiden in-
vestointien teknisten ratkaisujen suunnittelu etenee hyvin.  
 
Yhtiöllä on lukuisia tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeita, jotka tukevat omistajakaupun-
gin kaupunkikehitysalustatoimintaa. Lisäksi tuote- ja palvelukehitystä tehdään sekä nykyisten 
asiakkaiden tyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden lisäämiseksi että uuden liiketoiminnan 
luomiseksi. Yhtiö on ollut aloitteellinen ja aktiivinen toimija useissa uusia arvoverkostoja luo-
vissa hankkeissa, joissa kumppaneina on myös paikallisia yrityksiä, oppi- ja tutkimuslaitoksia 
sekä muita kuntia. 
 

Alva-yhtiöt Oy:n lainan uusimispäätöksen yhteydessä kaupunginvaltuustolle 23.11.2020 esitetyssä materi-

aalissa on todettu, että energiatuotantoon on tehty isot investoinnit vuosina 2007-2016 ja tuotantokapasi-

teettia riittää hyvin lähivuosille, mutta siirtyminen kohti hiilineutraalia toimintaa tulee aiheuttamaan mer-

kittävät investoinnit energiatuotantoon. Yhtiön tavoitteena on, että vähintään 80 % energiantuotannosta 
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on hiilineutraalia vuonna 2025 ja 100 % vuonna 2030. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tehtävät investoinnit 

ja vaadittavat korjausinvestoinnit kasvattavat velkaantuneisuusastetta ja yhtiön rahoitusriskiä.  

Kaukolämpöinfrastruktuurin arvon säilyttämisen tavoitteeseen sisältyy edellytys pitää kaukolämpö kilpailu-

kykyisenä lämmöntuotantomuotona. Kaukolämmön hintakilpailukykyä haastavat lämpöpumput, jotka ovat 

yleistyneet uusissa ja vanhoissa kiinteistöissä. Yhtiö on tehnyt taloyhtiöiden kanssa sopimuksia kuukausi-

maksuun perustuvista kaukolämmön lämmönjakokeskuksista, jolloin taloyhtiöltä ei vaadita kertainvestoin-

tia ja Alva huoltaa sekä ylläpitää laitteet. Hiilineutraaliustavoitteeseen pääseminen tarkoittaa muun muassa 

turpeen käytöstä luopumista ja nykyisen voimalaitoskapasiteetin parantamista, jätevesipuhdistamon huk-

kalämmön hyödyntämistä sekö asiakkaille kaukolämmön ja lämpöpumppuja yhdistävien hybridiratkaisujen 

tarjoamista sekä lämmön kulutusjoustoa. Sekä kaukolämmön kilpailukyky, infrastruktuurin arvon säilyttämi-

nen, että hiilineutraaliuteen pääseminen edellyttävät investointeja. 

Kaupunkikonsernin taseessa on kertynyttä ylijäämää vuoden 2019 tilinpäätöksessä noin 5 miljoonaa euroa. 

Vuodesta 2022 lähtien konsernitilinpäätöksen laskennallisen lainanhoitokatteen ollessa alle 0,8 täyttyy krii-

sikuntakiriteeri, joka lasketaan vuosien 2020 ja 2021 perusteella. Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksessä 

tämä kriteeri täyttyi. Kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ei saisi ylittää yli 50 

prosentilla kuntakonsernien keskimääräistä lainojen ja vastuiden määrää.  

Johtopäätös 53: Alva-yhtiöt Oy:n investointitarpeet (noin 435 miljoonaa euroa vuoteen 2030 mennessä) 

ovat mittavat. Konsernin kokonaisedun kannalta on tarpeen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden 

suhdetta yhtiön investointitarpeisiin ja velkaantumiseen.  

 

11.3.11 Vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus 

Yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai pa-

rempi, mitä kuvaavat seuraavat tunnusluvut. Vesihuoltoyhdistyksen tilastojen mukaan vesihuoltoverkoston 

tilaa kuvaavia tunnuslukuja ovat laskuttamattoman veden määrä, verkoston uusiutumisaika, putkirikkojen 

määrä, putkirikkojen asukasaika, vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään ja tukosten määrä. 

Alva-yhtiöt Oy:n laskuttamattoman talousveden osuus oli Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2019 ve-

sihuollon tilastojen mukaan 15 prosenttia eli alle maan keskiarvon (2019: 22 %). Laskuttamattoman jäteve-

den osuus vuonna 2018 oli 28,7 prosenttia eli alle maan keskiarvon (2018: 37%). Vesijohtoverkoston uusiu-

tumisaika oli Ympäristöhallinnon yhteisen verkkopalvelun mukaan 159 vuotta. Putkirikkojen määrä 3,6 

kpl/100 km/vuosi on alle maan keskiarvon (6,4 kpl/100 km /vuosi). 

Vesihuollon vuotuinen investointitarve lähes kaksinkertaistuu Suomessa tulevien 20 vuoden aikana, ja 

kasvu jatkuu edelleen tarkastelujakson jälkeen. Arvio vuosittaisesta kokonaisinvestointitarpeesta on noin 

777 M€/vuosi. Uusinvestointien osuudeksi arvioidaan noin 26 prosenttia (160 M€/vuosi), mutta tarkkaa 

eroa investointien jakautumiselle saneeraus- ja uusinvestointeihin on vaikea tehdä. Koko vesihuolto-omai-

suuden saneerausarvoksi määritettiin 42,3 miljardia euroa. Tehdyn arvion mukainen saneeraustarve kattaa 

noin 30 prosenttia koko vesihuolto-omaisuudelle määritetystä saneerausarvosta. Vuositasolla investointi-

tarve muodostuisi noin 10 prosenttia korkeammaksi, mikäli alaa säätelevä lainsäädäntö kiristyisi. Vesilaitos-

yhdistys:https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf  

 

11.3.12 Veden ja jäteveden hinta 

Vesihuoltolain 18 §:n mukaan “Vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että 
pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Maksuihin 
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset. 

https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf
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Maksun suuruudessa voidaan ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta, veden erityinen käyttötarkoi-
tus taikka jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Maksujen tulee tarpeen mukaan olla sellaiset, että ne 
edistävät veden säästäväistä käyttöä ja jäteveden määrän vähentämistä sekä ehkäisevät haitallisten ainei-
den johtamista viemäriin.”   
 

Kiinteistöliiton Indeksitalo vertailussa mitataan vuosittain noin 59 kaupungin kuntakohtaisesti päätettäviä 
kiinteistönpitokustannuksia. Syyskuussa 2020 julkaistun vertailun perusteella kymmenen suurimman kau-
pungin vesi- ja jätevesimaksut ovat keskimäärin 0,60 euroa/m2/kk. Jyväskylän vesi- ja jätemaksut 0,73 eu-
roa/m2/kk ovat keskiarvoa suuremmat ja toiseksi kalleimmat heti Kuopion maksun 0,74 e/m2/kk jäl-
keen. Vesilaitosten hintavertailussa on huomattava, että kustannuksiin vaikuttavat esimerkiksi kaupun-
gin maasto-olosuhteet ja mahdollinen sijainti pohjavesialueella.  
 

   
   
Kuvio 17: 10 suurimman kaupungin vesi- ja jätevesimaksut 2020, Lähde: Kiinteistöliitto Indeksitalo 2020   
https://www.kiinteistoliitto.fi/media/5358/indeksitalo2020_perustaulukot_final.pdf    

 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Vesihuollon tietojärjestel-
män VEETI:n veden hinnan vertailu kiinteistötyypeittäin vuonna 2019. Veden hinta on Jyväskylässä kaikissa 
esitetyissä kiinteistötyypeissä koko maan keskiarvoa ja vertailukaupunkeja Kuopio, Lahti ja Oulu korke-
ampi vuonna 2019.  
  
Taulukko 37: Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Vesihuollon tietojärjestelmän VEETI:n veden hinnan vertailuhin-
nat kiinteistötyypeittäin vuonna 2019. Vertailuhinta (€/m3) =(T+U)+(V+0,03*X)/K), jossa T= Käyttömaksu (talousvesi) 
(€/m3), U= Käyttömaksu (jätevesi) (€/m3), V = Perusmaksut yhteensä (€/a), X=Liittymismaksut yhteensä (€(/a) ja K = 
Kiinteistökohtainen kerroin: omakotitalo=180; rivitalo=900 ja kerrostalo=5000.  
  

Kiinteistötyyppi  Alva-yhtiöt Oy  Kuopion Vesi 
Oy  

Lahti Aqua Oy  Oulun Vesi  Koko maan ka.  

Omakotitalo (150 
m2) (€/m3)  

6,91  5,81  5,22  4,54  6,29  

Rivitalo (600 m2) 
(€/m3)  

6,12  5,51  4,34  4,18  5,23  

Kerrostalo (2500 
m2) (€/m3)  

5,04  4,98  4,14  3,73  4,83  

  
Alva-yhtiöt Oy nosti veden hintaa vuodelle 2021. Alvan vesimaksutulot kattavat vedentuotannon ja veden-
jakelun aiheuttamat kustannukset. Vuoden 2019 investoinnit vesiverkkoihin ja vedentuotantoon vuonna 
2019 olivat 14,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 merkittäviä vesihuollon investointeja olivat vesijohtojen 

https://www.kiinteistoliitto.fi/media/5358/indeksitalo2020_perustaulukot_final.pdf
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saneeraus, Vaajakosken aluesaneeraus Niitynpäässä, Paperitehtaankadun vesihuollon rakentaminen Kan-
kaan alueella, Kauramäen teollisuus- ja asuntoalueen vesihuollon rakentaminen sekä Vt4 Kirri – Tikkakoski 
johtosiirrot.  Investoinnit on rahoitettu liiketoiminnan tuotoilla. Talousveden laatu on täyttänyt talousvesi-
asetuksen määräykset ja Alva-yhtiöt Oy julkaisee verkkosivuillaan vesihuollon hintatiedot. Kotisivuilla ja yh-
teiskuntavastuuraportilla esitetään tarkemmat tiedot veden ja jäteveden laadusta. Yhtiön vesihuoltoliike-
toimintaa koskeva lakisääteinen (terveydensuojelulaki 20 § 11.11.2016/942) riskienarviointi sai viranomai-
sen hyväksynnän marraskuussa 2019. Riskienarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suosittele-
man Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Vuonna 2019 yhtiö liittyi Keski-Suomen vesi ja ympäristö 
ry:n jäseneksi.  
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Vesihuollon tietojärjestelmän 

VEETI:n jäteveden käyttömaksun vertailu. Alva-yhtiöt Oy:n vuonna 2019 perimä jätevesimaksu 2,00 €/m3 

on alle koko maan keskiarvon (3,22 /m3) ja juuri alle yhdeksän suurimman kaupungin keskiarvon 2,02 

€/m3. Laskennassa on huomioitu, että HSY eli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä kattaa 

Helsingin, Espoon ja Vantaan. Alla esitetyssä vertailussa ei huomioida liittymis- ja perusmaksuja, jotka vaih-

televat kiinteistötyypeittäin. Edellä esitetyssä taulukossa veden hinnan vertailussa on huomioitu myös jäte-

veden käyttö-, perus- ja liittymismaksut. 

Taulukko 38: Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) Vesihuollon tietojärjestelmän VEETI:n veden hinnan vertailuhinnat 

kiinteistötyypeittäin vuonna 2019 (sis. alv) vuonna 2019 

  Alva-yh-
tiöt Oy 

HSY  Kuopion 
Vesi Oy 

Lahti 
Aqua Oy 

Oulun 
vesi 

Tampe-
reen vesi 

Turun Ve-
sihuolto 
Oy 

Koko 
maan ka 

Jätevesi-
maksu 
€/m3 

2,00 1,75 2,69 2,29 1,98 2,18 1,82 3,22 

 
Omakotiliiton tutkimuksen mukaan yli 50 000 asukkaan kunnissa (vakiomuotoisen 120 neliön) omakotitalon 
kuntakohtaiset maksut vuonna 2020 olivat Jyväskylässä kahdeksanneksi korkeimmat. Suomen kymmenestä 
suurimmasta kaupungista Espoo, Helsinki ja Kuopio olivat kalliimmat. Jyväskylässä kiinteistöveron, lämmi-
tyksen (sähkö), käyttösähkön, vesimaksujen ja jätemaksujen suuruus oli yli 4000 euroa per vuosi. 
https://www.omakotiliitto.fi/files/5720/Kunnalliset_maksut_omakotitaloissa_2020.pdf  
 
Johtopäätös 54: Veden hinta on Jyväskylässä maan korkeimpia ja vaikuttaa asumisen kustannuksiin. 
 
 

11.3.13 Hulevesimaksut 
 

Alva-konserniin kuuluva Alva Hulevesi Oy (ent. JE Hulevesi Oy) on hoitanut hulevesien operoinnin ja huleve-
sihuollon kaupungin puolesta 1.1.2018 alkaen. Kaupunki kerää hulevesimaksut kiinteistöjen omistajilta ja 
ostaa hulevesipalvelut yhtiöltä.  Vesihuoltolakia ja maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin vuonna 2014 
siten, että kunnat oikeutettiin perimään hulevesimaksun sade- ja sulamisvesien poistokustannuksista kiin-
teistöjen omistajilta. Hulevesimaksun määrän päättää kaupunki ja hulevesitaksasta eli maksun määräytymi-
sen perusteista on päätetty Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 12.12.2017.  
 
Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2020 raportin Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa vuoden 2019 ky-
selytutkimuksen tuloksista. Kysely on lähetetty keväällä 2019 kuntien hulevesien hallinnan nykytilasta ja 
tulevaisuuden suunnitelmista. Manner-Suomen 295 kunnasta vastauksia saatiin 158 kunnasta. Kyselyn pe-
rusteella 67 prosenttia kunnista ilmoitti, ettei kunnassa ole käytössä mitään hulevesimaksua.   
   
Niissä kunnissa, joissa on käytössä julkisoikeudellinen hulevesimaksu, yleisimmät maksun määräytymispe-
rusteet olivat pinta-alakerroin ja kiinteistökerroin. Hulevesimaksuluokkia oli käytössä yleisimmin kolme 

https://www.omakotiliitto.fi/files/5720/Kunnalliset_maksut_omakotitaloissa_2020.pdf
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perustuen esimerkiksi kiinteistötyyppeihin, kerrosalaan tai vesimittarin kokoon.  Alla on esitetty tietoa hule-
vesimaksun suuruudesta niissä kunnissa, joissa on käytössä julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Omakotita-
lon julkisoikeudellinen hulevesimaksu on keskimäärin 52 euroa maksun käyttöönottaneiden kuntien mak-
susta. Rivitalon vuotuinen maksu on keskimäärin 276, kerrostalon 487 ja liike- ja teollisuusrakennuksen 739 
euroa.   

    
Kuva 2: Kunnissa käytössä olevien hulevesimaksujen suuruuksia sekä maksun vaihteluvälit kiinteistöluokittain, lähde 
Kuntaliitto   
  

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.2.2017, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupunki 
vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy (nyt Alva-
yhtiöt Oy) sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta ja kaupunki päätti ottaa 
käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun 1.1.2018 alkaen. Hulevesitaksasta päättää kaupunkirakenne-
lautakunta. 12.12.2017 kaupunkirakennelautakunta päätti 1.1.2018 voimaan tulevista hulevesitaksoista ja -
perusteista, jotka ovat voimassa edelleen vuonna 2020. Hulevesimaksutuottojen suuruus vuosina 2018–
2020 on vuosittain noin 2,5 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupungin omakotitalojen hulevesimaksu on 50 
euroa vuodessa riippumatta kiinteistön koosta. Kaikissa kunnissa ei peritä hulevesimaksua, mutta Kuntalii-
ton edellä esitetyn kyselyn perusteella hulevesimaksua periviin kuntiin verrattuna omakotitalon hulevesi-
maksu on Jyväskylässä hieman maan keskiarvoa 52 euroa alhaisempi. Muiden kiinteistöjen kuin omakotita-
lojen maksun määrään vaikuttaa kiinteistön pinta-ala sekä asemakaavaan merkitty käyttötarkoitus. Huleve-
simaksuille on erillinen laskukaava ja kertoimet.  https://www.jyvaskyla.fi/hulevedet  
 
Kaupunkirakennelautakunta on 15.12.2020 tehnyt päätöksen kaupungin hulevesimaksun määräytymisen 
perusteiden päivityksestä. Hulevesitaksa on edellisen kerran päätetty 12.12.2017 eli ennen hulevesilasku-
tuksen käyttöönottoa. Hulevesimaksun yksikköhintaan ei ole tehty muutoksia, mutta maksun määräytymis-
perustetta on päivitetty ja taksaan on tehty teknisiä korjauksia. 
 
Taulukko 39: Jyväskylän kaupungin hulevesimaksutuotot- ja kustannukset vuosina 2018-2020 sekä talousarviossa 2021 

€ 2018 2019 2020 TA2021 

Hulevesimaksutuotot 2 624 230 2 589 710  2 636 542  2 600 000  

Hulevesikustannukset -3 255 863 -3 279 007 -3 341 611 -4 155 650 

Yli-/alijäämä -631 633 -689 297 -705 069  -1 555 650 

 
Hulevesimaksutuottoja ja -kustannuksia seurataan kirjanpidossa omilla koodeilla ja vuodesta 2020 alkaen 
omalla kustannuspaikalla. Edellä esitetyt tulot sisältävät myös kaupungin sisäiset tulot. Menojen osalta vuo-
sina 2018 ja 2019 luvuista puuttuvat alueurakoissa teetetyt työt ja materiaalit. Vuoden 2020 osalta me-
noista puuttuu oman organisaation hulevesijärjestelyihin liittyvät työt ja materiaalit. Palkkamenot on huo-
mioitu prosenttiosuusarviolla. 
 
Johtopäätös 55: Hulevesimaksuilla ei maksun luonteen mukaisesti tuoteta voittoa. Kaikissa kunnissa ei pe-
ritä hulevesimaksua, mutta hulevesimaksua periviin kuntiin verrattuna omakotitalon hulevesimaksu on 

https://www.jyvaskyla.fi/hulevedet


115 
 

Jyväskylässä hieman maan keskiarvoa 52 euroa alhaisempi. Jyväskylän kaupungin omakotitalojen hulevesi-
maksu on 50 euroa vuodessa riippumatta kiinteistön koosta. 
 
 
 
 
11.3.14 Valtuuston asettamat tavoitteet/ Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy on Jyväskylän kaupungin 87 % omistama tytäryhtiö. 8,7 % omistaa Lau-

kaan kunta ja 4,3 % Muuramen kunta. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n tehtävänä on käsitellä omistaja-

kuntiensa viemäriverkostoista puhdistamolle johdettuja jätevesiä. Jätevedet johdetaan Alva-yhtiöt Oy:n 

verkostoa pitkin ja Jyväskylän Puhdistamo Oy:n toiminta alkaa jätevesien siirtymisestä näytteenottoon. 

Puhdistamolle johdetaan jätevesiä myös Uuraisten kunnasta erillisen palvelusopimuksen mukaisesti. Yhtiö 

on voittoa tavoittelematon ja toimii omakustannusperiaatteella.  

Mekaaniskemiallinen puhdistamo valmistui Nenäinniemeen vuonna 1973.  Korpilahden puhdistamo raken-

nettiin vuonna 1974. Nenäinniemen puhdistamo käsittelee noin 58 prosenttia Keski-Suomen asukkaiden 

jätevesistä.   

Yhtiölle asetetut talousarviotavoitteet 2020:  

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailu-
kaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupa-
ehtojen mukaisesti.  
  

Toteuma tilinpäätöksen 2020 mukaan: Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat olleet 

tehdyn selvityksen mukaan edelleen varsin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan koko-

luokan kaupunkeihin.   

Kuluneen vuoden käyttötaloutta rasitti Nenäinniemen puhdistamon sähköverkkoliittymän 

mittauksessa keväällä 2020 havaittu mittausvirhe. Mittaus näytti puolet liian vähän verrat-

tuna todelliseen kulutukseen. Mittausvirheestä koitui kolmelta edelliseltä vuodelta sähkön 

siirron ja hankinnan osalta jälkilaskutusta, joka rasitti yhtiön käyttötaloutta. Käyttötalou-

dessa onnistuttiin muilta osin budjetoitua paremmin, joten käyttötalouden ylitys jäi ennakoi-

tua selvästi vähäisemmäksi.  

Nenäinniemen puhdistamo on käsitellyt jätevedet ympäristölupaehtojen mukaisesti. 

 
Johtopäätös 56: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n talousarviotavoite on ollut muuttumaton talousarvi-
osta 2016 alkaen. Vuosittainen tavoitekeskustelu ja tavoitteen ohjaavuuden arviointi säännöllisesti olisi 
hyvä toteuttaa.  
 
Jyväskylässä vesi- ja jätevesiliiketoiminta ovat erillisissä yhtiöissä. Yhdeksän suurimman kaupungin vertailu:  

• Kuopiossa, Tampereella, Oulussa, Lahdessa samassa liikelaitoksessa tai yhtiössä, 

• Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) kuntayhtymässä, 

• Turussa Turun Seudun Puhdistamo Oy:ssä. 
 

Johtopäätös 57: Kuinka tarkoituksenmukaista on pitää puhtaan veden ja jäteveden yhtiöt erillisinä, mitä 

synergiaetuja yhdistäminen toisi? 

    

https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/kodinvesiasiat/Sivut/default.aspx
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Lähteitä 

Alva-yhtiöt Oy:n verkkosivut 
https://www.alva.fi/ 
Jyväskylän kaupungin hallintosääntö (2020)  
Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje (2017)   
http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/print_it/2818     
Jyväskylän kaupungin talousarviot  
https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio   
Jyväskylän kaupungin tilinpäätökset 
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi  
Jyväskylän kaupungin verkkosivut, rakentaminen, hulevedet   
https://www.jyvaskyla.fi/hulevedet    
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n tilinpäätösasiakirja  
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n verkkosivut  
https://www.js-puhdistamo.fi/    
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n vuosikertomukset   
https://www.js-puhdistamo.fi/tietoa/#vuosikertomus   
Kiinteistöliitto Indeksitalo 2020   
 https://www.kiinteistoliitto.fi/media/5358/indeksitalo2020_perustaulukot_final.pdf   
Kuntalaki  410/2015 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410    
Kuntaliitto, Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa, Lindqvist Hanne & Innalla Tuulia   
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2040-hulevesien-hallinnan-organisointi-kunnissa    
Kuntaliitto, konserniohjesuositus 
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1854-kunnan-konserniohje    
Maa- ja metsätalousministeriön vesihuollon tilastot  
https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_tilastot  
Osakeyhtiölaki 624/2006 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624  
Vesilaitosyhdistys  
https://www.vvy.fi/site/assets/files/1088/valttamaton_vesi_vvy_2016_netti.pdf   
https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf  
Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu  
https://raportit.ymparisto.fi/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fJulkiraportti-Tunnusluvut  
Yritys- ja yhteisötietopalvelu   
https://tietopalvelu.ytj.fi/   

 

  

http://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/print_it/2818
https://www.jyvaskyla.fi/talous/talousarvio
https://www.jyvaskyla.fi/talous/raportointi
https://www.jyvaskyla.fi/hulevedet
https://www.js-puhdistamo.fi/
https://www.js-puhdistamo.fi/tietoa/#vuosikertomus
https://www.kiinteistoliitto.fi/media/5358/indeksitalo2020_perustaulukot_final.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150410
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2040-hulevesien-hallinnan-organisointi-kunnissa
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1854-kunnan-konserniohje
https://mmm.fi/vesi/vesihuolto_tilastot
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624
https://www.vvy.fi/site/assets/files/1088/valttamaton_vesi_vvy_2016_netti.pdf
https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf
https://raportit.ymparisto.fi/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fJulkiraportti-Tunnusluvut
https://tietopalvelu.ytj.fi/
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12 Avosairaanhoidon palvelut   
 

12.1 Arviointitehtävä 

Arvioinnissa tarkastellaan avosairaanhoidon palveluiden järjestämisen muutoksia vuosina 2016-2020. Jyväs-

kylän kaupungissa järjestetään avosairaanhoidon palveluja kaupungin oman tuotannon (terveysasemien) ja 

ostopalvelujen avulla. Hankasalmen alueella on ollut käytössä avosairaanhoidon palveluseteli 1.11.2019 al-

kaen (perusturvalautakunta 13.6.2019 § 52). Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti (28.5.2020 § 44), että Huh-

tasuon terveysaseman avosairaanhoidon palvelut järjestetään ostopalveluna. Palveluiden järjestäminen siir-

tyi kilpailutuksessa valitulle toimijalle joulukuussa 2020.  

Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät erikoissairaanhoidolta Jyväskylän kaupungin järjestet-
täviksi toukokuussa 2020. Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä siirtyi 2 500 potilasta ja 40 työntekijän resurssi 
kaupungille. Tähän arviointiin ei sisälly mielenterveys- ja päihdepalvelujen siirron vaikutukset eikä kuntoutus 
ja erikoisvastaanotot eikä suun terveydenhuolto. 
 
 
12.2 Arviointikysymykset 

Arviointia toteutetaan yhteistyössä kaupungin avoterveydenhuollon palveluista ja taloudesta vastaavien asi-

antuntijoiden kanssa.    

- Miten avosairaanhoidon palveluiden järjestäminen on muuttunut vuosina 2016-2020 kustannusvai-

kuttavuudeltaan? 

- Miten sähköiset palvelut ovat edistäneet palvelujen saatavuutta/saavutettavuutta? 

 
Huhtasuon terveysaseman avovastaanoton palvelujen järjestäminen ostopalveluin käynnistyi 1.12.2020 Uu-

delle palveluntuottajalle liikkeen luovutuksen yhteydessä siirtyi useita Huhtasuolla työskennelleitä sairaan-

hoitajia. Yhteistyö palveluntuottajan kanssa on palvelujohtajan mukaan sujunut hyvin. Alueelta ei ole tullut 

potilaspalautteita. Jonot purettiin tammikuun alkuun mennessä ja odotusaika lääkärille oli 3 viikkoa ja video-

vastaanotolle 1 viikko. Huhtasuon lääkäritilanne on vakiintunut ulkoistamisen jälkeen, eikä vaihtuvuutta ole 

ollut samassa määrin kuin ennen ulkoistamista. Osa Huhtasuon terveysaseman lääkärivastaanotoista on to-

teutettu osittaisina etävastaanottoina, mikä tarkoittaa, että potilas on vastaanottohuoneessa ja lääkäri vi-

deon välityksellä etänä. Paikasta riippumattomat etävastaanotot käynnistyvät kevään aikana. 

Alla olevassa kuviossa on kaupungin omien avosairaanhoidon terveysasemien sekä ostopalvelujen suoritteet 
mitattuna lääkäri- ja hoitajakäynteinä sekä puhelinkonsultaatioina. Valinnanvapauskokeilu päättyi loka-
kuussa vuonna 2019. 
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Kuvio 18: Avosairaanhoidon suoritteet (lääkärikäynnit ja puhelinkontaktit,  
sairaanhoitajakäynnit ja puhelinkontaktit yhteensä) palvelutuottajittain Jyväskylässä vuosina 2016-2020 
 

 
Suoritteet on tarkastettu ja oikaistu vertailukelpoisiksi vuoden 2020 lukuihin nähden (kuvio 1 yllä). Suorittei-
den tilastointia on selvitetty talouspalvelutiimissä. Vertailuun on lisätty kontaktilaji sähköiset kontaktit ver-
tailtavuuden parantamiseksi.  
 
Avosairaanhoidon palvelukokonaisuudessa suoritemäärien lasku voi johtua toiminnan tehostumisesta (asi-
akkaat ovat päässeet nopeammin lääkärin vastaanotolle, mitä on tapahtunut ostopalvelujen kautta), sähköi-
sen neuvonnan ja itsehoito-ohjeiden lisääntymisestä tai asiakasvaikuttavuus on parantunut, jolloin asiakkaan 
hoito on vaatinut vähemmän käyntikertoja tai/ja jostain muusta syystä, kuten täyttämättömistä lääkärivi-
roista.  
 
Koronanäytteenottokäynneistä ei synny suoritteita, koska ne eivät ole hoidollisia käyntejä. Sen sijaan näyt-
teenottoon on jouduttu kohdentamaan resurssia avosairaanhoidosta, mikä vaikuttaa suoritemääriin. Lääkä-
reiden osalta infektiovastaanoton käynnit ovat suoritteina mukana, mutta alkuvuoden vähentynyt palvelu-
kysyntä ja entistä tarkempi hoidon tarpeen arviointi osaltaan selittänevät vähenevää käyntimäärää. Hoidon 
tarpeen arviointi ei ole tilastoitava suorite, mikäli siinä yhteydessä ei siirrytä syvälliseen hoidolliseen toimin-
taan ohjaamalla potilaalle kotihoidon toimintoja. 
 
Kaupunki seuraa kuukausittain lääkäritilannetta ja avoimien virkojen määrää. Lääkärinvirkoja on täyttämättä. 
Mikäli lääkärivirkoja ei saada täytettyä, on turvauduttava ostopalveluihin. Vuonna 2017 ostopalvelulääkärei-
den 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.  
 
Lääkäreiden saatavuus on ollut heikkoa myös vuonna 2020 ja ostopalvelulääkäreitä on jouduttu hankkimaan 
kaikille terveysasemille yhteensä yli 2,23 miljoonalla eurolla. Huhtasuon terveysaseman lääkärityö toteutet-
tiin vuonna 2020 täysin ostopalvelulääkäreiden voimin ja sen kustannus oli 946 000 €.  
  
Alla olevasta kuviosta on vähennetty valinnanvapauskokeilun saama projektirahoitus. Huomioon tulee ottaa 
myös se, että hallitusohjelman mukainen kilpailukykyvaikutus näkyy erityisesti vuonna 2016 ja 2017 kustan-
nuksia alentaen ja vastaavasti vuosina 2018 ja 2019 kustannuksia nostaen, kun lomapalkat ym. palautettiin.  
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Talousarviossa 2019 oli varauduttu noin 1,263 miljoonan euron lomapalkkavaraukseen ja toteuma oli 1,591 
miljoonaa euroa.  
 
 

 
  
Kuvio 19: Avosairaanhoidon bruttokustannukset vuosina 2016-2020 
 

 
Kuvio 20: Omien terveysasemien suoritejakaumat vuosina 2016-2020 
 

Suoritteiden määrä on laskenut, mutta kustannukset ovat kasvaneet. Bruttokustannuksissa on kasvua edel-
lisvuoteen 2,1 miljoonaa euroa eli 11 prosenttia. Suoritteiden määrä on kuitenkin laskenut 8,6 prosenttia.  
 
Toiminnan vaikuttavuus on voinut parantua tai toiminnan tehokkuus on voinut laskea esimerkiksi lääkäriva-
jeen vuoksi. Tarkastelun rinnalle tulee ottaa palvelun laatu ja vaikuttavuus. Omilla terveysasemilla lääkäri-
käynnit ovat laskeneet suhteessa hoitajakäynteihin. Suoritteiden määrän laskuun on useita syitä: resurssi-
vajeet, kirjaamisen tarkennukset, entistä parempi/oikeampi hoidon tarpeen arviointi, potilaiden omahoito-
taitojen paraneminen. Kyse on laajemmasta kokonaisuuden muutoksesta, mitä ei voi selittää millään yksit-
täisellä tekijällä. Tavoitteena on myös lisätä hoitajakäyntien osuutta lääkärikäynteihin verrattuna sekä koh-
dentaa käynnit tarkemmin niihin asiakkaisiin, jotka hoidon tarvitsevat.  
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Omassa toiminnassa lääkärille pääsy on samalla tasolla kuin vuonna 2016. Lääkärin kiireettömään hoitoon 

pääsyn hoitotakuu on 90 päivää ja suositus 21 päivää.  

 
Taulukko 40: Hoitotakuun toteutuminen, lääkärin kiireettömään hoitoon pääsy päivinä 

Lääkärin kiireettö-
mään hoitoon 
pääsy 

2016 2017 2018 2019 2020 

Oma toiminta 35 33 26 31 35 

Erikoislääkärin 
tutkimukset (oma 
toiminta) 

42-53 35 33 34 39 

Ostopalvelut 12 (Korpilahti, Tik-
kakoski) 

9 (Säynätsalo) 
 

11 13 13 12 (Korpilahti, 
Tikkakoski) 

9 (Säynätsalo) 
 (Huhtasuo) 

 

Oman toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa ei ole vastaavaa systeemiä kuin ostopalveluissa käytettävä pal-
velun laatua mittaava laatupantti.  
 
12.3 Oman toiminnan laadun arviointi 
 
Avosairaanhoidolla on jo vuosia ollut toiminnassa laatutyöryhmä, joka asettaa eri vuosille toiminnalle tavoit-
teet, suositeltavat toimenpiteet arjen hoitotyöhön ja joka arvioi tavoitteiden saavuttamista vuosittain. Ta-
voitteet kohdentuvat vastaaviin kliinisen työn mitattaviin kohteisiin kuin ostopalveluillakin. Parhaiten menes-
tynyt terveysasema palkitaan onnistumisestaan. Seurannan tueksi on avosairaanhoitoon kehitetty valtakun-
nallisestikin kiinnostusta herättänyt laatupankkiohjelma, joka seuraa diagnoosipohjaisesti väestön kriittisiä 
mitattavia arvoja suoraan laboratoriotutkimusten tai potilastietojärjestelmän tietokannasta tiedot keräten. 
Näitä ovat esimerkiksi keskeisimpiin kansansairauksiin liittyvät kolesteroli- ja verensokeritulokset tai tupa-
kointi vs. tupakoimattomuus. Tämä laadun ja vaikuttavuuden seuranta on systemaattista myös omassa toi-
minnassa. 

 
Kuvio 21: Ostopalvelujen suoritejakaumat 2016-2020 
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12.4 Ostopalvelujen laadun arviointi 
 

Ostopalvelutuottajan kanssa aloitettiin laatupantin kehittäminen pitkäaikaissairauksien (2-tyypin diabetes, 
sepelvaltimotauti, sydänsairaudet) hoitoon ja hallintaan. Palvelun tuottajalle maksetaan laatupantti tai bo-
nus sen jälkeen, kun sovitut palvelun laatuvaatimukset ovat täyttyneet. Laatupantti maksetaan siinä suh-
teessa kuin laatukriteerit ovat täyttyneet.  
 
Laatupantti koostuu palvelun saatavuudesta (lääkärin ja hoitajan vastaanotto, puhelinpalvelu) 45 %, potilaan 
terveydentilan seurannasta (lääketieteelliset määrittelyt) 15 %, asiakaskokemuksesta (NPS, kaikkien valitus-
ten käsittely asianmukaisesti) 20 %, perusterveydenhuollon päivystyksen käytöstä 10 % ja erikoissairaanhoi-
don lähetteiden määrästä 10 % (suhteellinen määrä tuhatta asukasta kohti). Potilaiden terveydentilaa arvi-
oidaan seurantakattavuuden ja hoitotasapainon avulla. Näillä mittareilla halutaan varmistaa, että pitkäaikais-
sairaat ovat seurannassa ja hoito on tasapainossa. Hoitotasapaino varmistaa, että lääkitys on kohdillaan ja 
ihminen voi sairaudestaan huolimatta kokea elämänsä terveeksi.  
 
Vuonna 2018 maksettiin palvelun saatavuuden, terveydentilan, asiakaskokemuksen ja terveysaseman palve-
lun vaikuttavuuden perusteella palvelujen tuottajille (3) keskimäärin 57 prosentin osuus laatupantista, 71 
prosentin osuus vuonna 2019 ja 91 prosentin osuus vuonna 2020. Rahassa tämä tarkoittaa noin 127 000 eu-
roa vuonna 2020. Mukana ei ole Säynätsalon suun terveydenhuolto, jossa laatupantin osuus oli vähän alle 50 
prosenttia.  
 
 
  
 

  
Kuvio 22: Avosairaanhoidon bruttokustannukset suoritetta kohti omilla terveysasemilla ja ulkoistetuissa ostopalve-
luissa.   

 
12.5 Oman ja ulkoistetun toiminnan erot 
 
Lääkärityötä kohdentuu omassa toiminnassa myös erikoisvastaanotoille; reumalääkäri ja diabeteslääkärit. 
Palkkarahoitus tulee avosairaanhoidosta, mutta suoritteet menevät erikoisvastaanotoille. Julkiselle puolelle 
kohdentuu myös jonkin verran enemmän ns. virkavelvoitteita; lausunnot ja päivystyksen resursointi. Lääkä-
rikunta myös nuorentuu ja työtahti on hitaampi kuin senioreilla. Lisäksi runsas vaihtuvuus lisää perehtymis-
vaiheessa olijoiden määrä. Ostopalvelulääkäreiden kustannus käytettynä arkipäivän asematyöhön sekä päi-
vystykseen nostaa kuluja. Ksshp:ltä saatu kuukausittainen korvaus päivystystyöstä ei riitä kattamaan 
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päivystämisestä maksettua palkkakorvausta tai sinne erityisesti yövuoroihin ostettavaa päivystysresurssia. 
Suoritteet eivät tule kaupungin toiminnaksi. 
 
12.6 Koronapandemian vaikutukset 
 
Pandemia on toisaalta myös kuormittanut avosairaanhoitoa ja resurssia on jouduttu lisärekrytoinneista huo-

limatta kohdentamaan erilaisiin koronatehtäviin; koronanäytteenotto, infektiovastaanotto ja jäljitystyö. Lää-

kärivajetta on myös ollut koko viime vuoden ajan.  

 
Terveysasemien koronasta johtuvaa henkilökuntavajetta on paikattu sijaisten avulla, mikä on vaikuttanut 
sekä suoritemääriin että kustannuksiin. Korona on myös tuonut huomattavan määrän uusia tehtäviä, mitkä 
avoterveydenhuolto on joutunut hoitamaan oman perustehtävänsä lisäksi. 
 
12.7 Sähköiset palvelut ja etävastaanotto 
 
Avosairaanhoidossa on käytössä sähköisinä palveluina omaolo.fi:n sähköiset oirearviot, sähköinen ajanva-

raus ja etävastaanottopalvelut. Kiirevastaanottotoiminta (klo 16–18) toteutuu keskitettynä Kyllön terveys-

asemalla. 

 

Alla olevasta kuviosta 6 nähdään se, että vuonna 2020 erityisesti ostopalveluissa lääkäreiden (vuonna 2020: 
5 057, 2019: 135) ja omien terveysasemien sairaanhoitajien (vuonna 2020: 4 452, 2019: 706) sähköiset kon-
taktit ovat kasvaneet. Sairaanhoitajien merkittävää sähköisen asioinnin osuuden kasvua selittää suunnitel-
man mukaisesti käyttöön otetut Omaolo-oirearviot ja erityisesti Koronaoirearvio. Ostopalvelualueet eivät 
käytä Omaolo-palvelua. Yksityisen ja julkisen sektorin digitaalisissa ratkaisuissa on eroja ja julkisella sektorilla 
ei ole käytössään vastaavaa lääkärityöhön soveltuvaa digijärjestelmää kuin yksityissektorilla. Oman toimin-
nan lääkäreiden etäkontaktit toteutuvat pääosin puhelimitse ja kirjataan puhelusuoritteina.  
 

 
 

 
Kuvio 23: Avoterveydenhuollon omien terveysasemien sekä ostopalveluiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien sähköiset 
kontaktit 2016-2020. 
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Oman tuotannon osalta erityisesti sairaanhoitajien sähköisten palveluiden osuus on kasvanut. Ostopalvelu-

tuotannossa sen sijaan lääkäreiden. Sairaanhoitajien merkittävää sähköisen asioinnin osuuden kasvua selit-

tää suunnitelman mukaisesti käyttöön otetut eri Omaolo-oirearviot ja erityisesti viime vuonna lanseerattu 

Koronaoirearvio. Ostopalvelualueet eivät käytä Omaolo-palvelua. Julkisen ja yksityisen palvelutuotannon di-

gitaalisissa ratkaisuissa on eroja; julkisella ei ole vielä käytössään samanlaista lääkärityöhön soveltuvaa di-

gijärjestelmää kuin yksityissektorilla. Etäkontaktit omassa toiminnassa lääkäreillä tapahtuvat pääosin puheli-

mitse ja ne kirjataan puhelusuoritteina.  

 

Pandemia on edesauttanut terveydenhuollon ammattilaisia ymmärtämään mahdollisuudet hoitaa potilaita 

myös etäyhteyksillä ja siten palvelujen saatavuuden sekä saavutettavuuden paranemista on realistista odot-

taa myös tulevaisuudessa. Palvelujohtajan mukaan merkittävin muutos oman tuotannon osalta on ollut asen-

neilmaston muuttuminen digipositiivisempaan suuntaan. Digitalisoinnin edistämiseksi ja riittävän lääkärire-

surssin varmistamiseksi ollaan kilpailuttamassa etälääkäripalvelua ja käynnistetään yhteistyössä kssote-hank-

keen kanssa virtuaalisotekeskuksen toiminta vuonna 2021. 

 
Asiakkaat ovat yhä valmiimpia käyttämään joko puhelimen tai tietokoneen kautta tarjottavia palveluja ja näi-
den palvelujen kehittämistä odotetaan myös palvelutuottajilta. Muiden kuntien kanssa on arvioitu, että jopa 
50 prosenttia vastaanottokäynneistä voitaisiin tuottaa etäpalveluna.  Etäpalvelun lisäämisen edellytyksenä 
on tehokas hoidontarpeen arviointi ja toimivat nettisivut, joilta löytyy myös itsehoito-ohjeita.  
 
Johtopäätös 58: Avosairaanhoidon palvelurakenteessa kustannusvaikuttavuuden parantamiseksi on tehty 
toimenpiteitä (etävastaanotto).  
 

 

13 Ikääntyneiden palvelut  
 

13.1 Arviointitehtävä 

Jyväskylässä asui 11 307 yli 75-vuotiasta henkilöä vuonna 2020 ja kasvu vuoteen 2030 mennessä on yli 6 000 

henkilöä. Yli 75-vuotiaiden palvelujen kustannukset ovat noin 20 prosenttia koko kaupungin toimintakat-

teesta (Perlaconin raportti kaupungin talouden tasapainottamisesta). Ikäihmisten palvelukokonaisuuden tu-

loksellisuudella on entistä painavampi merkitys sekä kaupungin talouteen että ikäihmisten saamien palvelui-

den laatuun.   

Arviointikertomuksissa on kuvattu ikääntyneiden palveluiden rakenteellisia muutoksia vuodesta 2016 al-

kaen; kotihoidon, asumispalveluiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaishoidon laitoshoidon suhdetta 

sekä näissä palveluissa oman toiminnan, ostopalvelujen ja palvelusetelien käytön suhdetta. Palvelurakenteen 

muutosten kuvaus on lähtökohta arvioida ikäihmisten palvelujen kustannustehokkuutta, palvelutarpeeseen 

vastaamista ja palvelun laadukkuutta.  

13.2 Arviointikysymykset:  

- Millaisia muutoksia on toteutettu ikääntyneiden palvelujen palvelurakenteeseen, jotta on vastattu 

kasvavaan palvelutarpeeseen ja mitä muutoksia tullaan tarvitsemaan? 

- Millaisia palvelumuotoja vahvistetaan ja vastaavasti vähennetään tavoitteiden saavuttamiseksi (etä-

hoiva, perhehoito jne.)? 

- Millainen yhteistyö kaupungin sisällä ja kaupungin ulkoisten toimijoiden kanssa on oleellista, jotta 

vastataan palvelutarpeeseen? 
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13.3 Arvioinnin toteutus 

Arviointi on toteutettu yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ikäihmisten palveluista ja taloudesta vastaavien 

asiantuntijoiden ja valmistelijoiden kanssa. Palvelurakenteen muutoksia seurataan vuosittain tuloksellisuu-

den arvioinnin mahdollistamiseksi.  

 

13.4 Kotihoito 

Kotihoitoa muutettiin kaupungin omaksi toiminnaksi asteittain vuoden 2020 aikana - syksyllä 2019 ensim-
mäinen alue, kaksi viimeistä aluetta (Keljon alueen toinen tuottaja ja ydinkeskusta) syyskuun 2020 alussa.  

Perusturvalautakunta päätti (13.6.2019 § 51 ja 22.8.2019 § 59), että ikääntyneiden kotihoidon palvelut tuo-
tetaan Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden omana toimintana asiakkaille, joiden ostopalvelun-
tuottajat ovat irtisanoneet hankintasopimuksensa. Palvelua alettiin tuottaa Jyväskylän kaupungin omana toi-
mintana Keljo-Keltinmäen alueella 7.11.2019 alkaen (Coronaria Hoiva Oy:n sijaan) ja Huhtasuo-Aittorinne 
alueella 1.1.2020 alkaen (Debora Oy:n ja Vetrea Oy:n sijaan). Perusturvalautakunta päätti (14.11.2019 § 83), 
että ikääntyneiden kotihoidon palvelut muidenkin ostopalveluiden tuottajien kanssa irtisanotaan ja kotihoito 
tuotetaan Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluiden omana toimintana (1.6.2020 Jyvässeudun Hoiva-
palvelut Oy:n osalta, 1.9.2020 Attendo Oy:n osalta ja 1.4.2020 Mehiläinen Oy:n osalta). 

Kotihoidon omaksi toiminnaksi ottaminen lisäsi kustannuksia noin miljoonan euron verran. Tilinpäätöstie-
doissa ylitys on noin 1,9 miljoonaa, mutta ylityksessä on koronan aiheuttamia kustannuksia yli puoli miljoo-
naa. Osa kustannusvaikutuksesta johtuu vuokrakustannusten noususta, koska kotihoidon tiimitiloja joudut-
tiin ottamaan enemmän käyttöön sen vuoksi, ettei sopivan kokoisia tiloja löytynyt. Lisäksi henkilöstön siir-
rosta aiheutui muun muassa lomapalkkavelkaa. Toisaalta samaan aikaan asiakasmäärä on kasvanut. Henki-
löstön osalta haasteena on ollut resurssivaje. Palveluntuottajien toimintayksiköissä siirtyviä tehtäviä hoitavaa 
henkilöstöä siirtyi kaupungin palvelukseen (97 henkilöä). Siirron myötä palveluseteliasiakkaiden määrä vä-
heni, koska asiakkaita halusi kaupungin palveluihin.  

Kaupungin oma, pitkäaikainen laitoshoito Keljossa lakkaa ja asiakkaat siirtyvät palveluasumiseen Palokan sai-
raalan uusittuihin tiloihin (väistötilat välillä Kyllössä) vuoden 2022 alussa.  

Kuvio 25 kuvaa vuosina 2016–2020 kotihoidon palvelutarvetta tai -tarjontaa, joka kasvoi noin 68 000 asiakas-
tunnilla (20 %). Talousarviossa 2020 palvelutarpeen arvioitiin olevan noin 385 000 asiakastuntia, kun toteuma 
oli 412 470. 
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Kuvio 24: Kotihoidon asiakastunnit (tuhatta tuntia) tuottajittain, tilinpäätöstiedot 2016-2020 

 

 

Kotihoidon asiakastunnit muodostuvat pääasiassa oman toiminnan (73%) ja palvelusetelien (15 %) osuuk-

sista. Kotihoidon oman toiminnan asiakastunneista 1 870 tuntia eli 0,5 prosenttia muodostui etähoivasta, 

joka oli käytössä toukokuusta 2020 alkaen. 

Vuoden 2019 lopussa säännöllisen kotihoidon palveluita sai 8,8 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. Vuoden 

2020 lopussa säännöllisen kotihoidon palveluita sai 13 prosenttia. Kasvua edelliseen vuoteen oli 4,2 prosent-

tia.  

Kokonaisuudessaan kotihoidon piirissä (säännöllinen kotihoito, tilapäinen kotihoito ja tukipalvelut) oli yli 75 

vuotiaista 16 prosenttia. Kotihoidon piirissä oli 1.1 – 31.12 välisenä aikana 2 499 eri asiakasta (sis. säännölli-

sen ja tilapäisen kotihoidon, säännöllisen ja tilapäisen avustajapalvelun sekä veteraanien kotihoidon ja koti-

hoidon setelipalvelut). Kotihoidon tunneissa on kasvua 3,4 prosenttia vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.   

Kotihoidon oman toiminnan rinnalla on palvelusetelituotantoa, jota ei ole tarkoitus muuttaa ostopalveluksi. 

Ainoastaan mahdollisesti rintamaveteraanien kotihoito voidaan uudelleen kilpailuttaa palvelutuotannon var-

mistamiseksi (tuottajien määrä on enää kaksi).  

 

Palvelusetelitoiminnalla tuetaan pienten tuottajien mahdollisuutta tuoda palveluita asiakkaalle ja samalla 

vahvistetaan asiakkaan mahdollisuutta valita tuottaja. Palvelusetelin suhteellinen käyttäjämäärä kotipalve-

lun asiakkaissa on lisääntynyt vuodesta 2016 alkaen.  

Etähoiva eli ääni- ja kuvayhteys asiakkaan ja hoitajan välillä on otettu käyttöön kotihoidossa kesällä 2020. 

Vuoden 2021 talousarviossa on nostettu digitalisaation mahdollisuuksina esiin etähoivan ja etäpalvelutar-

peen arvioinnin hyödyntäminen asiakasprosessin sujuvuuden tukemisessa. Kotihoidon etähoivan asennus-

käyntejä on tehty 196. Asiakasmäärä vuoden lopussa oli 100, palvelua sai ajanjaksolla yhteensä 138 asiakasta. 

Säännöllisen kotihoidon kontakteja etähoivassa on tehty yhteensä 14 513, alla eritelty kontaktilajeittain. 
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Palvelu Kontaktilaji 2020 

Säännöllinen kotihoito 2 Kotikäynti 79 

Säännöllinen kotihoito 4 Puhelinkontakti 347 

Säännöllinen kotihoito 5 Avustava suorite 14 

Säännöllinen kotihoito 8 Peruuttamaton poisjäänti 483 

Säännöllinen kotihoito 9 Muu 5 

Säännöllinen kotihoito 9a Sähköinen palvelukanava 14066 

Säännöllinen kotihoito 9b Sähköposti 2 

Yhteensä   14 513 

Kuva 3: Säännöllisen kotihoidon kontaktilajit (saatu ikääntyneiden palveluyksiköltä) 

Kustannusvaikutus on nähtävissä kotihoidon käyntihinnassa seuraavasti: perinteinen kotikäynti (kesto keski-

määrin 20 min) 25 euroa, ja etähoivan käynti 11,96 euroa (kesto keskimäärin 7 min). Tuntihinta on laskettu 

syys-lokakuun kustannuksista. Asiakasmäärän kasvun myötä etähoivan tehokkuus kasvaa. Kustannussäästö 

asiakaskäyntien osalta oli viime vuonna noin 60 000 euroa, ja lisäksi säästyi matkakustannuksia. Uuden toi-

minnan aloittaminen vaati kuitenkin investointeja laitteiden ja välineiden sekä henkilöstöresursoinnin osalta. 

Matkakustannusten säästö vaatisi asiakaskohtaisen laskennan, jota ei ole tehty.  

Etähoivasta ei ole vielä säännöllistä asiakaspalautetta. Omaisten ja asiakkaiden tyytyväisyyttä arvioidaan yh-

teisissä tapaamisissa ja keskusteluissa. Omaisten tyytyväisyys on merkittävää, koska he voivat ottaa yhteyttä 

samalla laitteella omaiseensa.  

Talousarvion 2021 mukaan vuonna 2030 yli 75-vuotiaita on lähes 17 400. Yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden 

asukkaiden määrät lisääntyvät voimakkaasti, joka tulee huomioida toiminnan ja palveluiden suunnittelussa 

läpi palvelualueen. Kotihoidon asiakkaiden hoitoisuus kasvaa, mikä vaatii lisää palveluaikaa asiakkaiden 

luona. Asiakkailla on enemmän käyttäytymiseen liittyviä haasteita ja muun muassa päihde- ja mielenterveys-

ongelmia sekä muistisairauksia. 

Johtopäätös 59: Ikääntyneiden palvelujen kotihoitoon tarvitaan monimuotoisempia/välimuotoisia palveluja 

asiakkaiden hoitoisuuden mukaan.  

 

 

Kuvio 25: Kotihoidon bruttokustannukset tuottajittain (1 000 €) vuosina 2016-2020 
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Kotihoidon ja erityisesti oman toiminnan bruttokustannukset ovat kasvaneet vuonna 2020 kotihoidon muu-

tuttua asteittain omaksi toiminnaksi. Etähoivan osuus oman toiminnan bruttokustannuksista oli 286 000 eu-

roa. 

(Bruttokustannukset eli tuotannon kustannus = hoidon tai suoran toiminnan kaupungin kustannukset, ei hallinnon vyö-

rytyskustannuksia, ei asiakasmaksuja, ei asiakasohjausta, eikä palvelutarpeen arviointikustannuksia, eikä hallinnon tu-

kipalvelukustannuksia kuten tietotuotantoa tai turvapalveluja) 

Palvelusetelipalveluissa; mikäli palvelun tuottajan hinta on korkeampi kuin tuottajan saama korvaus palve-

lusta (ks. www.palse.fi), niin asiakas maksaa erotuksen.  

 

Kuvio 26: Kotihoidon yksikköhinta (vähennetty asiakasmaksut), €/asiakastunti 

 

Kuvion 3 tulkinta: Kotihoidon nettoyksikköhinta on kokonaiskustannukset vähennettynä asiakasmaksut ja 

tämä jaettuna suoritemäärällä. Nettoyksikköhintaan vaikuttaa hoitoisuus (ajankäytössä 10 prosentin lisäys), 

autot, asiakasmäärän kasvu, etähoivan teknologiakustannukset/digipalvelun alussa aiheutuvat käyttöön-

oton kustannukset. Ostopalvelutuottajat irtisanoivat palveluaan, koska eivät pärjänneet kilpailutetuilla hin-

noilla.  

Kaupunki korvaa palveluntuottajalle kotihoidon ja palveluasumisen sääntökirjojen mukaisen osuuden. Asia-

kas maksaa ylittävän osuuden. Palse.fi tietojen perusteella säännöllisen kotihoidon tuntihinta on noin 32-39 

euroa riippuen palveluntuottajasta. Kaupungin korvaama osuus on 38,5 – 80,5 € ympärivuorokautisen ja 38,5 

– 76,17 € päiväsaikaisen kotihoidon osalta. Asiakkaan maksut määräytyvät palvelun määrän, palvelun käyt-

täjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Palvelusetelin korvaushinnat ovat samat kuin puitesopimuk-

sen eli 120 euroa ja 132,85 euroa. Kaupungin korvaama osuus on 76-120 €. (Palvelusetelijärjestelmä uudistui 

1.3.2020 https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/perusturvan_palveluseteleiden_saanto-

kirja.pdf ). 

Johtopäätös 60: Ikääntyneiden palvelujen palvelusetelituottajat eivät pysty nykytilanteessa ottamaan 

enempää asiakkaita kasvaneeseen kysyntään. Palvelusetelin korvaustasoa ja palvelun tuottamisen kritee-

reitä (Perusturvan toimialan palveluseteleiden sääntökirja) tulisi arvioida, jotta tuottajia riittäisi tulevaisuu-

dessakin.  
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13.5 Ikääntyneiden asumispalvelut 

Ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa käytetään RAI -arviointia asiakkaan toimintakyvyn arvioinnissa. 

Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden keskeiset erot toimintakyvyssä tulevat fyysisen ja kog-

nitiivisen toimintakyvyn sekä haastavan käyttäytymisen osalta. Asumispalveluissa suurin asiakasmäärä on 

keskivaikea häiriö -ryhmässä. Tämä tarkoittaa asiakkaan arjessa päivittäin jatkuvaa ohjaamista, seurantaa ja 

muistuttelua. Kotihoidon asiakkaiden lievä häiriö tarkoittaa päivittäin asiakkaan arjessa, että tarvitsee oh-

jausta tai muistuttelua muutamissa päivittäisissä asioissa esimerkiksi lääkityksestä huolehtiminen, ruokailu, 

pukeutuminen, hygienian hoito. Ajallisesti keskivaikea häiriö - asiakkaat vievät enemmän aikaa. Kotihoidossa 

muistisairausdiagnoosin omaavien asiakkaiden määrä on 39 prosenttia ja asumispalveluissa 70 prosenttia. 

Väestön ikääntyminen ei välttämättä ennusta raskaamman palvelun tarvetta.  

Vuosina 2016 – 2020 ympärivuorokautisen asumisen/palveluasumisen hoitopäivien kasvu on noin 17 000 
hoitopäivää, mikä vastaa vähän alle 5 prosentin kasvua tilinpäätöstietojen mukaan.  
 
 

 

Kuvio 27: Palveluasumisen hoitopäivät tuottajittain (1 000 hoitopäivää) 

Palveluasumisen oman toiminnan hoitopäivät ovat olleet yli puolet tarjotusta palvelusta.  

Kaupunki ei pystynyt vastaamaan palveluasumisen tarpeeseen vuonna 2020. Tehostetun palveluasumisen 

piirissä oli 9 prosenttia yli 75-vuotiaista asukkaista. Tehostettua palveluasumista ei voitu tarjota riittävästi, 

sillä koronan vaikutuksesta vuonna 2020 paikkaa odotti loppuvuodesta 65 henkilöä. Jono kasvoi alkuvuoden 

alle 5 henkilöstä 65:een. Omassa toiminnassa ei ole nykytilanteessa yhtään paikkaa vapaana, ja ostopalve-

luista on käytetty myös lähes kaikki puitesopimuksen mukaiset paikat. Jonottajien määrä ei vähene, koska 

uusia päätöksiä tehostetusta palveluasumisesta tehdään sitä mukaa, kun paikkoja luonnollisen poistuman 

myötä vapautuu. Odotusaika on keskimäärin 72 vuorokautta.  

Väestöennusteen 2020-2025 mukaisesti laskettu tehostetun palveluasumisen 9 prosentin peitto tarkoittaisi 

330 tehostetun palveluasumisen paikkaa lisää, 8 prosentin peitto 180 tehostetun palveluasumisen paikkaa 

lisää.  

Johtopäätös 61: Kotihoidon palveluiden ja tukipalveluiden osuuteen kotona asumisen tueksi sekä kevyem-

pään palveluasumiseen esimerkiksi palvelusetelin avulla tulee panostaa, jotta voidaan vähentää tehostetun 

palveluasumisen tarvetta. 
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Kaupungin tavoite on, että ympärivuorokautisessa asumisessa asuisi tulevaisuudessa noin 7 prosenttia ikään-

tyneistä (nykyisin 9 %). Syksyllä 2020 käynnistetty asumisen kehittämissuunnitelma yhdessä kaupunkiraken-

teen sekä tilapalveluiden kanssa pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen. Tehostettua palveluasumista tarvi-

taan kuitenkin ikäryhmien kasvun myötä vuosittain noin 75 paikan verran, johon vastataan osittain ostopal-

veluiden avulla, koska omassa toiminnassa paikkojen määrää ei voida lisätä talousarviovuonna. Vasta vuonna 

2023 rakentuu Kauramäen tuleva palveluasumisen kokonaisuus. Talousarvio 2021 mahdollistaa 100 paikan 

lisäämisen ostopalveluina palveluasumisen palvelutarpeen arvioinnin mukaisesti. 

 

 

Kuvio 28: Palveluasumisen kustannukset ilman tilakustannuksia tuottajittain, 1 000 € 

 

Ikääntyneiden asumisen ratkaisuissa tulee ottaa huomioon myös asuinympäristö ja asuinalueen palvelut, 

jotta ne tukevat kotona asumisen mahdollisuuksia.  

Näitä ovat muun muassa ikäihmiselle suunnattu asiointi- ja kutsuliikenne ja erilaisten ”olohuoneiden” lisää-

minen asuinalueilla.  

Johtopäätös 62: Kotona asumista tukevien palvelujen kehittymisestä olisi hyvä tehdä systemaattista seu-

rantaa (muun muassa ikäohjelmassa).  
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Kuvio 29: Palveluasumisen yksikköhinta, €/hoitopäivä 

Taulukko 41: Palveluasumisen hoitopäivät tuottajittain vuonna 2020 

Palveluasumisen hoitopäivät 2020 

Oma toiminta hoitopäivät 174 684 

Palveluseteli hoitopäivät 21 937 

Ostopalvelu hoitopäivät 135 213 

 

Vuonna 2020 asumispalveluiden korvaushinta hoitopäivästä nousi uuden puitesopimuksen voimaantulon 

myötä. Uudessa sopimuksessa hoitoisuusluokat on poistettu ja vuorokausihinta on 120 euroa. Sosiaali- ja 

terveyspalveluiden toimialajohtaja on tehnyt 1.4.2020 viranhaltijapäätöksen (18/2020) tehostetun palvelu-

asumisen hankintajärjestelmästä ja valituista tarjoajista. Hankinta on kilpailutettu ja sen mukaan palvelusta 

maksettava asiakaskohtainen korvaus on kaikille palveluntuottajille sama: sopimuskauden alkaessa 1.5.2020 

perustason hinta on 120,00 € / vrk ilman arvonlisäveroa ja vaativan asiakkaan hinta 132,83 € / vrk ilman 

arvonlisäveroa. Asumispalveluiden uudella puitesopimuksella tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toi-

mialajohtajan päätöstä 18/2020 Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmä, hakemusten ja tarjousten 

valinta. 

Palveluasumisen jonotusaika ikäihmisten palveluissa on keskimäärin 75 vuorokautta, ja jonottajien määrä 

oli 65 henkilöä vuoden 2020 lopussa.  

Johtopäätös 63: Ikääntyneiden palveluasumisen jonotusajan lyhentämiseen tulisi löytää keinoja. Tarvitaan 

myös asumisen muotojen monipuolistamista. IHANA-hankkeessa selvitetään ikääntyneille soveltuvien asu-

mismuotojen järjestämisen mahdollisuuksia (Hyvinvointikertomus 2021). 

 

13.7 Pitkäaikaishoito 

Jyväskylän kaupungin ikääntyneiden palveluissa pitkäaikainen laitoshoito on vanhuspalvelulain mukaisesti 

vähenevää. Keljon pitkäaikainen laitoshoito lakkaa kiinteistöstä luovuttaessa. Pitkäaikainen laitoshoito siirtyy 

Kyllön kaupunginsairaalasta vapautuviin tiloihin 1.3.2021, jossa paikkamäärä vähenee siten, että hoitoa on 

0,3 prosenttia yli 75-vuotiaiden määrästä (v. 2020 1 %). Palokan sairaalasta saneerataan tilat ikääntyneiden 

pitkäaikaiselle laitoshoidolle, jolloin laitoshoitopaikkoja on 0,5 prosenttia yli 75-vuotiaiden määrästä.  
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Korpilahden pitkäaikaishoidon osasto 8 toiminta loppuu 30.6.2021.  Korpilahden Iltatähden toiminta muut-

tuu tehostetuksi palveluasumiseksi 1.7.2021 alkaen. 

 

Kuvio 30: Laitoshoidon hoitopäivät omassa tuotannossa ovat laskeneet. 

Laitoshoidon hoitopäiviä on vähennetty kaupungin tavoitteen mukaisesti.  

 

 

Kuvio 31: Laitoshoidon yksikköhinta omassa tuotannossa  

 

Johtopäätös 64: Ikääntyneiden asumisen –palvelurakenne on muuttumassa laitoshoidosta tehostettuun 

palveluasumiseen valtakunnallisten linjausten mukaisesti. 
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13.8 Ikääntyneiden palveluiden tunnusluvut ja mittarit talousarviossa 

 

Kuva 4: Talousarvion 2020 tunnusluvut ja mittarit ikääntyneiden palvelualueelle  

Ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan kotihoidon asiakastunnit olisivat 408 000, mikä ylittää muutetun 

talousarvion noin 23 000 tunnilla. Palveluasumisessa pitkäaikaishoidon hoitopäivät olivat 36 769, mikä alittaa 

muutetun talousarvion 2020 ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät olivat 331 834, mikä myös alittaa 

muutetun talousarvion, mutta ylittää tilinpäätöksen 2019. 
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13.9 Valvonta 

Valvontakäynnit laskivat hieman vuodesta 2019 vuoden 2020 loppuun mennessä.  

 

Kuvio 32: Valvontakäynnit 2016-2020 

 

Suunnitelmallisia valvontakäyntejä jatkettiin infektiolääkärin suojautumisohjeita noudattaen koronasta huo-

limatta. Valvontakäyntejä kohdistettiin pitkäaikaishoitoon, kaupungin omaan tehostettuun palveluasumi-

seen ja palvelusetelituottajiin sekä ostopalvelun tehostettuun palveluasumiseen ja kaupungin omaan kotiu-

tustiimiin ja Oiva keskukseen. Myös reaktiivisia käyntejä tehtiin ja kaupunki vastasi aluehallintovirastolta tul-

leisiin selvityspyyntöihin.  

Valvonta teki Webropol-kyselyn tukipalvelutuottajille syksyllä 2020. Kyselyn pohjalta tuottajiin otettiin yh-

teyttä ohjauksen ja neuvonnan asioissa.  

Johtopäätös 65: Ikääntyneiden pitkäaikaishoidon, kaupungin oman tehostetun palveluasumisen ja palvelu-

setelituottajien sekä ostopalvelun tehostetun palveluasumisen valvonnan määrä on lisääntynyt vuoden 2018 

tasoon verrattuna. Valvonnan tasosta on hyvä pitää huolta sekä oman että ostopalvelun osalta.  

  

Vanhuspalvelulain muutokset  

Vanhuspalvelulain muutokset 1.10.2020 astuivat voimaan. Asumispalveluissa korostuu lain vaatimusten mu-

kaisen mitoituksen valvominen.  

Mitoitus (0,6) on riittävä tällä hetkellä, mutta palvelun järjestäjän arvion mukaan vuodelle 2021 on jo pai-
neita, 0,7 on oltava vuonna 2023:  

– Henkilöstömitoituksen on 1.10.2020 alkaen oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta 
kohti.  

– Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja  
– vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.  
– Henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti tulee täysimääräisesti voi-

maan 1.4.2023. 
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Haasteellinen on lain vaatimus välittömän ja välillisen työn erottamisesta/jakamisesta, mikä tarkoittaa käy-
tännössä tukipalveluhenkilöstön palkkaamista jo vuonna 2021.  

Jyväskylän kaupungin osavuosikatsauksen 1-8/2020 mukaan vanhuspalveluihin siirtyi sivistyspalveluista 
useita kymmeniä henkilöitä varmistamaan palvelujen toimivuus myös koronatilanteessa omien töiden vä-
hentyessä tai estyessä sivistyspalveluissa. Siirtyneiden henkilöiden palkkamenoista 15 prosenttia maksettiin 
sosiaali- ja terveyspalveluiden puolelta. Koronatilanteen takia henkilöstölle maksettavat tuplavuorokor-
vaukset lisääntyivät merkittävästi erityisesti kotihoidossa, jossa on ollut henkilöstövajausta työntekijöiden 
odottaessa koronatestien tuloksia kotona. Kotihoidon aiemmin ostopalveluina tuotetun toiminnan siirtymi-
nen kaupungin omaksi toiminnaksi kasvatti myös ikääntyneiden palveluiden henkilöstömenoja. 

Kaupunki kehittää sisäisen liikkuvuuden mallia jatkuvasti. Sisäinen liikkuvuus koskettaa myös muita, kuin 

ikääntyneiden palveluita, mutta pääpaino tarjottavien tehtävien osalta oli ikääntyneiden palveluissa.  Yhteis-

työtä kehittämisessä tehdään yli toimialarajojen ja tällä hetkellä aktiivisimmin varhaiskasvatuksen sekä pe-

rusopetuksen koulunkäynninohjaajien osalta. Konkreettisena toimenpiteenä tällä hetkellä on muun muassa 

palveluiden esimiesten tiedon lisääminen sisäisestä liikkuvuudesta, jotta he pystyvät kertomaan siitä omille 

työntekijöilleen sekä henkilöstön kannustaminen sisäiseen liikkuvuuteen eri kanavien kautta. Esim. varhais-

kasvatuksessa on sovittu, että päiväkodinjohtajat käyvät omien, sote-taustaisten työntekijöidensä kanssa 

henkilökohtaiset keskustelut, joissa kannustavat siirtymään kesälomakauden aikana soteen. Valmisteilla on 

Teamsin kautta tiimi, jossa esitellään sisäisen liikkuvuuden kautta olevia työmahdollisuuksia. Sovittu on myös 

infotapaamisista tammi-helmikuun aikana henkilöstöpalavereihin.  

 

Johtopäätös 66: Kaupungin henkilöstöä on kannustettu siirtymään palveluihin, joissa palvelutarve kasvaa. 

Ikääntyneiden palveluissa on ollut merkittäviä henkilökunnan rekrytointihaasteita. Ikääntyneiden palveluihin 

tarvitaan uusia innovaatioita oppisopimuskoulutuksen lisäksi alan houkuttelevuuden parantamiseksi.  

 

Liite: Arviointikertomuksen johtopäätökset koottuna yhteen tiedostoon 

 

 


