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1 TOIMINTAKERTOMUS
1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa
1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus
Jyväskylän kaupungin talous oli tilivuonna 2019 alijäämäinen kolmen ylijäämäisen tilikauden
jälkeen. Taustalla kuntatalouden heikentynyt tilanne.
Tilivuoden 2019 tulos oli 31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Negatiivisen tuloksen taustalla on ennen kaikkea kaupungin tulopohjan heikko kehitys. Pääosin verokortti- ja tulorekisteriuudistuksen takia verotulot jäivät yli 20 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi. Myös maan myyntivoittoja kertyi arvioitua vähemmän. Kaiken kaikkiaan kaupungin keskeisen tulopohjan – verotulojen
ja valtionosuuksien – kehitys on viime vuosina ollut vaatimatonta. Vaikka tilikausi oli alijäämäinen,
toteutui talous kuitenkin muutettua talousarviota paremmin. Jyväskylä ei viime vuoden talousongelmineen ole myöskään yksin, sillä ennakkotietojen mukaan suurista kaupungeista vain Helsingin tulos oli ylijäämäinen. Kaikkiaan 225 kuntaa teki alijäämäisen tuloksen vuonna 2019.
Vuoden 2019 tuloksella on heijastusvaikutus myös kuluvaan ja tuleviin vuosiin. Kaupungin taloudessa ei enää ole merkittävää riskinsietokykyä tai liikkumavaraa. Talouden kehityskuvaan liittyy samanaikaisesti myös paljon epävarmuustekijöitä, kuten viime syksystä lähtien heikentynyt maan yleinen talous- ja työllisyystilanne, kuntien mahdollisten uusien tehtävien rahoituksen riittävyys ja kevään työmarkkinatilanne. Jyväskylän ja Keski-Suomen kuntien osalta myös sairaala Novan valmistuminen ja käyttöönotto vuosien 2020–2021 vaihteessa lisää kustannuspaineita. Vastatakseen talouden heikentyneeseen kehitysnäkymään Jyväskylän kaupunki on käynnistänyt talousohjelman
valmistelun tulevalle valtuustokaudelle 2021–2025. Ohjelma tulee sisältämään konkreettisia toimia,
joilla vahvistetaan kaupungin taloudellista tulosta ja ylijäämäkertymää ja pidetään velkaantuminen
hallinnassa.
Vaikka talouden näkökulmasta tilivuosi 2019 oli heikko, oli kaupungin yleinen kehityskuva edelleen
hyvä. Kaupungin kasvu jatkui vahvana. Asukasluku kasvoi viime vuonna 1 155 henkilöllä. Tästä
muuttovoittoa oli noin 1 000 ja luonnollista kasvua noin 150 henkilöä. Samalla asuntotuotanto oli
edellisen vuoden tapaan poikkeuksellisen korkealla tasolla ja kaupunkiin valmistui lähes 2.000 asuntoa. Tilastokeskuksen syksyllä julkaiseman väestöennusteen 2019–2040 mukaan Jyväskylä vahvistaa asemaansa Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina. Jyväskylän tavoitteena on jatkossakin olla Tampereen ja Oulun välisen Suomen vetovoimaisin ja vahvimmin kasvava kaupunkiseutu.
Kasvun ylläpitäminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, kun kaupunkien välinen kilpailu kiristyy
koko maan asukasluvun kääntyessä laskuun. Sille pitää aktiivisesti rakentaa edellytyksiä ja kaupunki
investoikin viime vuonna 68,1 miljoonaa euroa pääosin peruspalvelutiloihin ja yhdyskuntarakentamiseen.
Vuonna 2019 kaupunginvaltuusto hyväksyi merkittävänä uutena avauksena joukkoliikenteen kehittämisohjelman ”Linkki tulevaisuuteen 2030” sekä kunnianhimoisen resurssiviisausohjelman. Keväällä 2019 aloittaneen maan uuden hallituksen ohjelma sisältää myös positiivisia avauksia Jyväskylän kaupungin näkökulmasta. Kaupungin saavutettavuuden kannalta tärkeiden liikennehankkeiden suunnittelu etenee myönteisesti. Lisäksi Jyväskylä on pääsemässä mukaan suurille kaupungeille tarkoitettuun MAL-sopimusmenettelyyn, joka entisestään vahvistaa Jyväskylän asemaa suurena ja kasvavana kaupunkina eriytyvässä kuntakentässä.
Kiitos päättyneestä tilikaudesta kuuluu koko kaupunkiyhteisölle – sekä päättäjille että henkilöstölle.
Erityisesti henkilöstö on ollut tiukilla, mikä myös näkyy osittain sairauspoissaolojen kasvuna. Vain
yhdessä tekemällä varmistamme, että Jyväskylän kaupunki on jatkossakin hyvä paikka tehdä työtä,
opiskella, asua ja elää.
Timo Koivisto
kaupunginjohtaja
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1.1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset
Toimielimet
Kaupunginvaltuusto
Jyväskylän kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 67 valtuutettua.
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.
Valtuuston paikkajako on vuoden 2017 kuntavaalien mukaisesti seuraava:
• Vihreä liitto r.p. 14 valtuutettua
• Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 13 valtuutettua
• Kansallinen Kokoomus r.p. 12 valtuutettua
• Suomen Keskusta r.p. 11 valtuutettua
• Vasemmistoliitto r.p. 7 valtuutettua
• Perussuomalaiset r.p. 5 valtuutettua
• Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 4 valtuutettua
• Piraattipuolue r.p. 1 valtuutettu
Vuoden 2019 aikana valtuustoryhmissä tapahtui seuraavat muutokset:
• Valtuutettu Mauno Vanhalalle (keskustan valtuustoryhmä) myönnettiin ero luottamustehtävistä. Valtuutetun tehtävään perussuomalaisten valtuustoryhmään nousi Toimi Kankaanniemi (kv 13.5.2019/36).
• Valtuutettu Teemu Torssonen erotettiin perussuomalaisten valtuustoryhmästä (kv
10.6.2019/54) ja hän muodosti Jyväskyläläisten hyväksi valtuustoryhmän (kv
25.11.2019/94).
• Valtuutettu Petri Neittaanmäelle myönnettiin ero luottamustehtävistä ja valtuutetun tehtävään
keskustan valtuustoryhmään nousi Eino Lahtinen (kv 10.6.2019/53).
• Valtuutettu Mari Kyllöselle myönnettiin ero luottamustehtävistä ja valtuutetun tehtävään kokoomuksen valtuustoryhmään nousi Terhi Pulli (kv 19.8.2019/58).
• Valtuutettu Mauri Pekkariselle myönnettiin ero luottamustehtävistä ja valtuutetun tehtävään
keskustan valtuustoryhmään nousi Jyri Ylönen (kv 28.10.2019/80).
• Valtuutettu Taimo Halmeelle myönnettiin ero luottamustehtävissä ja valtuutetun tehtävään
vasemmistoliiton valtuustoryhmään nousi Paula Rastas (kv 9.12.2019/103).
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Riitta Mäkinen (SDP) ja varapuheenjohtajina Tuulia
Kuntsi (Kesk.) ja Tuija Mäkinen (Vihr.).
Kaupunginvaltuusto kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 105 asiaa.
Kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:
• Kaupunginvaltuuston Hippos 2020 -periaatepäätöksen täsmentäminen (kv 4.2.2019/1)
• Hallintosäännön tarkistaminen (kv 4.2.2019/2 ja kv 9.12.2019/98)
• Keljonkankaan yhtenäiskoulun perustaminen (kv 4.2.2019/3)
• Pupuhuhdan koulun lakkauttaminen (kv 4.2.2019/4)
• Jyväskylän kaupungin osallistuminen sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankintaan Keski-Suomessa (kv
13.5.2019/28)
• Perusopetuksen palveluverkkoprosessin kehittäminen ja palveluverkkosuunnitelma 2019
(kv 13.5.2019/29)
• Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistettu hankesuunnitelma (kv 13.5.2019/30)
• Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma (kv 13.5.2019/31)
• Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2019-2024 (kv 13.5.2019/32)
• Jyväskylän kaupungin tilintarkastuspalvelujen optiovuosien käyttö (kv 13.5.2019/33)
• Arviointikertomus 2018 (kv 10.6.2019/43 ja kv 30.9.2019/62)
• Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
(kv 10.6.2019/44)
• Eteläportin asemakaavan laajennus- ja muutos (kv 10.6.2019/45)
• Suuruspään asemakaavan laajennus- ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (kv 10.6.2019/46)
• Kuohun osayleiskaava (kv 10.6.2019/47)
• Seppäläntie 8 asemakaavan muutos (kv 10.6.2019/48)
• Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma 2040 (kv 10.6.2019/49)
• Hyvinvointikertomus 2018 (kv 10.6.2019/50)
• Joukkoliikenteen kehittämisohjelma ”Linkki tulevaisuuteen 2030” (kv 30.9.2019/63)
• AVOin kaupunkiympäristö -politiikka-arkkitehtuuri, viherympäristöt ja osallisuus kaupunkiympäristön rakentamisessa (kv 30.9.2019/64)
• Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lakkauttaminen 31.12.2019 (kv 30.9.2019/65)
• Haapalammentien asemakaavan laajennus ja muutos ja tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (kv 30.9.2019/66)
• Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2019 (kv 28.10.2019/73)
• Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2019 (kv 28.10.2019/74)
• Nuorisovaltuuston pyyntö pysyvästä paikasta kaupunginvaltuustoon (28.10.2019/77)
• Kangasrinteen (Huhta 4) asemakaavanmuutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan
yhteydessä
• Vuoden 2020 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 (kv 25.11.2019/84)
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen (kv 9.12.2019/99)
• Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen perusparannushankkeille (kv
9.12.2019/100)
Kaupunginvaltuusto piti 4 seminaaria, joiden teemoina olivat mm. Jyväskylän Sydän-projekti, Hippos
2020-hanke, Jyväskylän kaupungin edunvalvonta, nuorten palveluiden kokonaisuuden tilannekatsaus sekä Alva-Yhtiöt Oy:n ajankohtaiset asiat.
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitukseen kuuluu yhteensä 13 jäsentä.
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Kaupunginhallituksen kokoonpano oli seuraava:
• Colliander Jari (Kesk.), varajäsen Asikainen Aimo
• Forsgrén Bella (Vihr.) ero myönnetty ja valittu uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi Aalto
Touko (Vihr.) (kv 13.5.2019/37), varajäsen Kuparinen Liisa
• Hovikoski Mervi (SDP), varajäsen Tossavainen Pentti
• Hämäläinen Jukka (SDP), varajäsen Hjelt Juha
• Karjula Johanna (Kesk.), varajäsen Linna Jenny
• Kuosmanen Tomi (KD), varajäsen Puolimatka Mia
• Lumela Meri (Vihr.), varajäsen Lyytinen Leena
• Suonperä Juha (Kok.), varajäsen Saleva Antti
• Tiainen Eila (Vas.), varajäsen Pöppönen Matti
• Timperi Kati-Erika (Kok.), varajäsen Isomöttönen Katja
• Torssonen Teemu (PS 10.6.2019 saakka, Jyhy valtuustoryhmä 25.11.2019 alkaen), varajäsen Vimpari Juha (sin.)
• Törmälä Antti (Vihr.), varajäsen Holmberg Nico
• Väliniemi Tuulikki (SDP), varajäsen Haapsalo Kaija
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Meri Lumela (Vihr.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Juha Suonperä (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Eila Tiainen (Vas.).
Kaupunginhallitus piti 38 kokousta ja käsitteli 245 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 30 ja niissä
käsiteltiin 56 asiaa. Kaupunginhallitus piti 4 seminaaria.
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva kaupunkikonsernin konserniohjaukseen ja valvontaan
keskittyvä konsernijaosto piti 14 kokousta ja niissä käsiteltiin 54 asiaa. Konsernijaostossa on 5 jäsentä, jotka ovat myös kaupunginhallituksen jäseniä. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen
puheenjohtaja ja esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, konsernijaoston, kaupunkirakennelautakunnan, sivistyslautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan, perusturvalautakunnan ja tarkastuslautakunnan
päätöskokousten kestot ja päätösasioiden määrät on kuvattu alla olevissa kaavioissa. Ko. toimielimet pitivät myös iltakouluja.
Lisäksi lautakuntien alaiset jaostot ja kaupunginhallituksen alaiset vaikuttamistoimielimet kokoontuivat säännöllisesti. Myös Jyväskylän Seudun Jätelautakunta ja liikelaitosten johtokunnat kokoontuivat
säännöllisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunta piti lakisääteiset kokouksensa.
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Jyväskylän kaupungin organisaatio 1.6.2017 alkaen

16.8.2016

Kaupunginvaltuusto

Tarkastuslautakunta

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja

Ulkoinen tarkastus

(päivitetty
1.9.2019)

Timo Koivisto

Sivistyslautakunta
Kulttuuri- ja liikuntaltk

Perusturvalautakunta

Konsernihallinto

kansliapäällikkö Heli Leinonkoski

Perusturva

Sivistys

toimialajohtaja Kati Kallimo

toimialajohtaja Eino Leisimo

Sosiaalipalvelut
palvelujohtaja
Ulla Kuittu

Päätöksenteon tuki
kansliapäällikkö
Heli Leinonkoski

Elinkeino ja työllisyys
elinkeinojohtaja
Anne Sandelin

Perusopetus
palvelujohtaja
Sami Lahti

Kulttuuri- ja liikunta
palvelujohtaja
Ari Karimäki

Terveyskeskussairaalat
palvelujohtaja
Kati Seppänen
Johtokunta

Liikenne- ja viheralueet
kaupungininsinööri
Veli-Jussi Koskinen
Rakentaminen ja ympäristö
ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen

Perusopetus
palvelujohtaja
Tuija Rasinen

Avoterveydenhuolto
palvelujohtaja
Anu Mutka 31.12.19 saakka

K-S Pelastuslaitos
pelastusjohtaja
Simo Tarvainen

Kaupunkisuunnittelu
ja maankäyttö
kaupunkisuunnittelu- ja
maankäyttöjohtaja
Leena Rossi

Varhaiskasvatus
palvelujohtaja
Tarja Ahlqvist

Perheiden ennalta
ehkäisevät sosiaali- ja
terveyspalvelut
palvelujohtaja
Päivi Kalilainen

Talous ja strategia
talous- ja strategiajohtaja
Lasse Leppä

Kaupunkirakenne

toimialajohtaja Erja Saarivaara

Varhaiskasvatus
palvelujohtaja
Päivi Koivisto

Vanhuspalvelut
palvelujohtaja
Maarit Raappana

Henkilöstöpalvelut
henkilöstöjohtaja
Arja Aroheinä

Kaupunkirakennelautakunta

Johtokunta

Johtokunta

Kylän Kattaus
liikelaitosjohtaja
Tuija Sinisalo

Tilapalvelu
kiinteistöjohtaja
Mikko Lepo
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kaupungininsinööri
Veli-Jussi Koskinen

Asiakaspalvelu ja
johdon tuki
talous- ja hallintopäällikkö
Mari Pitkänen
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1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys
Kansantalouden kehitys
Valtionvarainministeriön kansantalousosaston joulukuussa 2019 julkaiseman taloudellisen katsauksen mukaan Suomen kansantalouden näkymät eivät tarjoa suuria yllätyksiä suuntaan tai toiseen.
Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina, sillä ulkomaankaupan näkymät ovat
heikohkot. Yksityinen kulutus jatkaa vakaata kasvuaan kotitalouksien reaalisen ostovoiman kasvun
jatkuessa. Yksityisten investointien kasvu hidastuu rakentamisen hitaamman suhdannevaiheen seurauksena sekä epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa yritysten odotuksiin niin koti- kuin ulkomailla. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys kasvulle korostuu erityisesti vuonna 2020.
Maailmantalouden tilanne on yhä epävarma, vaikka joitain tasaantumisen merkkejä on olemassa.
Maailmantalouden elpyminen vuodesta 2020 lähtien on kuitenkin hyvin hidasta. Euroalueen näkymiä
varjostavat Saksan teollisuuden kyselyindikaattorit, jotka ovat varsin alhaalla. Euroalueen talouskasvu kiihtyy vuoden 2019 noin yhdestä prosentista noin puoleentoista ennustejakson 2020–2024
loppua kohden. Yhdysvaltojen talouskasvu hidastuu jonkin verran ennusteperiodilla. Työttömyys on
Yhdysvalloissa erittäin vähäistä ja kuluttajien luottamus nykytilanteeseen on vahvaa. Ripein talouden
kasvu on takana. Kiinan talouden riskit kasvavat yhä ja varjostavat kasvunäkymiä. Maailmankaupan
kasvu oli vuonna 2019 hyvin heikkoa kauppakonfliktien seurauksena, suhdannesyistä sekä autoteollisuuden meneillään olevan rakennemuutoksen takia. Maailmankauppa elpyy lähivuosina talousnäkymien kohentumisen myötä.
Vuoden 2019 toteutuneeksi Suomen bruttokansantuotteen kasvuksi ennustetaan 1,6 prosenttia.
Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu yhteen prosenttiin. Näkymät vientimarkkinoilla tasaantuvat ja
viennin kasvu hidastuu, mutta jää silti viime vuosien keskimääräiselle tasolle. Palveluviennin kasvu
on tavaroiden viennin kasvua nopeampaa ja pitää viennin kasvun vientikysyntää nopeampana.
Työllisten määrä nousee 0,5 prosenttia vuonna 2020. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työttömyys on alentunut edelleen, mutta
hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee ja työttömyysaste laskee 6,5 prosenttiin. Työttömyysasteen laskeminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkkojen nousupaineita. Vuonna 2020 sopimuskorotusten odotetaan olevan korkeammat kuin vuonna 2019. Niiden päälle tulevien keskimääräisten
palkkaliukumien kanssa nimellisansiotason arvioidaan nousevan 3,0 prosenttia. Työllisyyden yhä
kasvaessa koko talouden palkkasumman ennakoidaan kasvavan ensi vuonna 3,5 prosenttia.
Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu ennustejakson loppua kohden. Ansiotason noususta huolimatta palkkasumman kasvu hidastuu. Lisäksi vähitellen kiihtyvä inflaatio syö kotitalouksien reaalista
käytettävissä olevien tulojen kasvua. Kotitalouksien oletetaan lisäävän säästämistään vähitellen,
mikä myös hidasta kulutuksen kasvua. Kotitalouksien säästämisaste jää ennustejakson lopullakin
alhaiselle tasolle.
Hidastuva talouskasvu ja hallitusohjelman mukaiset menolisäykset kasvattavat julkisen talouden alijäämää vuonna 2020. Toisaalta vuosina 2020–2023 toteutettavat veronkorotukset lisäävät verotuloja
asteittain hallituskauden edetessä. Julkinen talous pysyy silti selvästi alijäämäisenä koko hallituskauden ajan. Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää hallitusohjelmassa tavoiteltujen työllisyyttä sekä talouden ja julkisen hallinnon tuottavuutta vahvistavien toimien täsmentämistä ja toimeenpanoa.
Paikallishallinnon alijäämä on kasvamassa kuluvana vuonna historiallisen suureksi ja ilman kuntataloutta vahvistavia toimia se pysyy mittavana myös tulevina vuosina. Kuntataloutta heikentävät väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveyden- huoltomenojen kasvu sekä suuret investointitarpeet. Paikallishallinnon talousnäkymien synkkeneminen korostaa valmisteltavana olevan sosiaalija terveydenhuoltouudistuksen tarvetta.
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Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on laskenut viime vuodet. Velkasuhde kääntyy
ensi vuodesta alkaen vähitellen kasvuun ja uhkaa nousta 2020-luvun alkupuolella yli 60 prosenttiin.
Seuraavassa kuviossa on esitetty keskeisiä kokonaistaloudellisia tausta- ja ennustetietoja:

**) Valtionvarainministeriön ennuste vuosista 2019–2022.

VM:n viimeisin taloudellinen katsaus http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161966.
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Kuntatalouden kehitys 2019
Tilastokeskuksen kuntatalous neljännesvuosittain -tilaston mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2019 verrattuna vuoden 2018 tilinpäätöksiin. Myös vuonna 2018 kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni saman summan. Kuntien vuosikate ei kuitenkaan heikentynyt aivan yhtä suurella summalla, sillä valtionosuudet, verotulot
ja rahoitustuotot kasvoivat. Tilastokeskus on koonnut vuoden 2019 ennakollisia tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 295 kunnalta ja 133 kuntayhtymältä.
Vuotta 2019 koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden tilinpäätöksistä 2,4 prosenttia 37,8 miljardiin euroon. Toimintatuotot puolestaan vähenivät 4,1 prosenttia 7,2 miljardiin euroon. Toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla eurolla ja oli -30,3 miljardia euroa.
Eräät vertailuvuonna käytössä olleet kirjausmenettelyt kasvattivat osaltaan vertailuvuoden toimintatuottoja ja -kuluja. Useat kunnat siirsivät vuonna 2018 sote-palveluiden järjestämisvastuun perustamilleen kuntayhtymille, mutta kunnat vastasivat edelleen palveluiden tuottamisesta. Vuonna 2019
palvelut siirtyivät kuntayhtymien tuotettavaksi, mikä pienensi kuntien toimintatuottoja ja -kuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Arvion mukaan ilman vertailuvuoden poikkeuksellista järjestelyä toimintatuotot eivät olisi vähentyneet niin paljon ja toimintakulut olisivat kasvaneet enemmän vuonna 2019.
Verotuloja kunnat saivat vuonna 2019 yhteensä 22,9 miljardia euroa, mikä tarkoitti 2,6 prosentin
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Valtionosuudet kasvoivat 2,1 prosenttia 8,6 miljardiin euroon.
Asukasta kohti laskettuna verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin
5 748 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli 1,8 miljardia euroa, ja se pieneni edellisestä vuodesta 0,3 miljardilla eurolla. Tilinpäätösarvioissa 56 kunnalla oli negatiivinen vuosikate, kun edellisenä vuonna tällaisia kuntia oli 44 kappaletta.
Kuntien omien arvioiden perusteella lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 18,4 miljardia euroa. Tämä
tarkoitti 10,2 prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohti lainakanta
oli 3 360 euroa. Investointimenoja tilinpäätösarvioissa oli 3,9 miljardia euroa, joka oli 7,7 prosenttia
enemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet investointimenot.
Kuntayhtymien tilinpäätösarviot kertovat ulkoisten toimintakulujen kasvaneen 7,4 prosenttia ja toimintatuottojen 6,5 prosenttia vuonna 2019 verrattuna edellisen vuoden lopullisiin tilinpäätöksiin. Toimintakuluja arvioitiin olevan yhteensä 15,8 miljardia euroa ja toimintatuottoja 16,4 miljardia euroa.
Vuosikate laski 0,6 miljardista 0,5 miljardiin euroon.
Kuntayhtymien lainakanta oli tilinpäätösarvioiden mukaan 17,7 prosenttia suurempi kuin edellisen
vuoden tilinpäätöksissä, yhteensä 4,6 miljardia euroa. Investointimenot kasvoivat 12,1 prosenttia 1,3
miljardiin euroon.
Kuntien taloustietoja tarkemmin Tilastokeskuksen sivulla https://www.stat.fi/til/ktan/index.html.
Kuntatalouden näkymistä tietoa Valtionvarainministeriöstä http://vm.fi/kuntatalousohjelma.

Toimintaympäristön kehityspiirteitä
Väestö
Jyväskylän väkiluvun kasvu jatkui edellisvuosien kaltaisena myös vuonna 2019. Tilastokeskuksen
ennakkotiedon mukaan väkiluku oli vuoden lopussa 142 460. Väkiluku kasvoi vuoden 2019 aikana
1 155 hengellä. Suhteellinen väestönkasvu oli 0,8 prosenttia. Jyväskylän väestönlisäys koostui suurelta osin muuttovoitosta. Kotimaisessa muuttoliikkeessä Jyväskylä sai muuttovoittoa 645 henkeä ja
ulkomaan muuttoliikkeestä muuttovoittoa kertyi 361 henkeä. Vuonna 2019 syntyi 1 254 lasta ja kuoli
1 103 henkeä, luonnollinen väestönlisäys oli näin ollen 151 henkeä.
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Väestönmuutokset Jyväskylässä 2010-2019*
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Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 872 hengellä edellisvuodesta. Vuoden 2019 aikana seutukunnan
kunnista ainoastaan Jyväskylän väestönlisäys oli positiivista. Väestötappio oli suurinta Uuraisilla,
102 henkilöä. Kymmenen suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Vantaalla
(2,4%), Espoossa (2,1%), Tampereella (1,3%) ja Helsingissä (1,0%). Jyväskylän suhteellinen väestönkasvu oli seitsemänneksi suurinta.
Jyväskylän ja seutukunnan muiden kuntien väestön vuosittainen kokonaismuutos 2010-2019*
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Työllisyys
Työttömyyden laskuvauhti hidastui vuoden 2019 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Jyväskylän työttömyysaste oli joulukuun 2019 lopussa 12,9 prosenttia, täsmälleen sama kuin
vastaavaan aikaan vuonna 2018. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 8 846, mikä on 29 henkeä
enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 1 661 (+1,3%) ja pitkäaikaistyöttömiä 2 158 (+5,3%). Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysaste oli joulukuussa 2019 kolmanneksi korkein Lahden ja Porin jälkeen.
Kymmenen suurimman kaupungin työttömyysaste joulukuussa 2019 sekä muutos 12 kk
%-yks.
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Asuminen
Asuntotuotanto pysytteli Jyväskylässä vuonna 2019 lähes vuoden 2018 tasolla, joka oli asuntorakentamisen ennätysvuosi. Asuntoja valmistui vuonna 2019 yhteensä 1 982, ainoastaan 70 asuntoa
vähemmän kuin vuonna 2018. Asuntotuotannossa jatkui edelleen vahva painotus kerrostaloihin, joihin sijoittui 84 prosenttia asunnoista. Rivitaloasuntojen tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Valmistuneiden pientaloasuntojen määrä hieman kasvoi. Rakennusluvissa myönnettyjen asuntojen määrä
kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2019 myönnettiin lupa yhteensä 1 915 asunnon rakentamiseen, kun
vuonna 2018 lupa myönnettiin 1 771 asuntoon.
Valmistuneet asunnot talotyypeittäin Jyväskylässä 2009-2019
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1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa
Jyväskylän talouden kehitys
Jyväskylän kaupungin talous toteutui parempana kuin vuoden 2019 muutettu talousarvio. Kaupungin
vuosikate oli 22,2 miljoonaa euroa ja vuosikate laski 26,8 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuosikate toteutui 30,0 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä ja 4,7 miljoonaa euroa
muutettua talousarviota parempana. Poistot ja arvonalentumiset olivat 53,8 miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi niistä 41,3 prosenttia. Näin mitaten kaupungin tulorahoitus ei ole tasapainossa. Tilikauden alijäämä oli 31,2 miljoonaa euroa ja lainakanta kasvoi 65,9 miljoonaa euroa.
Verotuloja kaupungille kertyi vuonna 2019 yhteensä 524,2 miljoonaa euroa, mikä ylitti muutetun talousarvion 2,0 miljoonalla eurolla. Verotulot kasvoivat 10,4 miljoonaa euroa (2,0 %) edellisestä vuodesta. Kunnan tuloveron tuotto kasvoi 9,4 miljoonaa euroa (2,1 %), yhteisöverojen tuotto 0,7 miljoonaa euroa (2,7 %) ja kiinteistöveron tuotto 0,4 miljoonaa euroa (0,8 %) edellisestä vuodesta.
Valtionosuudet olivat 173,6 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Valtionosuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,2 miljoonaa euroa (0,1 %).
Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli nettona 11,4 miljoonaa euroa ja se ylitti muutetun talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Rahoitustuotot toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa muutettua talousarviota
parempana. Rahoituskuluista korkomenot olivat 0,6 miljoona euroa vähemmän kuin muutetussa talousarviossa arvioitiin.
Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (toimintakate) olivat yhteenlaskettuna 687,0 miljoonaa euroa
ja toteutuivat 16,3 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana ja 1,7 miljoonaa euroa
muutettua talousarviota parempana. Käyttötalouden toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion
18,9 miljoonalla eurolla ja käyttötaloustulot 20,6 miljoonalla eurolla.
Käyttötalouden määräraha ylittyi perusturvan osalta 2,0 miljoonaa euroa. Ylitystä tapahtui erityisesti
vanhuspalveluissa 1,8 miljoonaa euroa. Myös erikoissairaanhoidon palvelut ja päihdepalveluiden
ostot sekä avoterveydenhuollossa työvoiman vuokraus ja palveluiden ostot yksityisiltä palveluntuottajilta aiheuttivat talousarvion ylittymistä.
Kasvun ja oppimisen palveluiden määräraha ylittyi 1,3 miljoonaa euroa. Kasvanut palveluntarve erityisesti perusopetuksen palvelualueella kasvatti toimintamenoja. Myös jyväskyläläisten oppilaiden
maksuosuudet muilta kunnilta ylitti talousarvion 0,4 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen lasten kotihoidon tuki, palvelusetelimenot ja yksityisen perhepäivähoidon palveluraha alittivat puolestaan talousarvion yhteensä noin 0,8 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden määräraha alittui erityisesti kaupunkirakenteen ja konsernihallinnon osalta. Kaupunkirakenteen määrärahan alitus 1,8 miljoonalla eurolla johtui pääasiassa toimintatulojen ylittymisestä.
Tuloja kertyi ennakoitua enemmän mm. katutyöluvista, joukkoliikenteestä, puun myynnistä, tonttien
ja liiketilojen vuokrista sekä rakennuslupamaksuista. Maan myyntivoitot jäivät puolestaan 1,1 miljoonaa euroa muutetusta talousarviosta kerrostalotonttien myynnin hiipuessa loppuvuodesta.
Konsernihallinnossa määräraha alittui 2,9 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna 300-999 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä on vähentynyt noin 150 ihmisellä, mutta yli 1000-päiväisten määrä on pysynyt samana. Myös palkkatuettu työllistäminen ylittyi 0,3 miljoonalla eurolla. Palkkatuella on työllistetty Jyväskylän kaupunkikonserniin ennakoitua enemmän työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvia
henkilöitä.
Elinkeinon ja työllisyyden palvelualueella reagoitiin työllisyyspalvelujen ylitysuhkaan ryhtymällä
säästötoimenpiteisiin, joita olivat mm. yrityspalvelusetelin toisen jakson siirtäminen alkuvuoteen
2020 ja myös tulevien rekrytointien siirtäminen eteenpäin. Myös Hippoksen toteutumisen siirtyminen
eteenpäin pienensi Hippokselle budjetoituja menoja. Kokonaisuudessaan elinkeinoyksikkö alitti
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talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Muun konsernihallinnon osalta suurimmat säästöt saavutettiin
tietohallinnossa sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen sekä konsernihallinnon yhteisistä menoista.
Edelliseen vuoteen verrattuna käyttötalouden toimintatuotot laskivat 7,6 miljoonaa euroa (-2,3 %) ja
toimintakulut kasvoivat 27,8 miljoonaa euroa (2,8 %), joten käyttötalouden toimintakate heikkeni 35,4
miljoonaa euroa (5,4 %) edellisvuodesta. Liikelaitoksista Työterveys Aalto -liikelaitos sekä Talouskeskus -liikelaitos yhtiöitettiin vuoden 2018 lopussa. Lakkautettujen liikelaitosten vaikutus toimintatuottojen ja -kulujen muutokseen oli 12,2 miljoonaa euroa.
Käyttötalouden toimintatuottojen laskusta 7,0 miljoonaa euroa oli seurausta maan myyntivoittojen
sekä investointihankkeisiin liittyvien maankäyttösopimusmaksujen laskusta. Liikelaitosten tulot puolestaan kasvattivat toimintatuottoja yhteensä 9,7 miljoonaa euroa vuodesta 2018.
Toimintakulujen kasvusta 14,7 miljoonaa euroa oli seurausta henkilöstömenojen kasvusta. Liikelaitosten yhtiöittämiset huomioiden henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvu oli 19,8 miljoonaa euroa. Kaupungin henkilöstöresursseja lisättiin noin 190 henkilötyövuotta edellisvuodesta. Liikelaitosten lakkautusten myötä yhtiöihin siirtyi noin 96 henkilötyövuotta, joten todellinen henkilöstön lisäys
oli 285 henkilötyövuotta. Henkilöstölisäysten seurauksena henkilöstömenot kasvoivat noin 17,7 miljoonaa euroa. Henkilöstöä lisättiin erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, yhteensä
noin 174 henkilötyövuotta. Henkilömäärä kasvoi myös Kylän Kattaus -liikelaitoksessa noin 76 henkilötyövuodella sairaalan ruokapalvelutyön siirryttyä Kylän Kattauksen toiminnaksi vuoden 2019
alusta lukien.
Kilpailukykysopimuksen päättymisen seurauksena julkisen sektorin 30 %:n lomarahaleikkaus päättyi
ja vuoden 2020 lomista maksettavat lomarahat maksetaan täysimääräisinä. Lomarahaleikkauksen
päättyminen kasvatti vuodelle 2019 kirjattavaa lomapalkkavelan määrää 3,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärän kasvun seurauksena lomapalkkavelan kokonaismuutos oli 5,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2018 kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä näkyy henkilöstömenojen 2,1 miljoonan euron laskuna edelliseen vuoteen verrattuna. Muiden virka- ja/tai työehtosopimuksiin perustuvien sopimuskorotusten vaikutuksesta henkilöstömenot lisääntyivät noin 1,9 miljoonaa euroa.
Palvelutarpeen kasvaessa myös palvelujen ostot lisääntyivät erityisesti vammaispalveluissa (1,7
milj. euroa), vanhuspalveluissa (1,5 milj. euroa), perusopetuksen palvelualueella (1,3 milj. euroa)
sekä lastensuojelussa (0,9 milj. euroa).
Investointien määrä oli yhteensä 68,1 miljoonaa euroa ja investointimenojen taso pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Suurimmat investointikohteet olivat Savulahden päiväkotikoulu (6,7 milj. euroa),
Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennus (5,1 milj. euroa), Pohjanlammen koulun peruskorjaus
(4,1 milj. euroa) sekä Kangasvuoren päiväkotikoulu (3,1 milj. euroa).
Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 407,0 miljoonaa euroa eli 2 857 euroa asukasta kohti.
Lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 65,9 miljoonaa euroa (443 euroa/asukas). Lainojen
määrä oli siten pienempi, kuin kunnissa keskimäärin. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien
yhteenlaskettu lainakanta asukasta kohden oli vuoden 2019 tilinpäätöksissä 3 360 euroa.
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Investointien tulorahoitus, M€
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Jyväskylän Energia Oy:n lainajärjestely (SVOP) sisältyy
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Vuosikate

Tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet olennaiset toiminnan ja talouden muutokset
Vuonna 2019 toteutumatta jääneitä investointimenoja esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuoden
2020 talousarvion muutosten yhteydessä yhteensä 13,6 miljoonaa euroa seuraavasti:

Uudelleenbudjetoinnit 2020
1000 euroa
Maan osto
Kaupunkirakennelautakunta 18.2.2020 § 29

921,0

Irtain käyttöomaisuus
Konsernihallinto, Tietohallinto, ict-investoinnit
Sivistyslautakunta 26.2.2020 § 8
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 5.2.2020 § 3
Kaupunkirakennelautakunta 18.2.2020 § 28

394,0
768,0
441,0
237,2

Urheilu- ja retkeilyalueet
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 5.2.2020 § 3

326,0

Kunnallistekniikan investoinnit
Kaupunkirakennelautakunta 18.2.2020 § 27

5 623,0

Talonrakennusinvestoinnit
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta 20.2.2020 § 6

4 343,7

Keski-Suomen pelastuslaitoksen investoinnit
- Investointiin liittyvä rahoitusosuus
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta 10.3.2020
Yhteensä
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Toimialojen toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset
Konsernihallinto
Eduskuntavaaleihin liittyviä tehtäviä tehtiin helmi-huhtikuussa 2019 (eduskuntavaalit toimitettiin
14.4.2019) ja Europarlamenttivaaleihin liittyviä tehtäviä huhti-kesäkuussa 2019 (europarlamenttivaalit toimitettiin 26.5.2019). Tweb-järjestelmän kehittämistä jatkettiin tehostamaan päätösasioiden valmistelun prosesseja ottamalla käyttöön Valmu-viranhaltijapäätössovellus kaupunkirakenteen toimialan päätöksiin. Tietosuoja-asiat sekä asiakirjojen julkisuus ja henkilötietojen käsittely korostuivat
edelleen päätöksenteon tuen palveluissa lainsäädännön tiukennuttua.
Loppuvuodesta 2019 valmistauduttiin julkisten kuulutusten ja yleistiedoksiantomenettelyn siirtämiseen fyysiseltä kunnan ilmoitustaululta sähköiseen ilmoitustauluun kaupungin verkkosivuille ja pilotoitiin sähköistä pöytäkirjantarkastusta kaupunginhallituksen, kaupunkirakennelautakunnan ja sivistyslautakunnan pöytäkirjoissa. Loppuvuodesta 2019 suunniteltiin myös luottamushenkilöiden O365koulutusta tietohallinnon kanssa. Sähköisen säilyttämisen kehittämistä asianhallinnassa jatkettiin ja
paperiarkistojen keskittämistä tehtiin soveltuvin osin, vaikka kaupunginarkiston käyttöön tulevan lisämakasiinin käyttöönotto viivästyy vuoden 2020 puolelle. Arkistonhallintaohjelman täydentämistä
jatkettiin sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi. Lisäksi jatkettiin tiedonohjaussuunnitelman tarkentamista sekä valmistauduttiin uuden tiedonhallintalain vaatimuksiin ja toimeenpanoon mm. asianhallinnan ja asiakirjahallinnon ohjeiden tarkentamisella.
Tietohallinnon uusi ohjausmalli ja ict-palvelutuotannon organisointi otettiin käyttöön. Painopisteenä
oli mm. tietohallinnon helpdeskin ja tikettien kirjausjärjestelmän uudistaminen. Työntekijöiden tehtävänkuvauksia ja vastuualueita muutettiin vastaamaan uutta ict-palvelutuotannon organisointia. Kaupungin ict-ryhmä sekä tietoturvan ja tietosuojan työryhmä aloittivat toimintansa uusilla kokoonpanoilla. Office365 -pilvipalveluiden käyttöönottoa toteutettiin kaikilla toimialoilla.
Kokonaistyöttömyys on kääntynyt laskuun jo vuonna 2016 ja pitkäaikaistyöttömien määrän vähentyminen on tasaantunut 2019. Joulukuussa työttömyysprosentti oli 12,9%, joka oli sama kuin vuonna
2018. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ei juurikaan vähene. Työmarkkinatuen
kuntaosuus oli 0,5 miljoonaa euroa pienempi vuonna 2019 kuin vuonna 2018.Työllisuuden kuntakokeilun valmistelu on käynnistynyt v. 2019 syksyllä.
Henkilöstöpalveluissa työn painopiste oli kaupunginhallituksen lokakuussa 2018 hyväksymissä henkilöstötyönlinjauksissa vuosille 2018–2020, jotka tiivistetysti ovat:
• Oikea määrä osaavaa, oppivaa, työkykyistä ja motivoitunutta henkilöstöä tarkoituksenmukaisissa tehtävissä
• Esimiehillä on hallussa valmentava johtamisote ja kannustava suorituksen johtaminen
• Asioita tehdään yhdessä oppien
• Työkyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen on jokaisen vastuulla
• Henkilöstöpalvelujen jatkuva kehittäminen.
Rekrytointien määrä kasvoi edelleen. Rekrytointeja oli 620 ja työpaikkoja avoinna noin 1 600. Eniten
rekrytoitiin työntekijöitä varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja vanhuspalveluihin palvelutarpeen
kasvuun perustuen. Haasteita kohdattiin etenkin sijaisten saatavuudessa vanhuspalveluissa niin
kesäaikana kuin jouluna. Vuoden aikana rekrytoinnissa kokeiltiin anonyymiä rekrytointia eli hakemuksista poistettiin nimi, ikä, osoite ja muut sukupuoleen tai kansalaisuuteen viittaavat ilmaisut. Mielenkiintoinen kokeilu oli osa vastausta valtuustoaloitteeseen ja toimintavan kokeilemista jatketaan
myös vuoden 2020 aikana.
Osaamisen kehittämisessä keskitetyt resurssit kohdennettiin: 1) muutosvalmius ja jatkuva oppiminen, 2) turvallisuus asiakastyössä ja 3) entistä keskustelevampi esimiestyö. Useat työyhteisöt tarvitsivat tukea jatkuvassa muutoksessa työyhteisön toimivuuden varmistamiseen. Tarpeet pohjautuivat
toiminnallisiin muutoksiin, tiloihin ja muuttoihin liittyviin muutoksiin. Tekoina tämä tarkoitti sitä, että
työyhteisöissä kirkastettiin perustehtäviä, työnjakoa, rooleja ja vastuita. Esimiesten muutosjohtamisen taitoja sparrattiin useassa työyhteisössä. Tukea tarvittiin myös pitkittyneiden työyhteisö18
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ongelmien purkamiseen. Useat esimiehet saivat tukea haastaviin työyhteisötilanteisiin ja tarvittaessa
jopa ristiriitojen ja konfliktien hallintaan. Haastavien tilanteiden lisäksi muutoksissa tarvittiin iloksemme myös sparrausta uuden toiminnan kehittämiseen ja luovempaan ajatteluun. Turvallisuusosaamiseen vastattiin esimerkiksi avekkikoulutuksilla, joita jatkettiin omien koulutettujen kouluttajien koulutusten lisäksi myös hankkimalla koulutusta ulkopuolelta. Myös muutoin sparrattiin henkilöstöä haastaviin asiakaskohtaamisiin, erityisesti sivistyspalveluiden yksiköissä. Psykososiaalisen
kuormituksen tueksi otettiin käyttöön nopea tuen muoto, jossa haastavia ja uhkaavia tilanteita käsitellään työyhteisössä yhdessä työterveyspsykologin johdolla. Nämä keskustelut pidettiin työpaikalla
ryhmissä.
Kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa vuoden 2019 työkyvyn kärkiteemoiksi nousivat
työkuormituksen hallinta, työyhteisöjen toimivuus ja työntekijöiden itseohjautuvuus sekä työkyvyn
aktiivinen tuki. Näitä tukivat edellä kuvatut keinot, mutta lisäksi käynnistettiin toimenpiteitä esimerkiksi kognitiivisen kuormituksen vähentämiseksi. Ura- ja uudelleensijoituspalvelua kehitettiin vuoden
2019 kevään aikana ja uudistettiin ammatillisen kuntoutuksen prosessimallia. Työterveys Aalto
Oy:lta ostettava työterveystoiminnassa näkyi entistä vahvemmin tehostettu työkyvyn hallinta (terveystarkastukset, yksilön neuvonta ja ohjaus) sekä työpaikkaselvitykset.
Henkilöstötyön näkökulmasta merkittävät kumppanit Monetra Keski-Suomi Oy ja Työterveys Aalto
Oy toimivat ensimmäisen vuotensa osakeyhtiöinä. Yhteistyö jatkui ja kehittyi hyvässä hengessä molempien kanssa. Työterveys Aalto Oy:n kanssa kehitettiin aiempien toimintatapojen rinnalla asiakkuusmallia palvelutarpeiden ja ennakoinnin näkökulmasta.
Monetra Keski-Suomi Oy järjesti kumppanuusmallin mukaisia asiakkuuden ohjausryhmätapaamisia
keväällä ja syksyllä. Aiheina olivat esimerkiksi palvelun laatu, tavoitteiden seuranta ja asiakastyytyväisyys. Henkilöstöpalveluiden ja palkkahallinnon tiiviimmin kokoontuvissa yhteistyötapaamisissa
ratkottiin yhteisten prosessien ongelmatilanteita ja kummankin osapuolen kehittämistarpeita. Yhteistyötä tehtiin myös henkilöstöviestinnän sisällöissä. Monetran kanssa jo ennen yhtiöittämistä aloitettu
robotiikkakokeilu jatkuu edelleen, henkilöstöpalveluissa Hemmo-robotti tarkasti muun muassa matkalaskuja.
Vuoden aikana valmisteltiin myös yhteistyössä kaupunkirakennepalvelujen ja muiden toimijoiden
kanssa vuonna 2020 käynnistynyt hallintokorttelin maksullisen pysäköintioikeuden pilotointi.
Loppusyksystä käynnistettiin matkustamisen prosessin uudistaminen, missä tavoitteena on sujuvoittaa ja tehostaa matkustamiseen liittyviä varaus-, matkapyyntö- ja matkalaskutoimintoja lean-menetelmää hyödyntäen. Uudistunut prosessi otetaan käyttöön kevään 2020 aikana kaupunkiorganisaatiossa.
Konsernihallinnon organisaatiossa ja tehtävissä tapahtuneet muutokset
Talouden palvelualue sekä kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue yhdistettiin syksyllä 2019 talousja strategia -palvelualueeksi. Näin saatiin yhdistettyä kaupungin toiminnan resurssien ohjaus, investointipolitiikka sekä strateginen suunnittelu saman palvelualueen toiminnaksi. Talous ja strategia palvelualue jakautuu muutoksen jälkeen neljään palveluyksikköön; strategia ja kehittäminen, taloussuunnittelu ja tietojohtaminen, omistajaohjaus ja rahoitus sekä tietohallinto. Palvelualueeseen kuuluva tietohallinto toimii aiempaan tapaan nettoyksikkönä.
Sisäisen tarkastuksen toiminta siirtyi talous ja strategia -palvelualueelta päätöksenteon tuki -palvelualueelle omaksi palveluyksikökseen. Myös EU-asioiden koordinointi siirtyi päätöksenteon tuki -palvelualueelle kansainvälisten asioiden yksikköön. Edelleen mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattorin tehtävät sekä palvelusetelijärjestelmän hallinnointi siirrettiin talous ja strategia -palvelualueelta perusturvan toimialalle ja vapaaehtoistoiminta sekä asuinalueiden osallistamiseen ja aktivointiin liittyvät tehtävät siirrettiin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kokonaisuuteen. Lisäksi strategisen
resurssiviisauskärjen tehtävät siirtyivät kaupunkirakenteen toimialalle toiminnallisesti jo vuoden 2019
puolella, hallinnollisesti vuoden 2020 alusta.
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Perusturva
Sosiaalipalveluiden ensimmäiset palvelusetelit otettiin käyttöön vammaispalveluissa: kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen tuen palveluseteli 1.1.2019 sekä vammaisten hoitoavun ja vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun palvelusetelit 1.7.2019 alkaen.
Asiakkaita ja kokemusasiantuntijoita osallistettiin palveluiden kehittämiseen. Lastensuojelun sijaishuollon vertaisarviointi tehtiin Myllyjärven nuorisokodille. Vertaisarvioinnista saadut palautteet ovat
olleet erittäin positiivisia niin nuorten kuin työntekijöidenkin osalta. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut siirtyivät vuoden alusta valtion ylläpitämäksi toiminnaksi oikeusaputoimiston yhteyteen. Terveysasemien sosiaaliohjaus vakiinnutettiin kaikille terveysasemille. Kotoutumispalveluiden sosiaaliohjaajan vastaanottokokeilu Gradiassa muuttui myös vakituiseksi toiminnaksi. Uutena palveluna
avattiin 16.12. kaupungin keskustassa sijaitseva päihteilevien, asunnottomien ja palveluiden ulkopuolella olevien palvelukeskus Hanska yhteistyössä Sovatekin ja Katulähetyksen kanssa.
Vammaispalveluissa otettiin käyttöön henkilökohtaisen avun sijaismaksajapalvelu. Sijaismaksajapalvelun kautta hoidetaan henkilökohtaisen avun palkanmaksuun liittyvät työnantajien lakisääteiset
velvoitteet, kuten palkanmaksu ja palkkalaskelmat työntekijöille, ilmoitukset verohallinnon tulorekisteriin ja työnantajan vakuutukset. Sijaismaksajapalveluun siirtymisestä on saatu asiakkailta positiivista palautetta, koska se on keventänyt työnantajien lakisääteisten velvoitteiden hoitamista.
Asiakkaiden hoidollisuus ja ohjauksen tarve on kasvanut, joten asumisyksiköissä on ollut tarvetta
ylimääräiselle henkilöstöresurssille asiakasturvallisuuden takaamiseksi. Erityisen vaativaa laitoskuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten määrä on lisääntynyt. Tämä näkyy kasvaneina asiakasmäärinä kehitysvammalaitoksissa, mikä nostaa laitoshoidon kustannuksia. Vammaisten lasten tilapäishoidon tarve on myös lisääntynyt, mikä on nostanut kehitysvammaisten ostetun asumisen kustannuksia.
Vanhuspalveluiden tehostetun palveluasumisen yksikkö Sampoharju avautui tammikuussa 2019.
Sampoharju korvasi Vaajakoskella Väkkärän palvelutalon. Asumispaikat lisääntyivät aiempaan yksikköön nähden 7 paikalla. Lyhytaikaiseen hoitoon saatiin 7 uutta paikkaa, kun Akseli ja Elina muutti
Väinönkadun palveluasumisen yksikön tiloihin. Yksi yksityisistä palveluasumisen palvelutuottajista
lopetti toimintansa kesällä. Korvaavia ja uusia paikkoja saatiin, kun uusia palvelusetelillä tehostettua
palveluasumista tuottavia yksiköitä avautui.
Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin uudelleen tuotteistaminen tehtiin syksyn aikana. Uudistus toteutuu keväällä 2020 muuttaen korvausperusteita. Samalla valmisteltiin tehostetun palveluasumisen puitesopimuksen uudelleen kilpailutusta vuoden 2020 alkuun.
Kotihoidossa kolme ostopalvelutuottajaa irtisanoi sopimuksensa 2019 kesäkuussa. Perusturvalautakunnan päätöksellä alettiin valmistella kotihoidon omaksi toiminnaksi ottamista. Yhden palvelutuottajan alue siirtyi kaupungin toiminnaksi jo 2019 marraskuun alussa. Säännöllisen kotihoidon palvelusetelin kehittäminen ja määrän kasvattaminen oman toiminnan rinnalla eteni. Palveluseteli uudistettiin vastaamaan paremmin asiakkaiden valinnanvapauteen. Uudistuksessa palvelusetelin korvaukset kohdistuvat erityisesti haja-asutusalueille palvellen näin asiakkaita tasapuolisesti eri puolilla
Jyväskylää.
Valtakunnallinen media toi haasteita vanhuspalveluiden yleisestä tilanteesta. Reklamaatiot ja niihin
liittyvät jatkotoimenpiteet työllistivät runsaasti vanhuspalveluiden valvontayksikköä. Länsi- ja SisäSuomen aluehallintovirasto, Valvira ja eduskunnan apulaisoikeusasiamies suorittivat kukin tahollaan
valvontaa, joka aiheutti paineita palveluiden järjestämisessä. Henkilöstön saatavuus- ja rekrytointivaikeudet olivat koko vuoden haasteena. Uusia keinoja rekrytointiin kehitettiin yhdessä oppilaitosten
ja kaupungin henkilöstöpalveluiden kanssa. Yhteistyön uskotaan vaikuttavan positiivisesti tulevaisuudessa henkilöstön saatavuuteen.
Perheiden ennalta ehkäisevissä palveluissa perhekeskustyöntekijät käynnistivät asuinalueilla toimivan perhekeskusverkoston ja toimivat verkostojen koordinoijina. Lisäksi he jalkautuivat eri
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asuinalueille ja tarjosivat yhteensä 14 alueella palveluohjausta lapsiperheille ja heidän kanssaan
toimiville työntekijöille. Perhekeskusverkostot toimivat 11 asuinalueella.
Vaajakoskella Sampoharjun neuvolan avajaisia vietettiin helmikuun alussa. Avajaisten yhteydessä
lanseerattiin kulttuurineuvolatoiminta, jota pyritään porrastetusti laajentamaan myös muihin toimipaikkoihin. Laajennettuja palveluaikoja on kokeiltu Sampoharjun ja Kyllön neuvoloissa, asiakaspalaute on ollut hyvä. Kesän neuvolapalveluja toteutettiin edellisen kesän tapaan pääosin ilman sulkuaikoja. Kouluterveydenhuollon, KIHUn ja Liikkuva-koulu toimijoiden kesken luotiin yhteistä toimintamallia koululaisten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi. Kouluterveydenhuollon esimiestyötä
vahvistettiin 1.8.2019 alkaen toisella osastonhoitajalla. Kouluterveydenhuollon käyntimäärissä on
hieman kasvua, ja sielläkin hoidollisten puhelujen määrä on kasvusuunnassa (2018: 4 680, 2019:
5.720).
Psykologipalvelut on ollut mukana valmistelutyössä, jossa osa mielenterveys- ja päihdepalveluista
siirtyy Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä perustason toiminnaksi sekä aikuispsykologit siirtyvät avoterveydenhuollon kokonaisuuteen. Valmistelutyö jatkuu vuoden 2020 puolella.
Avosairaanhoito tuotti vastaanottopalvelut joko omana toimintana tai ulkoistettuna toimintana. Lokakuulle asti palveluyksikössä oli käynnissä myös palvelusetelikokeilu. Kokeilun päätyttyä Hankasalmella käynnistyi avosairaanhoidon palvelusetelin käyttö. Toiminta toteutettiin entisissä tiloissa lukuun ottamatta Vaajakosken aluetta, jossa käynnistettiin alkuvuodesta palvelutuotanto uudella Sampoharjun terveysasemalla. Lääkäritilanne vaihteli kaikilla terveysasemilla vuoden mittaan ollen erityisen haastava Jyväskylän Huhtasuon alueella sekä Hankasalmella ja Uuraisilla. Myös ostopalvelulääkäreiden saatavuudessa oli ajoittain ongelmia. Hoitohenkilöstön osalta tilanne oli kohtalaisen
vakaa. Palvelun kysyntä oli suurta eikä palveluyksikössä päästy asetettuun hoitoon pääsyn tavoitteeseen. Asiakaskokemus oli kuitenkin erittäin hyvällä tasolla edelleen. Kaikilla vastaanotoilla tehtiin
kehittämistyötä arjen ohessa ja se pyrittiin linkittämään myös Nova-sairaalan valmistelutyöhön. Novaan siirtyvän henkilöstön osalta ei vielä aivan täyttä varmuutta vuoden 2019 aikana saatu.
Puheterapian hoitoonpääsyn viivettä saatiin pienennettyä loppuvuoden aikana. Tämä johtuu osin
toimintatapojen muutoksista ja tarkennetuista lähetekäytännöistä esikouluikäisten kohdalla. Puheterapian ostopalveluiden huono saatavuus on edelleen jatkunut. Yksityisten palveluntuottajien määrä
on vähentynyt. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön puheterapian hoitoon
pääsyn tilanteesta vastattiin alkukesästä. Ajantasainen jatkoselvitys annettiin joulukuussa.
Suun terveydenhuollon palveluiden kysyntä lisääntyi vuoden aikana merkittävästi. Vuoteen 2018
verrattuna suun hoitoon hakeutui 1574 jyväskyläläistä lisää. Hoitoon pääsy heikkeni entisestään alkuvuoden aikana. Huhtikuussa Aluehallintovirasto antoi määräyksen, että hoitoon pääsy tulee järjestää siten, että potilas pääsee hammaslääkärin vastaanotolle viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Hoitoon pääsyn parantamiseksi aloitettiin ostopalvelu syyskuun alusta ilta- ja viikonloppuvastaanottona Kyllön hammashoitolassa. Kilpailutus tehtiin heinäkuun
aikana ja sopimus tehtiin viiden yrityksen kanssa. Ostopalveluvastaanotoilla tehtiin tutkimus 2800
kiireetöntä hoitoa odottavalle kuntalaiselle. Heidän jatkohoitonsa toteutettiin palvelusetelillä, omana
toimintana ja ostopalveluna. Hoitoon pääsy saatiin lainmukaiselle tasolle lokakuun loppuun mennessä.
Vuonna 2019 terveyskeskussairaaloissa oli yhteensä 8 999 hoitojaksoa ja 93 270 hoitopäivää. Keskimääräinen hoitoaika oli 10,2 hoitopäivää. Keskimääräinen hoitoaika oli edellistä vuotta pidempi ja
hoitojaksojen määrä edellistä vuotta pienempi liittyen siihen, että terveyskeskussairaaloissa oli edellistä vuotta enemmän palvelutaloihin ja pitkäaikaishoitoon jonottavia potilaita. Jonottavia potilaita oli
vuoden aikana keskimäärin 20, mutta joulukuussa jonottavien potilaiden määrä väheni 4:ään. Hoitopäivien määrä oli lähes ennallaan verrattuna vuoteen 2018. Potilaita hoidettiin ajoittain ylipaikoilla,
ja kuormitusprosentti oli osastoilla edellisen vuoden tapaan korkea 103,2. Sairaalahoitoa ostettiin
yhteensä 630 hoitopäivää. Kitkalaskutusta tuli 198 hoitopäivältä, mikä on kuitenkin 38 % edellisvuotta vähemmän. Kotisairaalassa oli 594 ja päiväsairaalassa 308 hoitojaksoa vuoden 2019 aikana.
Sijaisten saatavuudessa oli ajoittain haastetta kaikkien ammattiryhmien osalta. Henkilökunnan sairauspoissaolot pysyivät edelliseen vuoteen verrattuna ennallaan.
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Sivistys
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto
Rauhankasvatusinstituutti vastaa Jyväskylässä aloittaneesta Maailmankoulun toiminnasta ja hankkeen rahoitus tulee ulkoministeriöstä. Hankkeessa toimii lukuvuoden 2019–2020 ajan aluekoordinaattori, joka kuuluu kehittämisen tiimiin. Maailmakoulu edistää globaalikasvatusta ja kestävää kehitystä, sukupuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä päiväkotien ja koulujen arjessa.
Varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation hanke toimintavuonna 2019–2020 edistää syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja perheiden tasa-arvoisuutta ja osallisuutta. Hankkeeseen on palkattu
työntekijöitä, jotka työskentelevät Tilastokeskuksen indikaattorit täyttävillä asuinalueilla.
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Jyväskyläläisten lasten varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti oli 76,1 ja kotihoidontuen piirissä
oli 21,6 prosenttia lapsista. Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistui 1.8.2019 alkaen
ja aiheutti lisätilojen tarvetta. Myös lasten osallistumisaste varhaiskasvatukseen nousi edellisvuodesta. Uudet Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut aloittivat elokuussa 2019. Korpilahdelta
vapautunut viipalerakennus siirrettiin Palokunnanmäelle. Elokuussa Kangasvuoren päiväkodin väistötilana toiminut Cygnaeuksen päiväkoti vapautui eri asuinalueilla lisääntyneen varhaiskasvatuspalvelun käyttöön
Opetushallituksen laatimat uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet astuivat voimaan vuoden
2019 alusta. Tämän vuoksi paikalliset varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat päivitettiin ja ne
astuivat voimaan 1.8.2019. Käsitteet ja sisältö päivitettiin vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia.
Perusopetuksen palvelualue
Uuden opetussuunnitelman mukaiset oppiainekohtaiset uudistukset otettiin käyttöön 1.8.2019 vuosiluokalla yhdeksän (9). Oppiainekohtainen uudistus koski ensimmäisessä vaiheessa lukuvuonna
2016–17 vuosiluokkia 1–6, toisessa vaiheessa lukuvuonna 2017–18 vuosiluokkaa seitsemän (7.) ja
kolmannessa vaiheessa lukuvuonna 2018–2019 vuosiluokkaa kahdeksan (8.). Uudistus on tuonut
koulupäiviin uudenlaisia oppimiskäytänteitä, monimuotoisia oppimisympäristöjä, muuttanut koululaisen oppimisen edistymisen arviointia sekä vahvistanut ja varhentanut vieraan kielen oppimista. Jyväskylässä perusopetuksen opetussuunnitelmasta johdetut toiminnan kärjet ovat erityisesti koululaisen hyvinvoinnin edistäminen, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen sekä osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisen tavoitteiston ja toimintakulttuurin rakentumiseen
kiinnitettiin erityistä huomiota vuoden 2019 aikana. Yhtenäisen kokonaisuuden rakentuminen edellyttää yhteisiä tavoitteita ja toimintamalleja. Näiden saavuttamiseksi vuonna 2019 perustettiin Kasvun ja oppimisen yhteisiä työryhmiä sekä järjestettiin esimiehille yhteisiä työkokouksia.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotettiin kasvun ja oppimisen palvelujen omana toimintana (23 toimipistettä) ja avustussopimuksin paleluntuottajaverkoston (20 toimipistettä) toteuttamana
(Jyväskylän setlementti, Turvallinen iltapäivä, Torppis ry, FCV, Suomen nuorisoseurat ry sekä Steiner- ja Kristillinen koulu).
Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus- ja peruskorjaus sekä Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulujen rakentaminen edistyivät suunnitellun mukaisesti. Savulahden ja Kangasvuoren päiväkotikoulut aloittivat lukuvuoden 2019–2020 uusissa tiloissa. Koulutilojen laajennus- ja muutostöitä tehtiin
Mankolan yhtenäiskoululla ja Vesangan päiväkotikoululla vuonna 2019. Keljonkankaan yhtenäiskoulun suunnittelu eteni ja rakentaminen käynnistyi. Kortepohjan päiväkotikoulun suunnittelu ml. väistöratkaisu eteni aikataulun mukaisesti.
Oppilashuolto
Vuoden 2019 aikana sivistyspalveluiden ja sotepalveluiden yhteinen kehittäminen on lisääntynyt
merkittävästi. Loppuvuodesta 2019 sovittiin myös, että opiskeluhuollon palvelut osallistuu 0,5 HTV
panoksella Jyväskylän kaupungin Ankkuritoiminnan käynnistämiseen.
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Nuorisopalvelut
Etsivässä nuorisotyössä asiakasmäärät kasvoivat edellisestä vuodesta ja etsivän nuorisotyön nivelvaihetyössä ohjattiin 88 ilman jatkopaikkaa jäänyttä peruskoulun päättänyttä nuorta. Etsivä nuorisotyö jalkautui muun muassa verkkoon ja asuinalueille kotona olevien nuorten tavoittamiseksi. Työttömille ja toimettomille nuorille tarkoitetussa etsivän nuorisotyön matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa (Akku-ryhmä) oli 801 käyntikertaa.
Työpajatoiminnassa kehitetty oppipaja vakiinnutettiin osaksi Jyväskylän kaupungin perusopetuksen
jopo-toimintaa. Monipuolisen pajatoiminnan sisällä kehitettiin seinätön paja, joka tarjoaa nuorille
mahdollisuuksia tutustua aitoon työelämään. Nuorten osallistamisen tuotoksena syntyi nuoria aktivoiva kuukauden mittainen pelillistämispaja.
Ohjaamo Jyväskylä toimi ensimmäisen vakinaisen toimintavuotensa ja nuoret löysivät palvelun entistä paremmin. Ohjaamon toimijaverkosto laajeni ja tuotettiin uusilla resursseilla myös nuorille suunnattuja tapahtumia enemmän. Nuorten kesätyöllistymisen ohjaus siirtyi Ohjaamoon ja nuorten kesätyöllistymisessä nuorten kesätyösetelin jako onnistui edeltävää vuotta paremmin.
Kasvun maisema (ESR) hankkeen toiminnassa valmisteltiin yhteistyössä koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa hankkeen toimintojen juurruttamista hyväksi havaittujen toimintojen osalta. Hanke päättyy 30.4.2020.
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
Jyväskylän sydän -projektissa jatkettiin kulttuuri- ja taidelaitosten tulevien tilaratkaisujen selvittämistä. Kaupungin kulttuurilaitoksille ja vapaan kentän toimijoille järjestettiin työpajoja ja projektia esiteltiin avoimissa kuntalaistilaisuuksissa. Marraskuussa toteutettiin Jyväskylän sydän 24 -tapahtuma,
jossa vuorokauden ajan kokeiltiin kulttuurikeskuksen toimintaa konkreettisesti fokuksena taidelaitosten ja vapaan kentän keskinäinen yhteistyö sekä taiteen ja kulttuurin osallistavuus.
Syyskuussa järjestettiin ensimmäisen kerran julkisen alan kulttuurituottajien seminaari, KUTU Päivät
Jyväskylän Paviljongissa. Seminaari kokosi yhteen kuntien ja kaupunkien kulttuurityötä tekevät työntekijät, joiden työnkuvaan kuuluu kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.
Jyväskylän kansalaisopisto
Syksyllä 2019 käynnistyi opiston koordinoima Osaavat opistot -hanke (OPH) yhteistyössä Jyvälän
kansalaisopiston, Jyväskylän kesäyliopiston sekä Hankasalmen kansalaisopiston kanssa. Sosiaali-,
työllisyys- ja terveyspalveluasiakkaille tarkoitettu Kipinä-edun käyttö on edelleen merkittävää. OPH:n
opintoseteli-avustuksella tuettiin tiettyjen kohderyhmien opiskelua maksualennuksin tai maksuttomin
kurssein.
Kirjastot
Jyväskylän kaupungin kirjastot tekivät vuonna 2019 kävijäennätyksen – koskaan aiemmin ei kirjastoja ole käytetty kaupungissa näin vilkkaasti. Kirjastoihin tehtiin kaikkiaan 1,3 miljoonaa käyntiä,
121.000 käyntiä enemmän kuin aiempana vuonna.
Keskeinen syy jatkuvasti kasvaviin kävijämääriin on se, että kirjastojen aukioloajat ovat viime vuosina merkittävästi parantuneet omatoimisten aukiolojen (omatoimikirjasto) myötä. Jo 40% kaikista
kirjastojen aukioloajoista on omatoimisia.
Kuokkalan lähikirjasto aloitti toimintansa syksyllä 2018 ja nousi jo ensimmäisenä toimintavuotenaan
kaupungin käytetyimpien kirjastojen joukkoon. Kuokkalan kirjastossa käytiin kaikkiaan 51 000 kertaa.
Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteissä tehtiin lainauksia 2,7 miljoonaa, mikä tekee 20 lainaa
jokaista jyväskyläläistä kohden. E-kirjoja ja e-lehtiä ladattiin luettavaksi lisäksi 305 000 kertaa.
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Museot
Museopalveluiden museoiden kävijämäärä kasvoi edellisestä vuodesta yli 17 000 kävijällä ja oli
118 009 henkeä huolimatta siitä, että Keski-Suomen museo oli koko vuoden suljettu.
Keski-Suomen museon peruskorjaus valmistui huhtikuun lopussa ja museorakennuksen kalustaminen, perusnäyttelyn rakentaminen ja kahden vaihtuvan näyttelyn suunnittelu käynnistyi. Museo oli
tarkoitus avata yleisölle joulukuussa, mutta näyttelyrakentamiseen liittyneiden viivästysten vuoksi
museon avaaminen siirtyi helmikuuhun 2020.
Jyväskylän kaupunki ja Alvar Aalto -säätiö sopivat aiesopimuksen Alvar Aalto -museon peruskorjauksesta ja nivelosan rakentamisesta Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välille.
Kaupungin keskustassa sijaitsevat Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo olivat mukana Jyväskylän sydän -hankkeessa, jossa kartoitettiin kulttuuri- ja taidelaitosten tulevia tilaratkaisuja Jyväskylän kaupungin keskustassa. Jyväskylän Tilapalvelun johdolla laadittiin museoiden kokoelmakeskuksen laajennuksen tarveselvitys.
Jyväskylän taidemuseo ja Keski-Suomen museo nimitettiin uuden museolain mukaiseksi alueelliseksi vastuumuseoksi ja Suomen käsityön museon nimitettiin valtakunnalliseksi vastuumuseoksi.
Museot laativat hakemuksen liitteeksi nelivuotissuunnitelman alueellisesta ja valtakunnallisesta
työstä. Tehtävät käynnistyvät vuoden 2020 alussa.
Liikunta
Tykkylumi aiheutti liikuntareiteillä kunnossapidollisia ongelmia ja lisäkustannuksia. Tykkylumen johdosta jouduttiin myös sulkemaan latureittejä Touruvuoressa ja Ladunmajalla. Jäälatuja ei voitu ajaa
koko talvena huonon jäätilanteen vuoksi. Jyväsjärvellä retkiluisteluradan kunnossapito oli myös
haasteellinen huonoista sääolosuhteista johtuen. Luistelualueet hoidettiin täydessä laajuudessaan
liikuntapuistoissa, koulujen kentillä sekä puistokentillä, hoidettavia luonnonjäitä oli noin 75 ja tekojäitä 5 kappaletta. Vehkahalli jouduttiin laskemaan huhtikuussa alas suuren lumi- ja jääkuorman johdosta, josta aiheutui käyttökatkoa noin 4 viikkoa.
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa kirjattiin vuonna 2019 427 678 ja Wellamossa 134 692 käyntikertaa. Kasvua edellisvuoteen nähden tuli 45 565 käyttökertaa. Tämä tarkoittaa kävijämäärissä noin 9
% kasvua vuoteen 2018 verrattuna.
Uutena toimintana kehitettiin ja laajennettiin Liikkuva koulu- hankkeessa pilottikokeiluna ollutta maksutonta KouluPT-palvelua yläkouluikäisille nuorille.
Jyväskylän kaupunki valittiin mukaan valtakunnalliseen Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmaan.
Jyväskylä Sinfonia
Yleisömäärätavoite ylittyy merkittävästi, mutta vuoteen 2018 verrattuna määrä laski yli 6 000 kuulijalla. Pääosa laskusta selittyy sillä, että vuodelle 2019 ei ajoittunut Keski-Suomen alueoopperan
kanssa toteutettavaa oopperatuotantoa.
Kesäkauden tilausesiintymisten puuttuminen näkyy myös kokonaiskuulijamäärän laskuna. Sinfoniakonserttien kävijämäärä puolestaan kasvoi maakuntavierailujen ja erityisesti tammikuussa suuren
suosion saavuttaneen Carl Orffin Carmina burana -tuotannon 2 000 kuulijan myötä. Orkesterin kausikonserttien täyttöaste säilyi erittäin korkeana (97 %), ja pääosa konserteista varataan ja myydään
loppuun huomattavan aikaisin.
Jyväskylän kaupunginteatteri
Tammikuussa tapahtunut lavanostimen rikkoutuminen leimasi koko näytäntövuotta. Onnettomuuden
takia peruttiin Sydänmaa-näytelmän ensi-ilta ja sen kaikki esitykset, tehtiin mittavia esitysten uudelleensovituksia tasalattialle ja peruttiin yhteensä 24 esitystä.
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Korjaavana toimenpiteenä vierailuesitysten määrä kasvoi huomattavasti. Vuonna 2019 vierailuja oli
32. Myös lisätyövoiman tarve lisääntyi koska kaikki lavanostimet olivat pois käytöstä ja lavastuselementtejä jouduttiin siirtämään ihmisvoimin.
OKM:n rahoituksella toteutettu kiertävä Luuseri-esitys ja sen yhteydessä olleet työpajat koulukiusaamisen ehkäisystä päättyivät keväällä. Esitysten ja kiertueen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Jyväskylän perusopetuksen kanssa. Hankkeen viimeiset koulutukselliset toimenpiteet toteutetaan keväällä 2020.
Suomalaisen Musiikkikampuksen kanssa aloitettiin keväällä musiikillinen yhteistyö. Tämä on ryöstö
-komediassa ja Phantom, Pariisin oopperan kummitus -musikaalissa. Molempiin produktioihin osallistui useita musiikkikampuksen opiskelijoita.

Kaupunkirakenne
Toimintavuoden aikana toimialalla käynnistettiin Lean-ajattelun mukainen asiakasprosessien arvovirtatarkastelu. Toimialalla harjoiteltiin prosessien tehostamista asiakasnäkökulmasta. Tämä tehtiin
pohjatyönä Lean-ajattelun mukaiselle toiminnan kehittämiselle myös johtamisjärjestelmää kattavaksi. Kullakin palvelualueella toteutettiin konsultin valmennuksessa ainakin yhden tärkeän asiakasprosessin arvovirtatarkastelu ja käytännön kehittäminen.
Kaupunkirakenteen toimiala muutti Kivääritehtaan ja Tietotalon väistötiloista takaisin remontoituun
Rakentajantaloon lokakuun aikana. Uutena yksikkönä tiloihin siirtyi myös ympäristöterveyshuolto
Eeronkadulta. Muuttoihin ja remonttiin liittyvät tehtävät työllistivät erityisesti johdon tuen henkilöstöä.
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen liikenne- ja viheralueiden palvelualueeseen vuoden
2020 alusta aiheutti paljon valmistelutyötä kuluneen vuoden aikana. Erityisesti henkilöstöhallinnon,
talouden prosessien sekä niihin liittyvien järjestelmien vaatimat muutokset työllistivät merkittävästi
taloushallinnon henkilöstöä.
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Palvelualueella tehtiin organisaatiomuutoksia vuonna 2019. Asuntolainsäädännön mukaiset viranomaistehtävät siirrettiin Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueelta tontit- ja maanhallintayksikköön
asumisen asiantuntijan tehtäväksi. Muutoksen myötä tarpeelliseksi tulleet rekrytoinnit onnistuttiin tekemään vuoden aikana. Lisäksi paikkatietopalveluiden organisaatiota uudistettiin muodostamalla
suoraan palvelujohtajan alaisuuteen uusi paikkatiedon toimintayksikkö yhdyskuntasuunnittelun jäädessä omaksi palveluyksikökseen. Maanmittauksesta muodostettiin niin ikään oma toimintayksikkö.
Uudet toimintayksiköt aloittavat toimintansa vuoden 2020 alusta. Palvelualueen asiakasprosesseista
kolme läpikäytiin Lean- arvovirtatarkastelun keinoin. Nämä prosessit olivat omakotihankkeen poikkeamispäätös, vaikutuksiltaan vähäinen asemakaavamuutos ja yritystontin luovutus.
Yhdyskuntasuunnittelussa poikkeuksellisesti kolme osayleiskaavaa sai lainvoiman. Kehä Vihreän
kehittäminen eteni, liikennejärjestelmätyötä uudistettiin ja asuntopolitiikan linjaukset täydentyivät
KymppiR2019-ohjelmassa.
Asemakaavoituksessa kaavat ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti. Lainvoiman ovat saaneet mm. Eteläportin, Kortepohjan päiväkoti-koulun ja Kangasrinteen asuinalueen asemakaavamuutokset. Keskustavisio 2030 tavoitteiden mukaisesti keskustassa on käynnistetty ennätysmäärä yksityisten hakemia täydennysrakentamiskaavoja. Keskustan kaavoitus on vaatinut resurssien kohdentamista entistä enemmän valmistelutyöhön. Kaavat ovat edellyttäneet runsaasti selvityksiä, sopimuksia ja neuvotteluita kiinteistönomistajien, asukkaiden ja kaupungin välillä. Keskustan hybridihankkeilla mutta myös yksittäisillä pienillä kaavamuutoksilla on ollut vaikutusta toteumaan: lainvoimaisia kerros- ja rivitalotontteja syntyi normaalia vähemmän. Korkean rakentamisen visiosuunnitelmien pohjalta ydinkeskustaan laadittiin korkean rakentamisen linjaukset ja ensimmäinen KymppiVviherpalveluohjelma hyväksyttiin. Asemakaavoituksen asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyn hankintaprosessi saatiin päätökseen vuodenvaihteessa. Asemakaavoituksen henkilöstövaje jatkui rekrytointien vaikeudesta ja osa-aikaisuuksista johtuen.
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Tonttien kysyntä on yritystonttien osalta ollut vilkasta koko vuoden ajan, tontteja luovutettiin 13 kpl
joista kaksi vuokrattiin. Asuntotonttien myynnissä on ollut havaittavissa hiljentymistä vuoden loppua
kohti. Useita kerros- ja rivitalotonttien varauksia on jatkettu ja siirretty vuodelle 2020. Pientalotonttien
kysyntä on edelleen ollut vilkasta uusilla houkuttelevilla alueilla. Hajatonttien kysyntä sen sijaan on
kohtuullisen hiljaista.
Tulevina vuosina realisoituvien, vuonna 2019 solmittujen maankäyttösopimusten korvaussumma oli
merkittävästi suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Muutoksen aiheuttivat kokoluokaltaan suurten
kaavahankkeiden yhteydessä solmitut maankäyttösopimukset.
Vuonna 2019 rakentaminen painottui vapaarahoitteiseen rakentamiseen ja valmistuneista asunnoista pääosa oli vapaarahoitteisia. Valtion tukema ARA-tuotanto keskittyi asumisoikeusasuntoihin
sekä opiskelija-asuntoihin.
Liikenne- ja viheralueet
Katupalveluissa valmisteltiin uuteen toimintamalliin siirtyminen. Aiemmin alueurakoina hoidetuille
alueille kilpailutettiin aliurakoitsijat talvihoitoon ja syksyllä siirryttiin koko kaupungin alueella omajohtoiseen kunnossapitoon. Talvihoidon ennakointia helpottamaan otettiin käyttöön keli-ikkuna, johon
saadaan vuoden 2020 alussa myös meteorologin laatima keliennuste. Katutyölupaprosessi tarkastettiin Lean-ajattelun mukaisesti ja prosessin kehittäminen käynnistettiin syksyn aikana. Vuoden
2020 talousarvio valmisteltiin uuden InfraRYL-kunnossapitonimikkeistön mukaisesti. Jatkossa satamapalvelut ovat osa katupalveluita.
Viherpalveluiden eriyttäminen omaksi palvelualueekseen käynnistyi vuoden alkupuolella ja samalla
käynnistyi valmistautuminen toimintamallin muutokseen kunnossapidossa.
Ensimmäistä kertaa koko toimialueella laskutettu jätehuollon perusmaksu aiheutti paljon asiakaskontakteja sekä rakennus- ja kiinteistörekisteritietojen päivitystä. Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmästä tehty valitus hylättiin ja Laukaassa siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen
1.4.2020.
Pysäköinninvalvonnan oikaisuvaatimusten käsittely siirtyi sähköiseen muotoon. Asiakas pääsee
suoraan Helgapark.netin välityksellä katsomaan virhemaksun tiedot ja tekemään halutessaan sähköisen oikaisuvaatimuksen. Valvontaan on luotu sähköinen aplikaatio, jossa tarkastajilla on kentällä
käytettävissään kaikki tarvittavat tiedot valvontaa varten. Vuoden aikana on otettu käyttöön valvontapyyntökaavake ja päivitetty kiinteistöjä koskevat tiedot uuteen sähköiseen järjestelmään.
Jyväskylän kaupunki sekä Laukaan ja Muuramen kunnanvaltuustot hyväksyivät yksimielisesti joukkoliikenteen Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman. Ohjelma linjaa lippujen hinnoittelun,
linjaston sekä katuinfran kehittämisen tuleville vuosille. Tavoitteena on kaksinkertaistaa matkamäärät vuoteen 2030 mennessä.
Kaupunginhallitus hyväksyi ValoVisio 2030 -ohjelman. Sen keskeisinä tavoitteina on varmistaa valonrakentamisen korkea laatu sekä lisätä valotapahtumien määrää pimeänä vuodenaikana.
Valonkaupunki -tapahtuma kasvoi entisestään. Kävijämäärä ylitti 130 000 rajan.
Rakentaminen ja ympäristö
Asunto- ja liikerakentamisen vauhdittamana myönnettyjen rakennuslupien kerrosala ja tilavuus jatkoi
kasvuaan. Myönnettyjen rakennusten kerrosala kasvoi 272 700 kerrosneliömetriin, jossa oli kasvua
34% edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla rakennusten tilavuus kasvoi 68 % (1 476 400 kuutiometriin). Uusia asuntoja valmistui 1 982 kpl ja luvat myönnettiin 1 915 uuden asunnon rakentamiseen. Sähköisen asiointipalvelun kautta haettiin lupia 943 kpl eli 74% koko lupamäärästä.
Kaupungin resurssiviisaustyön koordinointi siirtyi kokonaisuudessaan ympäristönsuojeluun marraskuussa.
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1.1.5 Kunnan henkilöstö
Palkallisten henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen kehitys
Vuoden 2019 aikana tehdyt rekrytoinnit toteutettiin täyttölupamenettelyn kautta. Menettelyn tarkoitus
on varmistaa talousarvion ja henkilöstösuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. Täyttöluvan yhteydessä arvioidaan vielä kertaalleen mm. täytettävien tehtävien sisältö, rekrytointitapa, henkilöstön sisäisen liikkuvuuden mahdollisuudet (esimerkiksi työkykyasiat huomioiden) sekä palvelussuhteen ehdot. Henkilöstösuunnitelmaan ei sisällytetä palkkatuettua työllistämistä tai tiettyjä hankerahoituksella
toimivia hankkeita. Nämä henkilötyövuodet lasketaan mukaan tilinpäätökseen.
Henkilötyövuodet toteutuivat lähes henkilöstösuunnitelmaa vastaavasti, vuoden 2018 tilinpäätöksen verrattuna henkilötyövuodet kasvoivat suunnitellusti.
Henkilöstösuunnitelmaan perustuvat henkilötyövuodet toteutuivat yhteensä 25 henkilötyövuotta
suunniteltua suurempana. Henkilötyövuodet poikkesivat alkuperäiseen suunnitelmaan nähden eniten kasvun ja oppimisen palveluissa, 33 henkilötyövuotta (perusteluna lakisääteiden henkilöstön turvaaminen, palvelutarpeen kasvu ja uusien yksiköiden perustaminen). Henkilöstösuunnitelmaan nähden oli myös yksittäisiä ammattiryhmiä, joissa ei saatu kaikkia avoinna olleita tehtäviä täytettyä. Esimerkkinä kaupunkirakenteen toimialan asiantuntijatehtävät tai perusturvan lääkärivirat.
Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2019 Jyväskylän kaupungissa 7 313 henkilötyövuotta, josta vakituisen henkilöstön osuus oli 5 734 henkilötyövuotta eli 78,4 prosenttia koko henkilöstöstä. Kaupungin henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 189 henkilötyövuodella,
eli 2,7 prosenttia. Vakituisen henkilöstön osuus kasvusta oli 72 henkilötyövuotta ja sijaisten osuus
46 henkilötyövuotta. Muun määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi 72 henkilötyövuodella. Palkkatuettuja työllistettyjä oli 3 henkilötyövuotta edellisvuotta vähemmän.
Vuoden 2018 lopussa tapahtuneiden Työterveys Aalto -liikelaitoksen sekä Talouskeskus-liikelaitoksen yhtiöittämisten myötä henkilöstöä siirtyi liikkeen luovutuksella kolmeen uuteen yhtiöön yhteensä
139 henkilötyövuotta. Vastaavasti liikkeen luovutuksella Jyväskylän kaupunkiin siirtyi Kylän Kattaus
-liikelaitokseen 43 henkilötyövuotta. Nämä organisaatiomuutokset huomioiden kaupungin henkilötyövuodet kasvoivat 285 henkilötyövuotta edellisestä vuodesta.

Palkallisten henkilötyövuosien kehitys 2018-2019
TP
2018
6 233
891
7 124

Toimialat
Liikelaitokset
Yhteensä
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2019
6 472
841
7 313

Muutos TP18-TP19
htv
%
3,8 %
239
-5,7 %
-50
2,7 %
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Toimintakertomus

Henkilötyövuodet toimialoittain 2018-2019
Konsernihallinto

2019

348
373

2 760
2 710

Perusturva

2 696
2 502

Kasvu ja oppimisen palvelut
451
439

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Liikelaitokset

2018

217
209
841
891

Sivistyksen toimiala
Sivistyksen toimialan henkilötyövuodet olivat yhteensä 3 147, edellisenä vuotena 2 941, kasvua oli
yhteensä 206 henkilötyövuotta.
Kasvun ja oppimisen palvelut
Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilötyövuodet toteutuivat 116 henkilötyövuotta suurempina
kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui siitä, että toimintansa aloitti kaksi uutta päiväkotikoulua, Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut. Lisäksi vuoden aikana perustettiin yksi kokonaan uusi
esimiesalue, kun Palokunnanmäelle siirrettiin viipalerakennus ja Cygnaeuksen päiväkodin tilat otettiin tämän alueen käyttöön Kangasvuoren päiväkodin väistön päätyttyä. Elokuussa perustettiin uusia
lapsiryhmiä myös muiden päiväkotien ja koulujen yhteyteen. Huhtasuon päiväkotiin perustettiin elokuussa vaikeasti vammaisten ja sairaiden lasten ryhmä. Lakisääteisiä palveluja turvattiin kasvatusvastuullisen henkilöstön ja tilaratkaisujen lisäksi uusien varahenkilöiden rekrytoinneilla.
Koulunkäynninohjaajien resursseja on lisätty 18 henkilötyövuodella. Kouluyksiköiden henkilötyövuodet kasvoivat 11 henkilötyövuoden verran, yksittäisten henkilöstölisäysten sekä Savulahden päiväkotikoulun perustamisen takia. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen toteutuneet henkilötyövuodet olivat 10 henkilötyövuotta suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Perusopetuksen ja nuorisopalvelujen hankkeita ei ollut huomioitu kaikilta osin etukäteen henkilöstösuunnitelmassa. Näitä hankkeita ovat esimerkiksi Kasvun maisema -hankeen lisäksi nuorisopalvelujen palveluyksikön erilaiset pienhankkeet sekä työpajatoiminnan hankemuotoinen toiminta.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen kokonaisuuteen siirtyivät osallisuuspalvelujen edistämisen sekä vapaaehtoistoiminnan yksiköt, tämän takia palvelualueen henkilötyövuodet kasvoivat viidellä.
Liikuntapalvelujen henkilötyövuodet kasvoivat myös viidellä. Henkilöstöä lisättiin ulkoliikuntapaikoille, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntapalveluihin, liikuntapalvelujen yhteisiin palveluihin
sekä sisä- ja jäähalleille. Organisaatiomuutoksen osana lisättiin esimiesten määrää.
Perusturvan toimiala
Perusturvan toimialan henkilötyövuodet olivat yhteensä 2 760, edellisenä vuotena 2710, kasvua oli
yhteensä 50 henkilötyövuotta.
Eniten henkilötyövuodet kasvoivat vanhuspalveluiden palvelualueella, 26 henkilötyövuotta, jossa lisäyksen painotus oli palvelualueen varahenkilöstössä.
Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen henkilötyövuodet kasvoivat yhdeksän henkilötyövuotta. Kasvusta suurin osa kohdistui psykososiaalisiin palveluihin, jonne
kohdistettiin lisätyöpanosta sosiaalihuoltolain toimeenpanoa varten.
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Sosiaalipalveluissa henkilötyövuodet kasvoivat myös yhdeksällä. Viisi henkilötyövuotta kohdentui
aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti sijaisten käyttöön asiakkaiden ohjauksellisuuden ja hoidollisuuden lisääntymisen vuoksi kehitysvammaisten asumisyksiköihin. Myös muutoin vammaispalveluissa on tarvittu aiempaa vuosia enemmän sijaisia sairauslomien vuoksi.
Kaupunkirakenteen toimiala
Kaupunkirakenteen toimialan henkilötyövuodet olivat yhteensä 218, edellisenä vuotena 209, kasvua
oli yhteensä 9 henkilötyövuotta.
Henkilöstösuunnitelmassa varauduttiin Altek aluetekniikka -liikelaitoksen sekä liikenne- ja viheralueiden tulevaan integraatioon rekrytoimalla uusia aluemestareita liikenne- ja viheralueiden -palvelualueelle. Rekrytointitarpeisiin vaikutti myös katujen ja viheralueiden kunnossapidon siirtyminen uuteen, omajohtoiseen alueurakointimalliin. Viherpalvelut organisoitiin uudelleen ja yksikön vetäjäksi
palkattiin viherpalvelupäällikkö. Muita suunniteltuja rekrytointeja tehtiin joukkoliikenteen yksikköön
sekä palkkaamalla uusi vuorovaikutussuunnittelija.
Toimialalla oli haasteita avoinna olevien tehtävien täytöissä, useampaan tehtävään ei ollut kelpoisia
hakijoita.
Kylän Kattaus -liikelaitos
Liikelaitoksista henkilötyövuodet kasvoivat Kylän Kattauksessa talousarvion ja henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilötyövuodet olivat yhteensä 364, edellisenä vuotena yhteensä 288, kasvua oli
76 henkilötyövuotta. Tämä johtui pääasiassa siitä, että sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti osastolla tapahtuva ruokapalvelutyö siirtyi Kylän Kattaukselle 1.1.2019.
Puhtauspalveluilta siirtyi osastoruokapalveluihin 30 vakituista ja 13 määräaikaista työntekijää liikkeen luovutuksen periaattein. Tämän lisäksi tarvittiin uutta henkilöstöä palvelun tuottamiseen esimerkiksi sairauspoissaoloihin ja muihin poistumiin.
Vuoden aikana valmisteltiin Nova-tuotantokeittiön käynnistämistä ja Ristonmaan Ateriakeskuksen
remonttia sekä väistönajan ja toiminnan käynnistymistä vuodelle 2020. Henkilöstöä on palkattu myös
tätä varten vapauttamaan esimiesten ja päälliköiden työaikaa suunnitteluun sekä myös esimerkiksi
tuotekehitykseen.
Lasten ja nuorten ruokapalveluiden henkilöstömäärän kasvu johtui samoista syistä kuin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Palvelukeittiöiden asiakasmäärä kasvoi ja uusia toimintayksiköitä
aloitti toimintansa, näitä olivat Savulahden päiväkotikoulu, Kangasvuoren päiväkotikoulu ja Palokunnanmäen päiväkoti. Lisäksi Cygnaeuksen päiväkoti jatkoi toimintaansa väistötilan sijasta pysyvästi.
Hallinnossa tuotannonohjausjärjestelmän muutosprojektiin on resursoitu uutta henkilöstöä.

Henkilöstömenot
Vuoden 2019 toteutuneet henkilöstömenot olivat 355,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat
edellisvuodesta 14,7 miljoonaa euroa (+ 4,3 %). Huomioiden Talouskeskus ja Työterveys Aalto liikelaitosten yhtiöittäminen sekä sairaalan osastoruokapalvelun siirtyminen Kylän Kattaus -liikelaitoksen toiminnaksi, henkilöstömenojen kasvu oli 19,8 miljoonaa euroa (5,9%).
Henkilöstömenojen kasvusta noin 9,9 miljoona euroa oli seurausta vakituisen henkilöstön määrän
lisääntymisestä, pienempi osuus tästä oli vakituisen henkilöstön palkkojen tarkistamista. Näitä palkantarkistuksia olivat tehtävän vaativuuden muutoksiin liittyvät tva-järjestelmän ja tehtäväkohtaisen
palkan tarkistukset, esimerkkinä liikuntalaitosten työntekijät tai kaupunkirakenteet tietyt tehtävät.
Myös henkilökohtaisia lisiä myönnettiin jonkin verran, ja esimerkiksi perusturvan osalta niitä myönnettiin myös siitä syystä, että kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) vähimmäismäärät eivät eurollisesti palkkasummasta täyttyneet. Sijaisten ja määräaikaisten osalta henkilöstökustannukset nousivat 4,2 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot toteutuivat suunniteltua vähäisempänä niissä yksiköissä, joissa henkilöstöä ei saatu rekrytoitua avoimiin tehtäviin.
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Henkilöstömenojen sivukulut kasvoivat 3,2 miljoonaa euroa.
Vuoden 2020 vuosilomat kertyivät yhdeksän kuukauden osalta vuoden 2019 aikana. Lomarahan
suuruus palautuu lomavuoden 2020 lomissa aiemmalle, korkeammalle tasolle, perustuen KVTES:n
määräyksiin. Tämä näkyi henkilöstömenojen kasvussa lomapalkkajaksotuksen ja lomarahan muutoksissa 4,5 miljoonan euron kasvuna.
Virka- ja työehtosopimusten korotusvaikutukset vuodelle 2019 oli 1,9 miljoonaa euroa. Sopimusaloittain korotusprosentit vaihtelivat, alkuvuodesta jaettiin järjestelyerä ja huhtikuun alusta yleiskorotus.
Eläkemaksuissa ei enää makseta erillistä varhaiseläkemenoperusteista maksua. Muutoksen myötä
työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta ja se peritään osana
työnantajan palkkaperusteista eläkemaksua. Työkyvyttömyyseläkemaksua aiheutuu täysistä työkyvyttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista, ei osatyökyvyttömyyseläkkeistä ja osakuntoutustuista.
Henkilöstömenojen kehitys 2018-2019
milj. euroa
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkemenoperusteiset
Varhaiseläkemenoperu
Muut eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Yhteensä

TP
2018
272,1

TA/M
2019
282,2

TP
2019
281,9

10,9
3,2
47,0
7,3
340,4

11,7
0,0
49,3
6,2
349,4

11,7
0,0
51,1
10,3
355,1

Muutos TP18-TP19
euroa
%
9,8
3,6 %
0,9
-3,1
4,1
3,0
14,7

8,2 %
-99,0 %
8,8 %
40,7 %
4,3 %

Henkilöstömenot toimialoittain 2018-2019 milj. e
Konsernihallinto

2019

17,6
18,5

137,4
132,7

Perusturva

122,3
111,1

Kasvu ja oppimisen palvelut
23,8
22,1

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Liikelaitokset

2018

12,4
11,6
41,6
44,4

Henkilöstömenot toteutuivat palkkojen ja palkkioiden osalta kokonaisuutena muutettua talousarviota
vastaavasti.
Perusturvassa sekä 2018–2019 että 2019–2020 vuodenvaihteissa oli useita arkipyhävapaita, jotka
aiheuttivat runsaasti sijaisresurssin tarvetta. Sijaisten saaminen oli ajoittain haasteellista. Jolloin paikallisen sopimuksen mahdollistamien tuplavuorojen käyttö kasvoi lisäten henkilöstömenoja yksiköissä. Myös lisä- ja ylityöt kasvoivat sijaisten saatavuushaasteiden vuoksi.
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Henkilöstön lukumäärän kehitys
Jyväskylän kaupungin henkilöstömäärä poikkileikkaustietona 31.12.2019 oli 8 444, edellisen vuoden
viimeisenä päivänä 8 198 henkilöä. Vakituisen henkilöstöä heistä oli 6 669, edellisenä vuotena 6 519
henkilöä. Määräaikaista henkilöstöä oli 1 775, edellisenä vuonna 1 679. Määräaikaisesta henkilöstöstä palkkatuetun henkilöstön osuus oli 137, edellisenä vuotena 141 henkilöä. Lisäksi kaupungin
palveluksessa oli 503 sivutoimista vakituista sekä 216 sivutoimista määräaikaista henkilöä. Vakituisesta henkilöstöstä osa-aikaisia oli aiempia vuosia vastaavasti 12 prosenttia. Henkilöstömäärä sisältää kaikki palvelussuhteet, siis myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt.
Päättyneitä vakituisia palvelussuhteita vuoden aikana oli 610, edellisenä vuonna 423. Lukua kasvattivat liikkeen luovutukset. Kaupungin palveluksesta jäi eläkkeelle 174 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle
heistä jäi 149 eli 86 prosenttia. Työkyvyn heikkenemisen johdosta eläkkeelle jäi 25 henkilöä. Henkilöstön vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,3 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 58,6 vuoden iässä. Kaupungin palveluksesta muutoin kuin eläkkeelle jäämisen vuoksi irtisanoutui 250 henkilöä.
Henkilöstön lukumäärän ja henkilötyövuosien kehitys vuosina 2015–2019
Yhteenvetona voi todeta, että Jyväskylän kaupungin henkilöstömäärä poikkileikkaustietona ja henkilötyövuosina on kasvanut viime vuosina. Tarkasteltaessa vuoden vaihteen henkilöstömäärää viisi
vuotta taaksepäin, vuoteen 2015 saakka, se on ollut alimmallaan vuonna 2016. Silloisen organisaation koko henkilöstömäärä oli 31.12.2016 oli 7 668 henkilöä ja nyt vastaavana ajankohtana 2019
henkilöluku oli 8 444, kasvua 776 henkilöä. Palkallisia henkilötyövuosia vastaavasti tarkasteltuna
viisi vuotta taaksepäin, matalimmillaan ne ovat olleet vuonna 2015, jolloin palkalliset henkilötyövuodet olivat 6 826, ja nyt vuonna 2019 henkilötyövuodet olivat 7 313, kasvua oli 487 henkilötyövuotta.
Henkilöstömäärän muutoksiin vaikuttavat esimerkiksi palvelutarpeen muutokset kaupungin asukasmäärän tai -rakenteen muutosten vuoksi, sijaisten tarve, lainsäädännön muutokset sekä myös se,
että vuosittain tapahtuu muutoksia sen suhteen tuottaako Jyväskylän kaupunki itse palvelut vai hankkii ne ostopalveluina tai mitä tapahtuu esimerkiksi kuntien välisille yhteistyösopimuksille.

Sairauspoissaolot
Sairauspoissaolojen määrässä oli vuonna 2019 tavoitteena saada ne laskuun vuoteen 2017 verrattuna. Tämä ei toteutunut. Sairauspoissaolot ovat pysyneet suuruusluokkana samalla tasolla kolmena viime vuotena. Vuonna 2019 sairauspoissaoloja oli 18,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, kun vuonna 2018 luku oli 18,4 ja vuonna 2017 18,5 päivää henkilötyövuotta kohti. Vuonna 2015
sairauspoissaoloja oli 17 päivää henkilötyövuotta kohti. Sairauspoissaolojen kustannukset eli henkilöstölle sairauspoissaolojen ajalta maksetut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja vähennettynä Kelan
korvauksilla olivat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa vuonna 2019.
Toimialoittain tarkasteltunakaan poissaoloissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstömäärältään pienissä kokonaisuuksissa yksittäiset poissaolot kasvattavat nopeasti sairauspoissaolojen
määrää henkilötyövuotta kohden.
Poissaolot pysyivät samankaltaisina tarkasteltaessa niitä myös keston mukaan.
34 prosenttia vakituisesta henkilöstöstä ei ollut poissa lainkaan. Yksi viidennes henkilöstöstä muodostaa neljäviidesosan kaikista kaupungin sairauspoissaoloista. Sairauspoissaolojen suurimpia
syitä ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat kuitenkin laskeneet edellisvuodesta. Mielenterveyden häiriöt ovat puolestaan lisääntyneet.
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Sairaus- ja tapaturmapoissaolot 2018-2019
pv/htv, 2018
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15,6
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5,0

0,0
Kaupunki yht.
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Perusturva

Kasvu ja oppiminen
Kulttuuri ja liikuntaKaupunkirakenne

Liikelaitokset

Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstötyön linjaukset syksyllä 2018. Nämä linjaukset toimivat selkänojana kaikelle henkilöstötyölle tavoitteena kaupunki, joka on houkutteleva työpaikkana ja työnantajana, mihin kytkeytyy myös hyvinvoiva henkilöstö.
Osaamisen ja työkyvyn tukemiseksi ja siten myös sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi kaupungin yhteisiä resursseja kohdennettiin yhteisesti sovittujen kärkien mukaisesti.
Vuonna 2019 osaamisen tukemisen kärjet olivat:
• Muutosvalmius ja jatkuva oppiminen
• Turvallisuus asiakastyössä
• Entistä keskustelevampi esimiestyö.
Vastaavasti työkyvyn kehittämisen kärjet olivat:
• Työkuormituksen hallinta
• Työyhteisöjen toimivuus ja työntekijöiden itseohjautuvuus
• Työkyvyn aktiivinen tuki.
Näiden alla toteutettiin lukuisia toimenpiteitä yhteistyössä johdon, esimiesten ja työyhteisöjen
kanssa. Samoin keskeinen, uudistuva rooli, oli Työterveys Aallolla ja työsuojeluhenkilöstöllä.
Useat työyhteisöt tarvitsivat tukea jatkuvassa muutoksessa työyhteisön toimivuuden varmistamiseen. Tarpeet pohjautuivat esimerkiksi toiminnallisiin muutoksiin tai tiloihin ja muuttoihin. Työyhteisöissä kirkastettiin perustehtäviä, työnjakoa, rooleja ja vastuita.
Esimiesten muutosjohtamisen taitoja sparrattiin useassa työyhteisössä. Muutoksessa tarvittiin tukea luottamuksen vahvistamiseen ja odotusten selkeyttämiseen esimiehen ja työyhteisön välillä.
Osassa tilanteita tukea tarvittiin myös pitkittyneiden työyhteisöongelmien purkamiseen. Haastavien
tilanteiden lisäksi muutoksissa tarvittiin myös sparrausta uuden toiminnan kehittämiseen ja entistä
luovempaan ajatteluun.
Asiakastyön turvallisuushaasteissa Avekkikoulutuksia jatkettiin, omien kouluttajien lisäksi koulutusta
hankittiin myös organisaation ulkopuolelta. Haastaviin kohtaamisiin haettiin myös muuta sparraustukea, esimerkiksi sivistyksen toimialalla. Psykososiaalisen kuormituksen tueksi otettiin käyttöön pilotointina nopea tuen muoto, jossa haastavia ja uhkaavia tilanteita käsitellään työyhteisössä ryhmämuotoisesti yhdessä työterveyspsykologin johdolla.
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Uhkatilanneilmoitusten uuden ilmoitusjärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin ja testattiin, käyttöönotto tapahtui vuoden 2020 alusta. Kokeilimme myös uuden tyyppistä ensiapu- ja hätäensiapukoulutusta verkossa toteutettavalla koulutuksella.
Valmentavaa ja vuorovaikutteisempaa esimiestyötä tuettiin ja sparrattiin jälleen useissa yksiköissä.
Useat esimiehet saivat tukea haastaviin työyhteisötilanteisiin, tarvittaessa jopa ristiriitojen ja konfliktien hallintaan. Esimiestyötä tuettiin osallistavassa johtamistyössä, kannustavammassa vuorovaikutuksessa ja ratkaisukeskeisyydessä. Uudenlaisia toteutuksia testattiin ryhmä- ja työyhteisötason
osaamiskeskusteluissa. Myös monipaikkaisen johtamisen kehittämistä tuettiin.
Tämän lisäksi toteutui myös esimerkiksi lukuisia ammatillisen osaamisen koulutuksia ja valmennuksia itse järjestettynä tai osallistumana ulkopuolisiin tilaisuuksiin.
Toimenpiteitä käynnistettiin kognitiivisen kuormituksen vähentämiseksi työssä mm. Keski-Suomen
muistiyhdistyksen kanssa pilottikokeiluja ”Aivoystävälliset aamukahvit” -teemalla useissa työyhteisöissä sekä työterveyden ja henkilöstöpalvelujen työyhteisövalmennuksilla, joilla vahvistettiin palautumista työstä.
Uudistetulla uraohjaus- ja uudelleensijoittamisen toimintamallilla tuettiin niin varhaista kuin tehostettua tukea silloin, kun työkykyyn liittyy haasteita. Työyhteisöjä tuettiin käymään varhaisen tuen -keskusteluja ja käyttöön otettiin aktiivisesti ”Heti purku” -toimintamalli työyhteisöjen nopea tuen ensiavuksi haastaviin tilanteisiin. Myös ammatillisen kuntouksen prosessia uudistettiin. Palvelun tarkoituksena on auttaa asiakkaita löytämään uutta suuntaa omalle kuntoutuspolulle ja työuralle systemaattisten asiakastapaamisten ja urasuunnittelun avulla.
Vuoden aikana Jyväskylän kaupunki oli mukana Kevan, Työterveys Aallon ja NHG:n yhteistyöhankkeessa työkykyriskien arviointiin ja ennakointiin liittyen. Hankkeessa kehitetään riskianalyyseihin
pohjautuvia ratkaisuja työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Vuosi
2019 oli tiedon keruun, sairastavuusindeksin ja työkyvyttömyyden polun mallintamista. Vuonna 2020
keskitytään tämän tiedon perusteella kehittämistoimenpiteisiin. Analyysitiedon perusteella Jyväskylän kaupunki tilanne on monelta osin myös positiivinen.
Laajempi henkilöstökertomus on luettavissa kaupungin internetsivulla osoitteessa: http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto.
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1.1.6 Ympäristöasiat
Ympäristötilinpäätös on esitetty osana Jyväskylän kaupungin varsinaista tilinpäätöstä tilikaudesta
2009 lähtien. Ympäristömenojen ja -tulojen esittämisen lähtökohtana on vertailukelpoisen tiedon
tarve sekä kaupungin oman toiminnan että viranomaistehtävien osalta. Ympäristötilinpäätös kuvaa
kaupungin ulkoisia ympäristömenoja, -tuloja ja -investointeja kattaen toimialat sekä liikelaitokset.
Ympäristömenot ja -tulot sisältyvät useisiin tuloslaskelmakaavan mukaisiin tilinpäätöseriin. Aktivointiedellytykset täyttäneitä ympäristömenoja taas sisältyy useisiin taseen eriin. Näiden lisäksi ympäristöasioita esitetään tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä pakollisina liitetietoina että harkinnanvaraisina,
meno- ja tulolajeittain eriteltyinä erillisinä liitetietoina.
Ympäristöasioiden huomioiminen
Jyväskylän kaupungilla on käytössään ympäristöjärjestelmä, jonka lähtökohtana on eurooppalaisen
ympäristöstandardin EN ISO 14001:2015 sisältö- ja muotovaatimukset. Kaupungin Resurssiviisas
Jyväskylä 2040 -ohjelman teemat vastaavat vuonna 2010 hyväksytyn ympäristöpolitiikan päämääriä. Kaupungin sopimusten ja sitoumusten seuranta indikaattoreineen ja mittareineen esitellään kaupungin johdolle vähintään kerran vuodessa. Johdon katselmus toteutettiin kaupungin johtoryhmän
ja resurssiviisausryhmän yhteisessä kokouksessa elokuussa 2019.
Kaupungin resurssiviisaustyötä ohjaava resurssiviisausryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana neljästi. Resurssiviisausryhmä valmisteli Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi, ja kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman kesäkuussa 2019. Kaupunki osallistui viiden muun kaupungin kanssa Motivan koordinoimaan Ilmastojohtajat-hankkeeseen, josta saatiin käytännönläheisiä kehittämisehdotuksia kaupungin resurssiviisaustyön johtamiseen. Kaupungin
resurssiviisaustyön koordinointi keskitettiin kaupunkirakenteen ympäristönsuojelu-yksikköön loppuvuodesta 2019.
Kaupunkirakenteen ympäristötyöryhmä laati toimialalle yhteistä ympäristöohjelmaa vuoden 2019 aikana. Sivistyksen toimialalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä liikuntapalveluiden ympäristökäsikirjan päivityksen valmistelu käynnistyi loppuvuodesta 2019. Lisäksi ympäristötyöryhmätyöskentelyssä siirrettiin Microsoft Office 365 -pilvipalvelun käyttöön. Auditointeja tehtiin Kylän Kattauksen Savulahden ja Kangasvuoren yhtenäiskoulujen keittiöihin. Henkilöstön kevään ympäristöpäivässä uudet ympäristöyhdys- ja vastuuhenkilöt tutustuivat Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n
jätevedenpuhdistamon toimintaan, syksyn päivässä vertaisoppeja jaettiin kaupungin omien toimijoiden kesken. Vuoden Ympäristöteko 2018 myönnettiin perusturvan toimialalle, jossa on edistetty resurssiviisaus-, kiertotalous- ja hiilineutraaliustavoitteita esimerkiksi palstaviljelytoiminnalla (vammaispalvelut), ruokahävikin vähentämisellä ja biokaasuautohankinnoilla.
Kaupungin jätteiden synnyn ehkäisyyn liittyviä palvelusopimuksia ovat käsipyyherullajärjestelmäpalvelu 179 643 euroa (2018: 171 451 €) ja värikasettien kierrätyspalvelu 58 264 euroa (2018: 59 051
€). Jätteiden synnyn ehkäisyä edistääkseen kaupunki otti käyttöön vuonna 2019 Tavarat kiertoon järjestelmän, jolla kaupungin käytössä olevia kalusteita voidaan kierrättää sisäisesti. Näiden lisäksi
kaupungilla on yhä useampia resurssitehokkaita palvelusopimuksia: vaihtomatto- ja vuokratekstiilipalvelut, monitoimikoneiden, työsuhdeautojen ja tietokoneiden leasing-sopimukset.
Kestäviä julkisia hankintoja on määrällisesti ollut 60 % kaikista kaupungin keskitetyistä kilpailutuksista, 92 % kilpailutusten arvosta (2018: 40 %) sisältäen Kuntaliiton kilpailuttamat sopimukset. Yhtenä merkittävimmistä hankinnoista vuonna 2019 oli sähköenergian hankinta (2,5 M€ vuodessa),
jolla kaupunki ostaa 100 %:sti uusiutuvaa sähköä. Sähköisestä tilausjärjestelmästä tilattiin ympäristömerkin tuotteita 262 163 eurolla (2018: 243 800 €), mikä on noin 25 prosenttia (2018: 38 %) järjestelmän kautta tilatuista tuotteista. Kaupunki kulutti toimissaan 25 375 riisiä A4 paperia (2018:
24 251 riisiä).
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Ympäristöerien kokoaminen ympäristötilinpäätökseen sekä mahdolliset puuttuvat erät
Ympäristöntilinpäätös koskee kaupungin toimialojen ja liikelaitosten tietoja. Seudullisten yksiköiden
osalta on huomioitu ainoastaan Jyväskylän kaupunkia koskevat erät. Ympäristönsuojeluun liittyvien
toimintojen johdosta syntyvät menot ja tulot otetaan sellaisenaan mukaan ympäristötilinpäätökseen,
mikäli toimintojen ensisijaisena tarkoituksena ovat ympäristönsuojelulliset syyt (ensisijaisuuden periaate). Toiminnot, joiden sivuhyötyinä syntyy ympäristöhyötyjä, eivät aiheuta ympäristökustannuksia. Tämä ei kuitenkaan rajaa pois sellaisia tapauksia, joissa ympäristömenon tai -tulon osuus on
selvästi eriteltävissä. Mukaan ei lueta toimenpiteitä, joissa menoja tai tuloja ei synny, vaikka ne tehtäisiinkin ympäristönsuojelullisin perustein. Ensisijaisuuden periaatteen ohella noudatetaan niin sanottua erotuksen periaatetta, jonka mukaan ympäristökustannukseksi huomioidaan vaihtoehtoisten
kustannusten erotus silloin, kun ympäristönsuojelullisista syistä esimerkiksi ostetaan kalliimpi kahdesta vaihtoehdosta. Myös erotuksen periaatetta noudatettaessa ympäristömenon tai tulon osuuden
tulee olla riittävän luotettavalla tavalla arvioitavissa.
Ympäristötilinpäätöksen talouden tiedot pohjautuvat kirjanpitoon. Tilikaudelle suoriteperusteisesti
kohdistetut ympäristömenot, -tulot ja -investoinnit kerättiin erillisellä sähköisellä tiedonkeruulomakkeella toimiala/vastuukokonaisuuksittain. Lomakkeella kerättiin tiedot myös yksiköiden ympäristöveloista ja -vastuista. SAP-järjestelmästä saatavaa listausta ympäristömenoista ja -tuloista hyödynnettiin erillisellä tiedonkeruulomakkeella saatavien tietojen oikeellisuuden tarkistamisessa.
Ympäristöperusteisten verojen ja veroluonteisten maksujen osalta erillisinä erinä selvitettiin polttoaineverojen sekä ajoneuvoverojen ympäristöperusteisten osien suuruus. Polttoaineverot 128.174
(2018: 137 555) euroa laskettiin edellisvuoden arviolaskennasta poiketen suoraan kaikista tositteista. Auto- ja ajoneuvoverot 52 437 (2018: 49 478) euroa koottiin toimitetuista ajoneuvoverolipuista
sekä leasingmaksuista suoriteperusteisesti kauden taksojen mukaisesti. Edellisvuoteen poiketen
auto- ja ajoneuvovero jaksotettiin vuosille 2019 ja 2020. Sähkövero kerättiin sähkön kulutustietoihin
ja -arvioihin perustuen. Sähköveroa, joka sisältää energiaveronosuuden lisäksi myös huoltovarmuusmaksun, 1 068 282 (2018: 978 951) euroa ei ole laskettu mukaan ympäristöperusteisiin veroihin.
Ottaen huomioon jälkikäteinen tiedonkeruumenetelmä, tietojen toimittajien suuri määrä sekä tiedonkeruun perustuminen yksiköiden tiedonkerääjien ympäristömäärittelyjen tuntemukseen sekä tietoisuuteen mahdollisista tilikauden aikana kirjatuista ympäristöeristä, on mahdollista, että ympäristöeristä puuttuu yksittäisiä kokonaisuuden kannalta merkitykseltään pieniä eriä. Ympäristötilinpäätöksen tietoihin liittyen ei ole tiedossa merkittäviä ympäristöeriä, jotka olisivat jääneet tilinpäätöksen
tietojen ulkopuolelle. Ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakkoja ja maksuja ei ilmoitettu.
Ympäristömenot ja -tulot
Tilikauden ulkoiset ympäristömenot olivat yhteensä noin 6,89 miljoonaa euroa ja tulot noin 1,95 miljoonaa euroa. Menot vähenivät edellisvuodesta noin 5 % ja tulot nousivat noin 33 %. Tulot kasvoivat
merkittävimmin vesiensuojelussa ja jätevesien käsittelyssä, jossa tulot olivat 299 887 (2018: 37 663)
euroa sekä ekotehokuutta parantavassa toiminnassa, jossa tulot olivat 800 542 (2018: 662 094)
euroa.
Suurimmat ympäristömenot (32,2 %) kertyivät resurssiviisautta ja energiatehokkuutta parantavasta
toiminnasta, 2 221 154 euroa. Työllisyyspalvelujen Puusta pitkälle -hankkeen henkilöstökulut ja
muut toimintaan liittyvät menot olivat 1,21 M€. Tilapalvelun menot (615 700 euroa) kohdistuivat lämmönjakokeskusten uusintoihin, Enerkey Oy:n energianseuranta- ja energiatehokkuuspalveluiden
ostoon sekä eri kohteiden aurinkopaneelihankintoihin ja valaistusmuutoksiin.
Toiseksi suurimman menoerän muodosti jätehuolto (18,4 %). Jäteastioiden vuokrat ja tyhjennykset
olivat 1,0 M€ sekä jätelautakunnan ja viranomaistoiminnan menot (261 471 euroa, Jyväskylän osuus
80 %). Kolmanneksi suurimman menoerän (9,8 %) muodosti vesien suojelu ja jätevesien käsittely,
0,7 M€, joka muodostui suurilta osin kiinteistöjen jätevesimaksuista. Ympäristöperusteisten verojen
ja veroluonteisten maksujen osuus muodosti 2,7 % (2018: 2,6 %) menoista.
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Ulkoiset ympäristömenot yhteensä (1 000 euroa)
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto
Maaperän- ja pohjavedensuojelu
Melun ja tärinän torjunta
Luonnon- ja maisemansuojelu
Ympäristöhallinto
Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta
Ekotehokkuutta parantava toiminta
Ympäristöjohtaminen
Yleisten alueiden puhtaanapito
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut
Yhteensä

341
675
1 266
189
3
349
584
368
2 221
63
649
186
6 894

4,9 %
9,8 %
18,4 %
2,7 %
0,0 %
5,1 %
8,5 %
5,3 %
32,2 %
0,9 %
9,4 %
2,7 %
100,0 %

Kaikista ympäristötuloista (1,95 M€) suurin osuus 41 % saatiin ekotehokkuutta parantavasta toiminnasta 800 542 euroa. Tuloihin sisältyvät Puusta pitkälle -hankkeen KEHA-keskuksen työllistettyjen
henkilöstömenoihin liittyvä palkkatuki ja oppisopimuskorvaukset 345.376 euroa sekä avustus
165.211 euroa, Tilapalvelun ESCO-hankkeen tuki 196 873 euroa ja Kylän Kattauksen hävikkiruuan
myynti 73 835 euroa. Toiseksi eniten tuloja (21,4 %) saatiin jätehuollosta, joka koostui viranomaistoiminnan ja jätelautakunnan tuloista (261 479 €) ja kolmanneksi eniten vesiensuojelusta ja jätevesien käsittelystä (15,4 %).
Ulkoiset ympäristötulot yhteensä (1 000 euroa)
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto
Maaperän- ja pohjavedensuojelu
Luonnon- ja maisemansuojelu
Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta
Ekotehokkuutta parantava toiminta
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut
Yhteensä

64
300
418
192
54
31
801
91
1 951

3,3 %
15,4 %
21,4 %
9,8 %
2,8 %
1,6 %
41,1 %
4,7 %
100,0 %

Ympäristöinvestointeja tilikaudella tehtiin 50 649 (2018: 460 900) eurolla. Keski-Suomen pelastuslaitoksen Jyväskylän osuudet investoinneista öljyntorjuntakalustoon olivat 43 030 (2018: 74 260)
euroa.
Ympäristöavustuksia kaupunki myönsi 156 722 euroa (2018: 454 409) euroa ja avustuksia saatiin
1 279 878 (2018: 801 900) euroa. Avustussummien tarkempi jakauma esitellään tilinpäätöksen liitetietojen kohdassa 4.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen.
Ympäristövastuuvaraukset ja vakuudet
Maisemointivarausten summa 31.12.2019 pysyi samana edellisvuoteen verrattuna: 234 842 euroa.
Maisemointeja ei tehty. Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedoissa kuvataan varausten käyttöä.
Ympäristö- ja maa-ainesluvat edellyttävät luvanhaltijalta ympäristöasioiden hoidosta annettavan vakuuden, joka realisoituu, mikäli luvanhaltija laiminlyö ympäristönhoidon. Vakuuksien yhteenlaskettu
arvo oli 1 156 900 (2018: 1 083 800) euroa. Ympäristölupiin (16 kpl) liittyvien vakuuksien arvo oli
139 000 (2018: 113 000) euroa ja maa-aineslupiin (43 kpl) liittyvien vakuuksien arvo 1 017 900
(2018: 970 800) euroa. Ympäristölupien vakuuksien arvo kasvoi noin 23 % ja maa-aineslupien vakuuksien arvo noin 5 % edeltävään tilikauteen verrattuna.
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1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat
Korruption ja lahjonnan torjumiseksi on annettu ohjeistukset edustamisesta ja vieraanvaraisuudesta
(16.6.2016) sekä hankinnoista (1.1.2019) eturistiriitojen välttämiseksi. Hankintaohjeissa on ohjeistettu myös sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin ja hankintasopimuspohjat sisältävät kartellilausekkeen. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Johtavat luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset.
Jyväskylän kaupungin henkilöstöllä on käytössään kanava väärinkäytösepäilyistä tai muusta epäasiallisesta toiminnasta ilmoittamiseen anonyymisti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa
(KH 16.4.2018/63) on ohjeistettu väärinkäytösten ehkäisystä ja käsittelystä. Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa ei hyväksytä väärinkäytöksiä.
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmalla sekä Jyväskylän kaupungin henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla,
jotka perustuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä eurooppalaiseen peruskirjaan naisten
ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa.
Jyväskylän kaupunkistrategiassa yhtenä painopisteenä on nimetty osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Strategian mukaisesti kaupunki edistää yhdenvertaisuutta sekä ottaa huomioon kulttuurilliset
moninaisuudet. Ihmisoikeudet ohjaavat laaja-alaisesti kaupungin palveluiden suunnittelua ja tuotantoa. Vuoden 2019 aikana palvelualueet ovat toteuttaneet tapaamisia, joissa on kerätty palautetta
sekä käyty rakentavaa vuoropuhelua eri kansalaisryhmien kanssa. Palvelualueet ovat myös itse arvioineet palveluympäristössä tapahtuneita muutoksia. Kerätyllä tiedolla on ollut arvokas merkitys
palveluiden kehittämisessä.

1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Jyväskylän kaupungin taloudellinen asema heikentyi tilivuoden 2019 aikana. Tilikauden tulos oli alijäämäinen -31,2 miljoonaa euroa ja kaupungin taseessa on ylijäämäkertymiä vain 19,9 miljoonaa
euroa, joka on pieni kaupungin talouden kokoon suhteutettuna. Heikon ylijäämäkertymän takia kaupungin taloudessa ei ole liikkumavaraa tai riskinsietokykyä. Taseen tunnusluvut heikkenivät myös
omavaraisuuden, suhteellisen velkaantuneisuuden ja lainakannan osalta tilivuonna 2019. KeskiSuomen sairaanhoitopiirin tilikauden tulos vuodelta 2019 oli -14,6 miljoonaa euroa ja sairaanhoitopiirin taseessa on kertyneitä alijäämiä -7,6 miljoonaa euroa.
Tulevaisuuden talouden kehityskuvaan liittyy myös paljon epävarmuustekijöitä johtuen mm. yleisestä talous- ja työllisyystilanteesta, mahdollisista valtion toimenpiteistä ja uusista tehtävistä, työmarkkinatilanteesta ja Sairaala Novan käyttöönotosta. Tilikauden päättymisen jälkeen Suomi on
kohdannut koronavirusepidemian, jolla tulee olemaan syvä ja merkittävä negatiivinen taloudellinen
vaikutus talouteen. Vaikutuksien laatua tai suuruutta kuntatalouteen ei pystytä tällä hetkellä arvioimaan.
Tilinpäätöksen 2019 ja heikentyneen talouden kehityskuvan takia kaupungin on käynnistettävä talousohjelman laatiminen, jolla varmistetaan kaupungin ylijäämäkertymän säilyminen positiivisena.
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1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä
muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista
Riskienhallinnan järjestäminen ja toimintaympäristöanalyysi
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja
säännölliseksi raportoimiseksi. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kaupungin toimintojen
häiriötön ja laadukas toteuttaminen. Riskienhallinnan avulla kyetään tunnistamaan myös uusia mahdollisuuksia.
Lauta- ja johtokunnat sekä niiden alainen johto ovat analysoineet toimintaympäristön muutoksia,
tunnistaneet tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioineet niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatineet tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.
Analyysin ja arvioinnin perusteella merkittävimmät uhat ja mahdollisuudet on priorisoitu ja valvonnan
toimenpiteet on kohdistettu olennaisimpiin riskeihin. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut.
Riskien tunnistaminen ja analysointi on toteutettu johtoryhmätasolla. Prosessissa on noudatettu
aiempaa systemaattisempaa ja yhtenäisempää toimintatapaa. Riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on käytetty yhdenmukaista työkalua, ja toimialoilla sekä liikelaitoksilla on ollut käytössään toimintaohjeet ja vastuut on määritelty. Tilikauden aikana koulutusta
on toteutettu palveluyksikkötasolla ja näin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on saatu jalkautettua
osaksi päivittäistä esimiestyötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä on toiminut tuloksia koordinoivana elimenä sekä tukenut toimialojen ja liikelaitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on seurattu tilikauden aikana johtoryhmätasolla. Raportointi on toteutettu
kolmannesvuosiraportoinnin, talousarvion laadinnan ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä.
Seuraavassa on esitetty toimialojen ja liikelaitosten vuoden 2019 arvioinneissaan tunnistamia riskejä
ja epävarmuustekijöitä.
Taloudelliset ja strategiset riskit
Jyväskylän kaupungin toimintaympäristön taloudelliset ja strategiset riskit – ja toisaalta myös mahdollisuudet – liittyvät sekä kansantaloudellisiin näkymiin että kaupungin omiin kehitysnäkymiin kasvavana ja palveluiltaan monipuolisena ja elinvoimaisena kaupunkiympäristönä.
Suomen kansantalous on muutaman vahvemman talous- ja työllisyyskasvun vuoden jälkeen palaamassa hidastuvan kasvun uralle ja tämä haastaa kansantalouden kehitystä sekä erityisesti sosiaalija terveyspalvelujen rahoituspohjaa 2020-luvulla. Kaupungin näkökulmasta taloudellisena ja strategisena riskinä on verotulojen määrän kehitys ja edelleen palvelujen järjestämisen rahoitus. Kaupungin on varauduttava näihin riskeihin tasapainoisella talouskehityksellä ja talouden riskien hyvällä hallinnalla.
Suomen hallitus on pääministeri Sanna Marinin johdolla valmistelemassa eduskunnan käsiteltäväksi
sote-uudistuksen uutta lakipakettia. Tavoitteeksi hallitus on esittänyt, että lait ovat lausunnoilla tulevan syksyn aikana ja etenevät ripeästi päätöksentekoon. Uudistuksen viivästyminen ja lopulta kaatuminen perustuslaillisiin kysymyksiin Sipilän hallituskaudella on lisännyt kuntien taloudellisia ja toiminnallisia haasteita sote-palvelujen järjestämisessä. Sote-toimialan merkittävät investoinnit, kasvavat palvelutarpeet ja heikkenevä rahoituspohja muodostavat taloudellisen ja strategisen riskin, joka
tulee 2020-luvulla vaikuttamaan monien kuntien mahdollisuuksiin selvitä velvoitteistaan. Jyväskylän
kaupunki haluaa edelleen olla aktiivisesti valmistelemassa palvelujen uudistamista mm. nykyisiä palvelutoimintoja kehittämällä, jolloin niihin liittyviin haasteisiin ja riskeihin pystytään parhaiten vaikuttamaan.
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Kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien verorahoitukseen liittyi viime vuonna merkittävä muutostekijä, kun verokorttiuudistuksen myötä verotulot jäivät monessa kaupungissa merkittävästi ennustettua pienemmiksi. Arvioiden mukaan osa tästä uudistuksesta aiheutuneesta verovajeesta jää uuden
veromallin rakenteeseen pysyvästi, kun osa veronmaksajista maksavat pysyvästi osan veroistaan
viiveellä ns. jäännösveroina. Toisaalta tulorekisterin käyttöönoton luvataan parantavan myös verotulojen ennustamisen tarkkuutta ja siten myös kuntien rahoituksen suunnittelua.
Operatiiviset riskit
Merkittävämpinä henkilöstöriskeinä useat toimialat ja liikelaitokset nimesivät ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden vaikeuden sekä osaamisen varmistamisen muuttuvassa toimintaympäristössä.
Riskin hallitsemiseksi on tunnistettava organisaation osaamisen tarpeet seuraavan viiden vuoden
aikana ja arvioitava mitä osaamista organisaatiosta on poistumassa esimerkiksi eläköitymisen
myötä. Henkilöriskien vähentämiseksi henkilöstön riittävyyteen ja työhyvinvointiin liittyvää kuormitusta pyritään keventämään tarkastelemalla prosesseja sekä käyttämään rajallisia resursseja resurssiviisaasti. Henkilöstön saatavuutta on pyritty kehittämään tiiviillä yhteistyöllä alueen oppilaitosten,
korkeakoulujen ja yliopiston kanssa. Yhtenä keskeisenä henkilöstön saatavuutta parantavana tekijänä on kaupunkityönantajan vetovoiman lisääminen. Avainhenkilöriskiä pyritään hallitsemaan toimivilla sijaisjärjestelyillä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla.
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) -riskeinä on tunnistettu tietojärjestelmien lisääntyminen ja niihin
kohdistuneet muutokset, jotka ovat asettaneet myös haasteen kriittisten järjestelmien häiriöttömälle
toiminnan jatkuvuudelle. Tietojärjestelmiin ja -verkkoihin kohdistuneet häiriöt sekä tahalliset hyökkäykset julkishallinnon organisaatioita kohtaan ovat lisääntyneet. Tietoturvaan sekä tietojärjestelmien jatkuvuuden hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Merkittävät riskit on pyritty tunnistamaan ja niiden hallitsemiseksi on tehty toimenpidesuunnitelmat ja teknisiä valmiuksia sekä suojausta
on lisätty. Teknisen suojauksen lisääntyessä seurauksena on ollut henkilöstöön kohdistuneet yhteydenotot mm. huijaus- ja kalasteluviesteinä. Riskin hallitsemiseksi henkilöstä on koulutettu tunnistamaan tämän kaltaiset hyökkäykset sekä tiedottamista on lisätty. Näillä toimivilla prosesseilla on lisääntyneet häiriöt pyritty rajoittamaan vaikutuksiltaan ajallisesti ja laajuudeltaan mahdollisimman
pieniksi. Kaupungin tietojärjestelmien suojausta sekä käyttöoikeuksien hallintaa on auditoitu myös
ulkopuolisen toimesta. Saadun palautteen perusteella salasanakäytäntöjä sekä verkkoympäristön
valvontaa tiukennetaan. Kaupunki osallistui Taisto 2019 -harjoitukseen tietohallinnon johdolla. Harjoituksessa testattiin kaupungin valmiutta kohdata vakavia tietojärjestelmien häiriötilanteita. Harjoituksen palauteen perusteella kyky hallita häiriöitä sekä toipua vakavista häiriötilanteista on hyvällä
tasolla.
Toimitiloihin liittyvät riskit ovat liittyneet toimitilojen riittävyyteen palvelutarpeen osalta sekä sisäilmaongelmiin. Palvelutarpeen kasvu on lisännyt rakentamisen tarvetta. Riskiä on hallittu esimerkiksi tilapalvelun, varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhdessä toteuttamalla palveluverkkoprosessilla
sekä riittävällä resurssoinnilla talonrakennushankkeisiin ja vuosikorjauksiin. Sisäilmaongelmat ovat
lukumääräisesti vähentyneet vuoden aikana, mutta yksittäisten kiinteistöjen osalta ongelmat ovat
monimuotoistuneet. Sisäilmaongelmien kokonaisuutta hallitaan sisäilmatyöryhmien kautta.
Kiinasta käynnistyi alkuvuonna uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 -tartuntaepidemia.
Tauti laajeni hyvin nopeasti Eurooppaan ja tautitapauksia on ilmennyt myös Suomessa. Todennäköisesti tauti tulee vaikuttamaan laajentuessaan myös Jyväskylän kaupungin toimintaan ja palveluiden järjestämiseen. Kansallista ja kansainvälistä tilannekuvaa seurataan aktiivisesti ja kaupungin
valmiussuunnitelmia sekä henkilöstöohjeita päivitetään tilanteen mukaisesti.
Rahoitusriskit
Kaupungin rahoitusriskit liittyvät pääosin lainasalkkuun, joka koostuu sisäisen pankin lyhytaikaisista
lainoista konsernin tytäryhteisöiltä ja lyhytaikaisista kuntatodistuksista sekä pitkäaikaisista velkakirjalainoista. Näin laskettu lainasalkku oli 31.12.2019 yhteensä 407,0 milj. euroa (edellisvuonna 341,1
milj. euroa) ja lainasalkun keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,42 % (edellisvuonna
1,60 %). Lainamäärän kasvusta huolimatta kaupungin lainakanta asukasta kohden (2 857 euroa) on
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edelleen kaikkien kuntien keskimääräistä asukaskohtaista lainakantaa alhaisempi (ennakkotieto 3
360 euroa).
Kaupunki muutti tilivuoden aikana lainasalkun rakennetta ja kattoi lainakannan kasvun lisäämällä
lyhytaikaisten kuntatodistusten määrää 71 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaisten lainojen määrän osuus
koko lainasalkusta kasvoi 35 prosenttiin (21 % edellisvuonna). Muutoksella alennettiin osaltaan lainasalkkuun kohdistuvaa korkoriskiä, pitämällä kuitenkin kaupungin varainhankinnan riskit maltillisella tasolla.
Kaupungin lainasalkun suojausaste oli vuoden 2019 lopussa 44 % (edellisvuonna 52 %). Likviditeetti- eli maksuvalmiusriskin näkökulmasta vuosi oli ongelmaton. Luottoriskiä arvioitaessa on syytä
todeta, että kaupunki on myöntänyt antolainoja (157,8 miljoonaa euroa) ja takauksia (473,8 miljoonaa euroa) lähinnä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. Vuoden 2019 aikana ei ilmennyt tilanteita, joissa näiden yhteisöjen maksukyky olisi kokonaisuuden kannalta merkittävästi heikentynyt.
Oikeudelliset riskit
Oikeudellisia riskejä hallitaan parhaiten ennakolta varmistamalla päätösten ja oikeustoimien asianmukainen ja huolellinen valmistelu sekä toiminnan lainmukaisuus. Kaupungin tukipalveluilla on keskeinen rooli oikeudellisten riskien ennakollisessa tunnistamisessa ja hallinnassa.
Oikeudellisten riskien hallitsemiseksi organisaation hankinta- ja sopimusoikeudellista osaamista on
kuluvan tilikauden aikana edelleen vahvistettu ja vuoden 2019 lopussa valmistui Jyväskylän kaupungin ensimmäinen sopimusohje. Organisaation sisäisissä koulutuksissa on painotettu erityisesti sopimusten valvontaa ja oikea-aikaista reklamointia, jotta esimerkiksi ostopalvelut toteutuvat sopimuksessa sovitulla tavalla. Tilikauden aikana on käynnistetty organisaation sopimushallintaa koskevat
selvitykset myös järjestelmänäkökulmasta sähköisen sopimushallinnan mahdollisimman laajan käyttöönoton mahdollistamiseksi.
Jyväskylän kaupungilla on tilikauden aikana vireillä taloudellisesti merkittäviä oikeudenkäyntejä tai
niiden uhkia lähinnä liittyen palkkasaatavaerimielisyyksiin työnantaja- ja henkilöstöjärjestöjen välillä.
Hippos2020 -hankkeeseen liittyen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on vireillä Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksestä 4.2.2019/1, Hippos 2020-periaatepäätöksen täsmentäminen, jätetty kunnallisvalitus, jossa valitusperusteena on vedottu muun ohessa siihen, että valtuuston päätös olisi
valtiontukisäännösten vastainen. Valitus on edelleen vireillä Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeus on välipäätöksellään 8.5.2019 hylännyt valittajien valtuuston päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeneen vaatimuksen.
Turvallisuus
Jatkuvasti monimutkaistuva toimintaympäristö on entistä herkempi häiriöille. Häiriöt yhteiskunnan
elintärkeisiin toimintoihin koskettavat useita eri toimijoita ja voivat pahimmillaan aiheuttaa konkreettisia vaaratilanteita. Häiriöiden torjumiseksi korostuukin tiivis yhteistyö eri viranomaisten sekä keskeisten toimijoiden kesken. Yhteistyön tavoitteena on vähentää häiriöitä, onnettomuuksia ja rikoksia
sekä lisätä turvallisuutta sekä ihmisten turvallisuuden tunnetta.
Huolena nousi esille nuorten huumeiden käyttö sekä yleinen rauhattomuus eri palveluissa. Näihin
liittyvät riskit konkretisoituivat vuoden aikana perusopetuksen eri yksiköissä ja seurauksena työntekijät sekä oppilaat kokivat turvattomuutta kouluissa. Tilanteen hallitsemiseksi perustettiin moniviranomaisverkosto, jonka suunnitelmallisen ja koordinoidun yhteistoiminnan tuloksena tilanne saatiin
hallintaan. Yhteistyö Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa tiivistyi allekirjoitetun Ankkuri- sopimuksen
myötä. Yleisten paikkojen turvallisuutta kehitettiin rakenteellisilla ratkaisuilla sekä yhteistyöllä eri viranomaisten ja sidosryhmien kanssa.
Palvelualojen riskienarvioinneissa esille nousi palvelutilanteisiin liittyvien uhka- ja vaaratilanteiden
lisääntyminen, joilla on ollut vaikutusta henkilöstön turvattomuuden tunteen lisääntymiseen ja jaksamiseen. Henkilöstöturvallisuutta on parannettu esimerkiksi lisäämällä henkilöhälytysjärjestelmien
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kattavuutta sekä vartijapalveluita, kouluttamalla henkilöstöä, järjestämällä turvallisuuskävelyjä ja vähentämällä yksin työskentelyä. Poikkeamatilanteiden ilmoitusjärjestelmä uudistettiin vuoden aikana.
Uusi ilmoitusjärjestelmä mahdollistaa jatkossa entistä tarkemman tiedon keräämisen ja käsittelyn.
Vakuutussuoja
Onnistuneesta riskienhallinnasta ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi tehdyistä toimenpiteistä huolimatta, kaikkien riskien toteutumista ei voida ennalta estää. Kaupungin omaisuuteen tai toimintaan
liittyvät vahingot voivat olla taloudellisesti huomattavia ja niillä on monesti myös ihmisiin sekä toimintaan liittyviä vaikutuksia. Näihin on varauduttu kattavalla jäännösriskiä vastaavilla vakuutusturvalla.
Kaupungin toiminnan vastuuvakuutus kilpailutettiin, jonka yhteydessä vakuutuskokonaisuutta tarkasteltiin vastaamaan vakuuttamisen tarpeita. Kilpailutuksella saavutettiin sekä vakuutusturvan kattavuutta että taloudellista hyötyä. Vuoden aikana saadun kokemuksen perusteella kilpailutus oli onnistunut.
Työturvallisuuden osa-alueella on jatkettu suunnitelmallista esimiesten ja henkilöstön koulutusta. Ainakin osittain toimenpiteet ovat olleet vaikuttamassa työtapaturmien laskuun ja vuoden aikana ei
raportoitu yhtään vakavaan vammautumiseen johtanutta tapaturmaa.
Kokonaisuutena kaupungin vahinkotapahtumat ovat vähentyneet ja tällä on ollut positiivinen vaikutus vakuutusmaksuihin.
Kokonaisarvio
Kokonaisarviona tilikaudelta kaupungin toimintaa uhkaavista merkittävistä riskeistä voidaan todeta,
että ne olivat kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa kattavasti tunnistettu ja että toimenpiteet niiden
hallitsemiseksi ovat riittävän hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja
vaikuttavuutta on arvioitu tilivuoden aikana säännöllisesti kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutus onnistui kohtuullisen hyvin vuonna 2019. Vuoden
aikana ei konkretisoitunut merkittäviä kaupungin toiminnan jatkuvuutta merkittävästi haittaavia riskejä, vaikka kaikilta osin yksittäisten riskien toteutumiselta ei vältyttykään. Toteutuneita riskejä oli
tunnistettu ennalta hyvin ja tehtyjen suunnitelmien sekä toimenpiteiden johdosta niiden vaikutus on
saatu rajattua.
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1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisestä
Järjestäminen ja vastuut
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyillä varmennetaan toiminnan laillisuutta ja tuloksellisuutta, resurssien ja omaisuuden turvaamista, raportoinnin ja tiedon luotettavuutta sekä ennakoivasti ja järjestelmällisesti tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan toimintaan liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia.
Jyväskylän kaupunkiorganisaation sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty kuntalain edellyttämällä tavalla ja toteutettu annettuihin sääntöihin ja ohjeisiin perustuen. Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteista (KV 25.9.2017/103), jotka ohjaavat koko kaupunkikonsernin sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaatiotasoilla toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä lautakuntien tehtäväalueiden toimintasäännöissä
on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut.
Kuntalain mukaisesti kaupunginhallitus huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa, tuloksellisuutta ja raportointia. Kaupunginhallitus on antanut täydentävät ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseksi (KH 16.4.2018/63). Kukin toimiala ja liikelaitos sekä niiden tilivelvollinen
johto huolehtivat vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
menettelytapojen toteuttamisesta, raportoinnista ja tähän liittyvästä viestinnästä kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.
Konsernijohto vastaa kuntalain mukaan konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunkikonsernin tytäryhteisöissä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta lainsäädännön, valtuuston määrittelemän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden
ja konsernijohdon antaman ohjeistuksen mukaisesti. Konserniyhteisöjen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on esitelty konsernia käsittelevässä osassa.
Jyväskylän kaupungin toiminnan perustana ovat kunta- ja hallintolain sekä muiden säännösten lisäksi muut kaupungin toimintaa ja toimintatapoja ohjaavat linjaukset, säännöt ja ohjeet. Organisaation toimintaperiaatteet perustuvat kaupunkistrategiaan ja sen yhteydessä määriteltyihin arvoihin
sekä henkilöstötyön linjaukset (KH 22.10.2018/198).
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit ovat kytkeytyneet osaksi kaupungin johtamis-,
suunnittelua ja ohjauskäytänteitä taloussuunnittelun ja -seurannan prosessien kautta. Tilikauden aikana on myös laadittu sopimusohjeistus, jossa mm. linjataan sopimusten hallinnasta.
Kaupunginjohtajan nimittämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän tehtävänä on
ohjata, tukea ja koordinoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työtä edistäen myös
tiedonvälitystä sekä toimialojen että eri työryhmien, kuten tietosuojan- ja turvan työryhmän ja valmiusryhmän, välillä. Tiedonkulun parantaminen edistää merkittävien riskien tunnistamista sekä näiden hallintakeinojen määrittelyä.
Riskienhallinnan toteutus on vastuutettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ja hallinto- ja toimintasääntöjen mukaisesti. Talousarvion laadinnan yhteydessä muodostetaan tunnistettujen merkittävimpien riskien pohjalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jossa on
määriteltynä keskeiset toimenpiteet ja hallintakeinot riskien hallitsemiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi. Tämän suunnitelman toteutumista ja ajantasaisuutta seurataan ja ylläpidetään vuoden
aikana osavuosiraportoinnin yhteydessä dokumentoidusti.
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Tämä selonteko perustuu lauta- ja johtokuntien sekä niiden alaisen johdon valmistelemaan selontekoon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja näissä mahdollisesti havaituista puutteista sekä valvonnan kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Toimielimet ovat käsitelleet oman
vastuualueensa selonteon ja antaneet sen kaupunginhallitukselle. Tämän lisäksi selonteko perustuu
sisäisen tarkastuksen kuluneella tilikaudella toteuttamien tarkastusten ja arviointien yhteydessä
muodostuneeseen kokonaiskäsitykseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta. Selonteko on
valmisteltu COSO-viitekehykseen pohjautuvan arviointimallin avulla. Yhtiöitä koskevat tulokset on
esitetty erikseen toimintakertomuksen konsernia käsittelevässä osassa.
Havaitut puutteet
Tilikauden aikana ei ole raportoitu toteutuneista sisäisen valvonnan puutteista, joista olisi aiheutunut
merkittävää haittaa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnalle.
Kaupunginhallituksen tiedossa ei ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä tai muita lakien ja säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista saattaisi seurata merkittävä korvaus, kanne tai muu sellainen vaatimus tai oikeusseuraamus.
Yksityiskohtaisempi arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty muualla toimintakertomuksessa.
Kehittäminen ja kehittämiskohteet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessia on kaupunkikonsernissa kehitetty aktiivisesti useamman vuoden ajan toimialojen ja liikelaitosten erilaiset tarpeet ja toteutusresurssit huomioiden.
Toimintatapojen ja työkalujen toimivuuden arviointi osana säännöllistä seurantaa ja raportointia on
jatkuvaa kehittämistoimintaa. Toimenpiteiden tavoitteena on ollut selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä
edelleen systematisoida ja konkretisoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapoja. Kehitystyön tuloksena toimintaympäristön muutokset sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet on pystytty tunnistamaan aiempaa yhtenäisemmin ja koordinoidummin.
Tavoitteena on edelleen lisätä prosessin sekä toimintatapojen systemaattisuutta ja yhtenäisyyttä.
Tähän tavoitteeseen pyritään osallistamalla myös johtoryhmiä alempia organisaatiotasoja sekä edelleen vakiinnuttamalla ohjausryhmätyöskentelyä sekä kouluttamalla ja viestimällä. Tavoitteena on,
että pystytään mahdollisimman hyvin ennakolta huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön haasteet ja myös suunnitelmallisesti hyödyntämään avautuvat mahdollisuudet. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta tulee tunnistaa tärkeänä osana niin yksittäisissä muutostilanteissa ja projekteissa kuin
osana päivittäisiä palvelu- ja toimintaprosesseja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet
pyritäänkin sisällyttämään luontevaksi osaksi toimintaprosesseja tulevien vuosien aikana.
Vuoden 2020 aikana toimialoilla toteutetaan erilaisia toimenpiteitä, joilla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytänteitä yhdenmukaistetaan, seurantaa ja raportointia kehitetään entisestään ja
valvontaan ja riskien käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä konkretisoidaan ja siten sidotaan tiiviimmin
osaksi esimies- ja johtamistyötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus päivitetään sekä
viime tilikaudella laadittu sopimusohje tullaan kouluttamaan ja jalkauttamaan organisaatiossa.
Sisäisen tarkastuksen järjestäminen
Sisäinen tarkastus on riippumaton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tukitoiminto, joka toimii
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus avustaa kaupungin johtoa valvontavelvollisuutensa täyttämisessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on objektiivisella arviointi-, varmistus- ja konsultointitoiminnallaan tukea kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Sen
tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko kaupunkikonsernin sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä
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johtamis- ja hallintoprosesseihin. Sisäistä tarkastusta ohjaa kaupunginhallituksen antama toimintaohje (KH 5.3.2018/34), jossa määritellään sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimivalta ja vastuu.
Sisäisen tarkastuksen painopisteet vuosille 2019–2021 ovat ohjanneet sisäisen tarkastuksen työskentelyä vuoden 2019 aikana. Toiminnan painopisteinä on
1. eettisen toimintakulttuurin arviointi
2. johtamiskulttuurin ja esimiestyön arviointi
3. sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi
4. tietosuojan ja tietoturvan arviointi
5. sisäisen tarkastuksen laadun varmentaminen.
Sisäinen tarkastus on järjestänyt organisaatiossa koulutusta ja työpajoja sisäisestä valvonnasta ja
riskienhallinnasta, osallistunut sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa käsittävien ohjeiden ja sääntöjen
uudistamiseen, riskienhallintaprosessin arvioimiseen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän työskentelyyn.
Vuonna 2019 sisäinen tarkastus toteutti useita tarkastuksia, arviointeja ja konsultointeja. Tarkastuksissa on painottunut vahvasti toiminnan kehittämisen näkökulma ja konsultoivalla lähestymistavalla
on täydennetty perinteisiä varmistustehtäviä. Jokaisen tarkastuksen yhteydessä on arvioitu sisäisen
tarkastuksen painopisteiden toteutumista tarkastuskohteessa sekä kerätty painopisteistä tietoa. Kuluneella tilikaudella tehtyjen tarkastusten tavoitteena oli hyvän johtamis- ja hallintotavan tukeminen
sekä riski- ja valvontatietoisuuden lisääminen. Tavoitteena on ollut myös varmistua, että toimintoihin
on sisällytetty riittävät sisäisen valvonnan toimenpiteet ja kontrollit sekä varmistaa soveltuvan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden sekä tehtyjen päätösten noudattaminen. Kukin tarkastuskokonaisuus on käyty läpi tarvittavassa laajuudessa perehtyen soveltuvaan kriteeristöön, tarvittaviin toimintaprosesseihin ja toimintatapoihin, järjestelmiin sekä kirjanpito- ja tositeaineistoon.
Tarkastuksissa esille tulleiden havaintojen perusteella on tehty suosituksia korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Näiden perusteella tarkastuskohteiden vastuuhenkilöt ovat muodostaneet toimenpidesuunnitelman. Sisäinen tarkastus on seurannut antamiensa suosituksien toteutumista toimenpidesuunnitelmissa määriteltyjen aikataulujen mukaisesti ja raportoinut suositusten seurannan
tuloksista sekä toimenpiteiden vastuuhenkilöille että johdolle osana säännöllistä raportointia. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että tarkastuskohteiden vastuuhenkilöt ovat reagoineet tehtyihin havaintoihin ja niiden pohjalta annettuihin suosituksiin viipymättä ja korjaavia toimenpiteitä on toteutettu.
Kaupunginhallituksen kokonaisarvio
Arvioitaessa kaupunkikonsernin valvontaympäristöä kokonaisuutena, muodostaa se hyvän pohjan
sisäiselle valvonnalle. Valvonnan vastuut ja organisaatiotason kontrollit on määritelty kuntalain edellyttämällä tavalla. Valvontavastuu sekä sisäisen valvonnan merkitys on tiedostettu entistä paremmin
ja sen toimivuuteen ja tehokkuuteen on panostettu. Käytännön osaamista sisäiseen valvontaan ja
riskienhallintaan liittyvistä vastuista ja toimenpiteistä on vahvistettu perehdyttämällä ja kouluttamalla
esimiehiä ja henkilöstöä. Ennakoivampaan lähestymiseen on pyritty entistä vuorovaikutteisemmalla
toimintatavalla.
Kaupunginhallituksen arvion mukaan kaupungin hallintoa on pääsääntöisesti hoidettu toimintaa velvoittavien lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti. Sisäinen valvonta
ja riskienhallinta on olennaisilta osiltaan toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty, ja ne tuottavat kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta.
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen
Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin
ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset
taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu.

Tuloslaskelma
(1 000 euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %
Vuosikate, Euroa/asukas
Asukasmäärä

2019

2018

168 753,2
-855 710,0
-686 956,8
524 204,5
173 606,4
11 352,5
9 018,4
7 779,1
-5 388,1
-56,8
22 206,6
-53 776,0
-31 569,4
415,9
-31 153,5

175 548,9
-827 098,6
-651 549,7
513 761,0
173 454,1
13 385,9
8 944,7
10 585,6
-6 100,1
-44,3
49 051,2
-49 086,9
-35,7
336,0
300,3

19,7 %
41,3 %
156
142 460

21,2 %
99,9 %
347
141 305

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2019 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2018 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2018 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 x (Toimintatuotot) / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön)
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan oli 19,7 prosenttia, eli
toimintakuluista hieman alle viidennes katettiin myynti- ja maksutuloilla. Verotuloilla, valtionosuuk-
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silla ja rahoitustuotoilla jäi rahoitettavaksi 4/5 toimintakuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski 1,5 prosenttiyksikköä.
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset
Tilivuonna 2019 vuosikate kattoi 41,3 prosenttia kokonaispoistoista. Vuonna 2018 vastaava tunnusluku oli 99,9 prosenttia. Tunnusluvun heikkeneminen johtui vuosikatteen laskusta. Poistoihin sisältyy
lisäpoistoja 3,1 miljoonaa euroa.
Vuosikate euroa/asukas
Vuosikate asukasta kohden oli 156 euroa, kun se vuonna 2018 oli 347 euroa.
Toimintatuotot olivat vuoden 2019 tilinpäätöksessä 168,8 milj. euroa ja ne laskivat 6,8 milj. euroa
(3,9 %) vuodesta 2018. Tulolajeittain tarkasteltuna toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista 69,1
milj. euroa, maksutuotoista 50,0 milj. euroa, tuista ja avustuksista 18,4 milj. euroa ja muista toimintatuotoista 31,2 milj. euroa.
Tilivuoden 2019 toimintakulut olivat 855,7 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 28,6 milj. euroa
(3,5 %). Toimintakuluista oli henkilöstökuluja 355,0 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 14,6 milj.
euroa (4,3 %) edellisvuodesta. Palvelujen ostot olivat 363 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 11,4 milj. euroa (3,2 %). Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin kaupunki käytti 43,1
milj. euroa (kasvua 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna), avustuksiin 61,6 milj. euroa (+1,1 %) ja
muihin toimintakuluihin 32,9 milj. euroa (+4,3 %).
Toimintatuottojen laskusta 5,6 miljoonaa euroa oli seurausta Työterveys Aalto -liikelaitoksen sekä
Talouskeskus -liikelaitoksen yhtiöittämisistä vuoden 2018 lopussa. Maan myyntivoitot ja investointihankkeisiin liittyvät maankäyttösopimusmaksut laskivat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta.
Liikelaitoksista Keski-Suomen pelastuslaitoksen ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa ja Kylän Kattauksen 1,9 miljoonaa euroa. Tuloja kertyi edellisvuotta enemmän myös katutyöluvista, joukkoliikenteestä, tonttien ja liiketilojen vuokrista sekä rakennuslupamaksuista yhteensä 1,8
miljoonaa euroa.
Toimintakulujen kasvusta 14,6 miljoonaa euroa oli seurausta henkilöstömenojen kasvusta. Liikelaitosten yhtiöittämiset huomioiden henkilöstömenojen vertailukelpoinen kasvu edellisvuoteen oli 19,8
miljoonaa euroa. Kaupungin henkilöstöresursseja lisättiin noin 190 henkilötyövuotta edellisvuodesta.
Liikelaitosten lakkautusten myötä yhtiöihin siirtyi noin 96 henkilötyövuotta, joten todellinen henkilöstön lisäys oli 285 henkilötyövuotta. Henkilöstölisäysten seurauksena henkilöstömenot kasvoivat noin
17,7 miljoonaa euroa. Henkilöstöä lisättiin erityisesti varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen, yhteensä noin 174 henkilötyövuotta. Henkilömäärä kasvoi myös Kylän Kattaus -liikelaitoksessa noin
76 henkilötyövuodella sairaalan ruokapalvelutyön siirryttyä Kylän Kattauksen toiminnaksi vuoden
2019 alusta lukien.
Kilpailukykysopimuksen päättymisen seurauksena julkisen sektorin 30 %:n lomarahaleikkaus päättyi
ja vuoden 2020 lomista maksettavat lomarahat maksetaan täysimääräisinä. Lomarahaleikkauksen
päättyminen kasvatti vuodelle 2019 kirjattavaa lomapalkkavelan määrää 3,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärän kasvun seurauksena lomapalkkavelan kokonaismuutos oli 5,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2018 kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä näkyy henkilöstömenojen 2,1 miljoonan euron laskuna edelliseen vuoteen verrattaessa. Muiden virka- ja/tai työehtosopimuksiin perustuvien
sopimuskorotusten vaikutuksesta henkilöstömenot lisääntyivät noin 1,9 miljoonaa euroa.
Palvelutarpeen kasvaessa myös palvelujen ostot lisääntyivät erityisesti vammaispalveluissa (1,7
milj. euroa), vanhuspalveluissa (1,7 milj. euroa), perusopetuksen palvelualueella (1,3 milj. euroa)
sekä lastensuojelussa (1,0 milj. euroa).
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Verorahoituksella rahoitettava toimintakate oli tilivuonna 2019 yhteensä -687,0 milj. euroa eli 35,4
milj. euroa (-5,4 %) edellisvuotta heikompi. Verotulot ja valtionosuudet lisääntyivät 10,6 milj. euroa
edellisestä vuodesta (1,5 %).
Kaupungin verotulot olivat vuonna 2019 yhteensä 524,2 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli
10,4 milj. euroa (2,0 %). Verotulot jakautuvat kunnan tuloveroon 448,2 milj. euroa, kiinteistöveroon
49,4 milj. euroa sekä kaupungin osuuteen yhteisöveron tuotosta 26,7 milj. euroa. Kunnan tuloveron
tuotto kasvoi edellisvuodesta 9,4 milj. euroa (2,1 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 0,7 milj. euroa
(2,7 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 0,4 milj. euroa (0,8 %). Veroprosentti pidettiin vuonna 2019
vuoden 2018 tasolla. Valtionosuudet olivat 173,6 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,2 milj.
euroa (0,1 %).
Vuonna 2019 kaupungille kertyi korkotuottoja 9,0 milj. euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla.
Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi 7,8 milj. euroa. Muut rahoitustuotot koostuivat suurimmalta
osin osinkotuotoista (6,2 milj. euroa) ja takausmaksuista (1,3 milj. euroa) sekä osuus- ja peruspääoman koroista. Osinkotuotoista merkittävimmät olivat Alva-yhtiöt Oy 4,0 milj. euroa, Jykia Oy 1,0
milj. euroa ja Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa
Korkokulut olivat tilivuonna 2019 yhteensä 5,4 milj. euroa ja ne laskivat 0,7 milj. euroa edelliseen
vuoteen verrattuna. Korkotaso pysyi edelleen alhaisella tasolla ja korkokulujen laskuun vaikutti tilivuonna täysimääräisesti kaupungin vuonna 2018 tehdyt toimenpiteet lainasalkun marginaalitasojen
alentamiseksi ja muutokset korkosuojauksissa. Lisäksi vuoden aikana kasvatettiin lyhytaikaisen rahoituksen osuutta suhteessa pitkäaikaiseen rahoitukseen, joka alensi osaltaan korkokuluja.
Kaupungin vuosikate oli 22,2 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 26,8 milj. euroa
(-54,7 %). Vuosikate asukasta kohden oli 156 euroa ja vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 41,3 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 35,2 prosenttia. Tuloslaskelman tunnusluvuilla arvioituna kaupungin tulorahoituksen riittävyys heikkeni merkittävästi vuonna 2019.
Tilikauden tulos oli -31,6 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostui poistoeron ja sosiaalisen luototuksen rahaston vähennysten jälkeen -31,2 miljoonaa euroa.

Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit
90
80

M€, ilman SVOP:a 2013 ja 2015

Jyväskylän Energia Oy:n lainajärjestelyt (SVOP) eivät sisälly
78
vuosina 2013 ja 2015 investointeihin.
Poistoihin sisältyy vuonna 2013 ylimääräisiä poistoja 21,4 M€.
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Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti
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M€

Vuoden 2011 alijäämä oli 24,2 M€. Kumulatiivinen ylijäämä laski 9,8 M€, sillä suoraan taseen
edellisten tilikausien ylijäämään kirjattiin Palokan KTT Ky:n loppulasku -686.410 €,
Korpilahti-Muuramen KTT Ky:n loppulasku
142
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tuloutus +15,0 M€
120 152 152

150

100

100

99 107

114

96
58

50
1

0

1

-22

-50

0

-13 -13

-24

-26

20

14

5

0

0

-5

-100

8

6

51

51

37

32

31

23

23 19
4 3

45

-46

-31

-38

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Kumulat. Yli-/alijäämä

Yli-/alijäämä

Verotulojen muutos 2018-2019
1 000 euroa
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

2018
438 821
25 942
48 998
513 761

2019
448 187
26 652
49 366
524 204

Muutos
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Verotulojen muutos 2000-2019
M€ ja %
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Kiinteistöverot 2000 - 2019
M€ ja muutos -%
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TOIMINTAMENOT 2018 - 2019

TP 2018

1 000 euroa

TP 2019

Muutos 2018 - 2019
euroa

Konsernihallinto
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Päätöksenteon tuki
Kehittäminen
Henkilöstöpalvelut
Talous
Elinkeino ja työllisyys
Tietohallinto

71 962,1
18 951,4
5 426,1
840,8
4 505,3
1 847,5
34 558,0
5 832,9

72 279,6
20 202,0
5 492,3
486,1
5 251,5
695,4
33 496,1
6 656,2

Perusturva
Perusturva yhteiset
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut
Avoterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Terveyskeskussairaalat

446 774,8
7 166,3
88 440,5
89 661,2
15 013,5
60 736,8
159 908,2
25 848,4

456 228,6
5 785,9
91 886,6
94 389,2
16 408,1
57 396,6
163 214,4
27 147,7

Kasvun ja oppimisen palvelut
Yhteiset palvelut ja hallinto
Varhaiskasvatus
Perusopetus

215 139,8
7 317,8
81 398,1
126 423,9

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
Jyväskylän kansalaisopisto
Kirjastot
Museot
Liikunta
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunkirakenne
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö

317,5

%
0,4 %

1 250,7

6,6 %

66,1

1,2 %

-354,7

-42,2 %

746,2

16,6 %

-1 152,2

-62,4 %

-1 061,8

-3,1 %

823,2

14,1 %

9 453,8

2,1 %

-1 380,3

-19,3 %

3 446,1

3,9 %

4 728,0

5,3 %

1 394,7

9,3 %

-3 340,2

-5,5 %

3 306,2

2,1 %

1 299,3

5,0 %

231 834,3
8 290,5
88 716,2
134 827,6

16 694,4

7,8 %

972,7

13,3 %

49 590,4
3 666,8
4 508,5
8 615,1
4 690,6
19 297,5
3 116,5
5 695,5

52 771,9
4 120,5
4 690,8
8 943,0
5 454,2
20 191,8
3 228,8
6 142,7

3 181,5

6,4 %

453,7

12,4 %

54 324,3
2 956,2
41 047,0
5 843,7
4 477,4

56 036,8
3 172,8
42 191,5
6 165,7
4 506,7

1 712,5

3,2 %

216,7

7,3 %

1 144,5

2,8 %

YHTEENSÄ

837 791,3

Liikelaitokset
Tilapalvelu
Työterveys Aalto
Talouskeskus
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
KAIKKI YHTEENSÄ

51

7 318,0

9,0 %

8 403,7

6,6 %

182,3

4,0 %

328,0

3,8 %

763,6

16,3 %

894,3

4,6 %

112,3

3,6 %

447,2

7,9 %

322,1

5,5 %

29,2

0,7 %

869 151,1

31 359,7

3,7 %

143 530,2
58 519,1
7 043,3
5 232,6
15 939,1
24 876,1
31 920,0

139 941,3
59 331,0
0,0
0,0
18 249,3
28 896,9
33 464,1

-3 588,9

-2,5 %

811,9

1,4 %

-7 043,3

-100,0 %

-5 232,6

-100,0 %

2 310,2

14,5 %

4 020,8

16,2 %

1 544,1

4,8 %

981 321,6

1 009 092,4

27 770,8

2,8 %
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Käyttötalousmenojen muutos 2018 - 2019
Konsernihallinto
Henkilöstömenot
Työllisyyspalvelujen avustukset
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Kankaan alueen menot
Tietohallinnon menot
Pelastuspalvelut
Työterveyshuollon menot
Kunnallisverotus
Jäsenmaksut (Keski-Suomen liitto, Suomen kuntaliitto)
Kesätyöllistäminen
Työllisyyspalveluiden ostopalvelut
Visit Jyväskylän hankkeet
Muut toimintamenojen muutokset
Perusturva
Vanhuspalvelut; rintamaveteraanien palvelut, palveluseteliostot, ruokapalvelukulut, henkilöstömenot
Sosiaalipalvelut; lastensuojelun avohuollon ja laitoskuntouksen ostopalvelut, vammaispalveluiden
asumispalvelut
Erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen muutos
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstölisäys
Terveyskeskussairaalat; henkilöstömenot (hoitohenkilöstön lisäykset) ja palvelujen ostot
Avoterveydenhuolto; sairaankuljetuksen kustannusten siirto osaksi erikoissairaanhoidon laskutusta
Perusturvan yhteiset; Sote - hankkeiden loppuminen
Kasvun ja oppimisen palvelut
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ja lomapalkkajaksotuksen muutos
Perusopetuksen koulut
Varhaiskasvatuksen sisäiset ravitsemuspalvelut ja tilavuokrat
Perusopetuksen sisäiset tilavuokrat
Varhaiskasvatuksen muut toimintamenojen muutokset
Nuorisopalvelujen toimintamenot (henkilöstömenot, palvelujen ostot)
Koulunkäynninohjaajaresurssit
Perusopetuksen lomapalkkajaksotus
Muut toimintamenojen muutokset
Lukiokoulutuksen tuki
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
Aamu- ja iltapäivätoiminta (henkilöstömenot, palvelujen ostot)
Perusopetuksen kotikuntakorvaukset
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ja yksityisen perhepäivähoidon palveluraha
Perusopetuksen hankkeet
Oppilashuolto
Muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet sekä Valtion erityiskoulut
Perusopetuksen eläkemenoperusteiset maksut
Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Lomapalkkajaksotuksen muutos
Kaupunginteatterin toimintakulut (koneiden kunnossapito ja tarvikeostot)
Keski-Suomen museon tilavuokrat
Museoiden muut toimintakulut
Kirjastojen toimintakulut (mm. Kuokkalan ja Kortepohjan lähikirjastot)
Liikuntapalvelujen toimintakulut (koneiden kunnossapito, tarvikkeet)
Vapaaehtoistoiminta ja osallisuuden edistäminen
Muut toimintamenojen muutokset
Kaupunkirakenne
Joukkoliikenteen menot
Henkilöstösuunnitelman mukaiset rekrytoinnit, palkkojen sopimuskorotukset
Rakennusten purut ja pilaantuneet maat
Kaavoituksen palvelujen ostot
Muut menomuutokset

52

318
-873
-797
-555
-187
639
523
505
331
220
208
188
181
-66

9 454
4 728
3 447
3 306
1 395
1 300
-3 342
-1 380
16 694
4 747
2 033
1 727
1 444
1 053
823
822
759
672
650
620
370
369
358
289
289
153
84
-568
3 181
778
358
472
186
179
651
313
244
1 713
1 079
740
287
-161
-232
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TOIMINTATULOT 2018 - 2019

TP 2018

1 000 euroa

TP 2019

Muutos 2018 - 2019
euroa

Konsernihallinto
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Päätöksenteon tuki
Kehittäminen
Henkilöstöpalvelut
Talous
Elinkeino ja työllisyys
Tietohallinto

17 918,8
683,9
1 374,5
392,3
3 111,9
1 618,8
3 977,7
6 759,9

17 556,9
1 165,3
1 212,1
205,7
3 262,0
250,8
3 615,8
7 845,2

Perusturva
Perusturva yhteiset
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut
Avoterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Terveyskeskussairaalat

56 506,2
3 068,5
12 696,3
21 702,4
1 376,5
12 747,8
79,8
4 834,9

55 290,5
1 847,1
11 662,0
22 486,9
1 480,8
12 816,8
43,8
4 953,0

Kasvun ja oppimisen palvelut
Yhteiset palvelut ja hallinto
Varhaiskasvatus
Perusopetus

13 282,5
1 582,2
7 005,2
4 695,1

%

-361,9

-2,0 %

481,4

70,4 %

-162,4

-11,8 %

-186,6

-47,6 %

150,1

4,8 %

-1 367,9

-84,5 %

-361,9

-9,1 %

1 085,3

16,1 %

-1 215,7

-2,2 %

-1 221,4

-39,8 %

-1 034,3

-8,1 %

784,5

3,6 %

104,3

7,6 %

69,0

0,5 %

-36,0

-45,1 %

118,1

2,4 %

14 218,8
1 972,1
7 061,9
5 184,8

936,3

7,0 %

389,9

24,6 %

9 986,0
243,4
1 554,7
498,0
541,0
5 218,7
476,7
1 453,4

10 472,3
268,3
1 553,7
523,1
613,9
5 605,9
446,2
1 461,3

54 347,3
269,3
26 118,7
24 724,9
3 234,3

49 420,3
230,0
26 614,8
19 020,2
3 555,3

-4 927,0

-9,1 %

-39,3

-14,6 %

YHTEENSÄ

152 040,8

Liikelaitokset
Tilapalvelu
Työterveys Aalto
Talouskeskus
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
KAIKKI YHTEENSÄ

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
Jyväskylän kansalaisopisto
Kirjastot
Museot
Liikunta
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunkirakenne
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö
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56,7

0,8 %

489,7

10,4 %

486,2

4,9 %

24,8

10,2 %

-1,0

-0,1 %

25,1

5,0 %

72,9

13,5 %

387,2

7,4 %

-30,5

-6,4 %

7,8

0,5 %

496,1

1,9 %

-5 704,8

-23,1 %

321,0

9,9 %

146 958,7

-5 082,1

-3,3 %

177 731,0
94 757,0
6 798,2
5 414,3
15 070,7
24 380,3
31 310,5

175 176,9
96 812,7
0,0
0,0
16 719,7
28 126,8
33 517,6

-2 554,2

-1,4 %

2 055,7

2,2 %

-6 798,2

-100,0 %

-5 414,3

-100,0 %

1 649,0

10,9 %

3 746,5

15,4 %

2 207,1

7,0 %

329 771,9

322 135,6

-7 636,3

-2,3 %
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Käyttötaloustulojen muutos 2018 - 2019
Konsernihallinto
Konsernihallinnon sisäinen laskutus
Elinkeinopolitiikan ohjauksen tulot
Työllisyyspalveluiden hankkeet
Tietohallinnon tulot
Vaalit
Visit Jyväskylän tulot (hankkeet)
Työterveyshuolto
Kankaan alueen tulot
Muut toimintatulojen muutokset
Perusturva
Perusturva yhteiset; Sote hankkeiden tulojen poistuminen
Sosiaalipalvelut; Lastensuojelun ja vammaispalvelujen palveluista saatavien korvausten muutos
Vanhuspalvelut; rintaveteraanien palveluiden korvaukset
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; jäsenkuntakorvaukset palveluiden tuottamisesta
Avoterveydenhuolto; jäsenkuntien korvaukset palveluiden tuottamisesta
Terveyskeskussairaalat; jäsenkuntien korvaukset palveluiden tuottamisesta
Kasvun ja oppimisen palvelut
Konsernihallinnon vyörytystulot ja hallinnon sisäinen laskutus
Perusopetuksen hanketulot
Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksutulot
Muut varhaiskasvatuksen palvelueen toimintatulot
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksut
Nuorisopalvelujen hanke- ja muut toimintatulot
Perusopetuksen kotikuntakorvaukset
Muilta kunnilta laskutettavat koulunkäynninohjaajakorvaukset
Muut toimintatulojen muutokset
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Uimahallien maksutuotot
Muut liikuntapalvelujen maksutuotot ja toimintatulot
Jyväskylän taidemuseon toimintatulot
Muut toimintatulojen muutokset
Kaupunkirakenne
Maan myyntivoitot
Maankäyttösopimusmaksut
Katutyöluvat
Joukkoliikenteen tulot
Tonttien ja liiketilojen vuokrat, varausmaksut
Rakennuslupamaksut
Muut tulomuutokset
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-362
-1571
-270
-206
1085
248
204
80
-104
171

-1 216
-1 222
-1 034
785
117
51
87
936
147
262
-37
94
71
127
46
336
-110
486
232
155
89
10
-4 927
-5 974
-1 024
700
420
367
327
257

Toimintakertomus

TOIMINTAKATE 2018 - 2019

TP 2018

TP 2019

54 043,2
18 267,5
4 051,7
448,5
1 393,5
228,8
30 580,3
-926,9

54 722,7
19 036,7
4 280,2
280,4
1 989,5
444,5
29 880,3
-1 189,0

Perusturva
Perusturva yhteiset
Sosiaalipalvelut
Vanhuspalvelut
Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut
Avoterveydenhuolto
Erikoissairaanhoito
Terveyskeskussairaalat

390 268,6
4 097,7
75 744,2
67 958,8
13 637,0
47 989,0
159 828,4
21 013,5

400 938,1
3 938,8
80 224,5
71 902,3
14 927,3
44 579,8
163 170,6
22 194,7

10 669,5

2,7 %

-159,0

-3,9 %

4 480,3

5,9 %

3 342,2

2,1 %

1 181,2

5,6 %

Kasvun ja oppimisen palvelut
Yhteiset palvelut ja hallinto
Varhaiskasvatus
Perusopetus

201 857,3
5 735,6
74 393,0
121 728,8

217 615,5
6 318,4
81 654,3
129 642,8

15 758,1

7,8 %

39 604,4
3 423,4
2 953,8
8 117,1
4 149,6
14 078,8
2 639,7
4 242,0

Kaupunkirakenne
Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö

1 000 euroa
Konsernihallinto
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Päätöksenteon tuki
Kehittäminen
Henkilöstöpalvelut
Talous
Elinkeino ja työllisyys
Tietohallinto

Muutos 2018 - 2019
euroa

%

679,5

1,3 %

769,2

4,2 %

228,6

5,6 %

-168,1

-37,5 %

596,1

42,8 %

215,7

94,3 %

-700,0

-2,3 %

-262,1

28,3 %

3 943,5

5,8 %

1 290,4

9,5 %

-3 409,2

-7,1 %

582,8

10,2 %

7 261,3

9,8 %

7 914,0

6,5 %

42 299,6
3 852,2
3 137,1
8 419,9
4 840,3
14 586,0
2 782,6
4 681,4

2 695,3

6,8 %

428,9

12,5 %

-23,0
2 686,8
14 928,3
-18 881,2
1 243,1

6 616,5
2 942,8
15 576,7
-12 854,4
951,4

YHTEENSÄ

685 750,5

722 192,4

Liikelaitokset
Tilapalvelu
Työterveys Aalto
Talouskeskus
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos

-34 200,8
-36 237,9
245,2
-181,6
868,4
495,7
609,5

-35 235,6
-37 481,7
0,0
0,0
1 529,7
770,0
-53,6

KAIKKI YHTEENSÄ

651 549,7

686 956,8

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
Jyväskylän kansalaisopisto
Kirjastot
Museot
Liikunta
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylän kaupunginteatteri
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183,4

6,2 %

302,9

3,7 %

690,7

16,6 %

507,1

3,6 %

142,9

5,4 %

439,4

10,4 %

6 639,5

-28850,6 %

256,0

9,5 %

648,4

4,3 %

6 026,8

-31,9 %

-291,7

-23,5 %

36 441,9

5,3 %

-1 034,8

3,0 %

-1 243,8

3,4 %

-245,2

-100,0 %

181,6
661,3

-100,0 %
76,2 %

274,3

55,3 %

-663,1

-108,8 %

35 407,1

5,4 %
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1.3.2 Toiminnan rahoitus
Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattujen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai
vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää
ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet kaupungin kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.

Rahoituslaskelma
2019

2018

(1 000 euroa)
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta

22 206,6
-9 603,4
12 603,2
-68 107,2
1 059,2
11 895,3
-55 152,7
-42 549,5

49 051,2
-16 461,2
32 590,0
-67 500,6
1 674,0
18 417,9
-47 408,6
-14 818,6

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

1 054,1
-101,9
1 156,0
65 892,3
23 000,0
-26 685,7
69 578,0
0,0
-28 685,0
38 261,5

2 114,6
-259,1
2 373,7
-24 701,9
20 000,0
-26 281,0
-18 420,9
0,0
14 125,6
-8 461,7

-4 288,1
2 450,0
6 738,1

-23 280,3
6 738,1
30 018,4

-81 389,2
33,1 %
0,5
0,9
0,9
142 460

-38 032,9
74,5 %
1,1
1,7
2,7
141 305

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5v)
Investointien tulorahoitus, %
Laskennallinen lainanhoitokate
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2019 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2018 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2018 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investoinnit
Investointien tulorahoitus, %
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno
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Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on
rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien myynnillä, lainoilla ja rahavarojen
määrää vähentämällä. Investointien tulorahoitus-% oli vuonna 2019 33,1 %, eli tulorahoitus ei riittänyt kattamaan kaupungin investointien omahankintamenoa kokonaisuudessaan.
Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä vuodelta
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan
vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan
joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien
rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata
investointien omarahoituksen osuutta pidemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran
kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Eliminoidusta rahoituslaskelmasta laskettu toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä
viime vuodelta on 31.12.2019 yhteensä -81,4 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen kertymä oli -38,0 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä heikkeni 43,4 miljoonaa euroa.
Lainanhoito
Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset)
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa
saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset
lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa
laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset.
Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo
on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta
tai vähentämään rahavaroja.
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden
jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku
on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.
Jyväskylän kaupungin laskennallinen lainanhoitokate oli 0,5, kun se edellisenä vuonna oli 1,1.
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan
kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnusluvun arviointiasteikko on seuraava:
•
•
•

Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on suurempi kuin 2.
Kunnan lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1–2.
Kunnan lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1.

Jyväskylän kaupungin lainanhoitokate oli 0,9, kun se edellisenä vuonna oli 1,7.
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Maksuvalmius
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassan riittävyys 31.12.2019 oli 0,9 päivää. Kassan riittävyys lyheni edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 päivää rahavarojen vähentymisen
johdosta.
Tilinpäätöksessä 2019 varsinaisen toiminnan rahavirta oli 42,5 milj. euroa, joka on 27,7 milj. euroa
vähemmän kuin vuonna 2018. Investointien tulorahoitusprosentti oli 33,1 prosenttia ja se heikkeni
merkittävästi vuoteen 2018 (74,5 %) verrattuna.
Investointimenot olivat vuonna 2019 yhteensä 68,1 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,6
milj. euroa (0,9 %). Vuoden 2019 investoinneista 30,3 milj. euroa oli Tilapalvelun talonrakennusinvestointeja. Suurimmat talonrakennushankkeet tilivuonna 2019 olivat Savulahden päiväkotikoulu
(6,7 milj. euroa), Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennus (5,1 milj. euroa), Pohjanlammen koulun peruskorjaus (4,1 milj. euroa) sekä Kangasvuoren päiväkotikoulu (3,1 milj. euroa).
Kunnallistekniikkaan investoitiin 22,1 milj. euroa, josta 20,0 milj. euroa katupalveluihin ja 2,1 milj.
euroa viherpalveluihin. Urheilu- ja retkeilyalueisiin investoitiin 2,7 milj. euroa. Maa- ja vesialueiden
hankintoihin käytettiin 2,3 milj. euroa ja irtaimeen käyttöomaisuuteen investoitiin 8,0 milj. euroa.
Keski-Suomen pelastuslaitos investoi 0,8 milj. euroa, Altek Aluetekniikka -liikelaitos 0,2 milj. euroa.
Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 1,1 milj. euroa.
Kaupungin oman taseen lisäksi vuonna 2019 toteutettiin yhteensä 16,1 miljoonan euron investoinnit
muiden yhteisöjen taseeseen. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten
mukaisilla summilla.
Kaupungin merkittävimmät vuokrahankkeet 2015 alkaen, Investointiarviot*
Kohde

Vuokranantaja Vuokra-aika 1 000 €

Huhtasuon koulukeskus, elinkaarihanke
Koy Huhtasuon kk 2013…
Huhtasuon hoivakoti**
JVA
2016-2031
Kynnystien palvelukoti ja vuokra-asunnot**
JVA
2016-2041
Lahjaharjuntien palvelukoti**
JVA
2016-2041
Keh.vammaisten palvelukoti, Ahokoti**
JVA
2017-2042
Kankaan vanhusten hoivakoti**
JVA
2018-2048
Vaajakosken terveysasema ja palveluas.**
JVA
2019-2048
Mankolan yhtenäiskoulun laaj. ja muutostyöt EF
2019-2038
Uusi sairaala, Kylän Kattauksen keittiö- ja palvK-S Sairaanhoitopii2019…
Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat (soteK-S Sairaanhoitopii2020...
Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöt
JVA
2020
Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskus (pk ja laaj.)
Tehostetun palveluasumisen hanke, 60 paikkaJVA
2022…
Kyllikin vanhuskortteli (sote-ratkaisu)**
Yhteensä

35 500
11 040
3 500
2 600
1 700
7 500
11 700
6 926
5 000
39 000
1 100
11 400
7 500
20 000
164 466

2015

6 380
7 040
2 000
1 400

2016

2017

4 000
1 500
1 200
1 500
1 500

200
4 500
5 500

2018

1 500
6 200
2 800
8 000

2019

4 126
4 000
8 000

2020

1 000
8 000
1 100

2021

5 400

3 500

16 820

9 700

* Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan.
** Palvelutaloissa asukkaat maksavat huoneistoistaan vuokraa.

10 200

18 500

16 126

10 100

5 000
13 900

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 11,9 milj. euroa. Suurin osa eli 10,7 milj. euroa kertyi maakaupoista. Maan myyntivoitot olivat 8,9 milj. euroa ja ne toteutuivat 1,1 milj. euroa
muutettua talousarviota pienempänä. Myydyn omaisuuden tasearvo oli kokonaisuudessaan 2,1 milj.
euroa ja omaisuuden myyntien tulosvaikutus oli 9,8 milj. euroa. Liitetiedoissa on tarkempi erittely
omaisuuden myyntivoitoista ja -tappioista.
Kaupungin myöntämien antolainojen määrä lisääntyi 0,1 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja
lyhennettiin 26,7 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat lisääntyivät 69,6 milj. eurolla. Kaupungin
lainakanta kasvoi 65,9 milj. euroa. Oman pääoman muutoksia ei ollut vuonna 2019.
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Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 42,5 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta oli
38,3 milj. euroa. Kaupungin rahavarat pienenivät 4,3 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa kaupungin
rahavarat olivat 2,5 milj. euroa.
Tulorahoituksen korjauserät 2019
Myyntivoitot, käyttötalous
Tulojen korjauserät

Kaupunki
-9 321,5
-9 321,5

Tilapalvelu
-75,7
-75,7

Pelastuslaitos
-55,1
-55,1

Altek
-67,3
-67,3

Yhteensä
-9 519,7
-9 519,7

-21,1
136,3
115,1
-9 436,6

-31,4
0,0
-31,4
-44,3

0,0
0,0
0,0
-55,1

0,0
0,0
0,0
-67,3

-52,5
136,3
83,7
-9 603,4

Myyntitappiot, käyttötalous
Pakolliset varaukset
Menojen korjauserät
YHTEENSÄ

160%

Vuosikate -% poistoista ja
investointien tulorahoitus -%
147%

140%
120%

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.
137%
(laskettu vuosina 2013 ja 2015 ilman JE:n SVOP-sijoitusta)
Jos tunnusluku on alle 100 % on erotus rahoitettu myynneillä,
125%
lainoituksella ja kassavaroilla.

113%

104%

94%

78%

80%
60%

56%

20%
0%

47%

41%
28%

39%
21%

58%

33%

130%

93%

77%

74% 76%

74%

65%

40%

99%

100%

100%

108%

51%

47%

38%

47%

38%

41%
33%

12%
18%

75%

60%

38%

16%

100%

7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %
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Investoinnit 2019
Kunnallistekniikka, Katupalvelut
Irtain käyttöomaisuus
Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus
Pohjanlammen koulun peruskorjaus
Tekniset korjaustyöt
Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus
Maa- ja vesialueet
Urheilu- ja retkeilyalueet
Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostyöt
Kunnallistekniikka, Viherpalvelut
Keski-Suomen museon peruskorjaus
Rakentajantalon muutostyöt
Osakkeet ja osuudet
Vesangan koulun laajennus
Keski-Suomen pelastuslaitoksen investoinn
Kortepohjan päiväkotikoulu
Altek Aluetekniikan investoinnit
Koulujen toiminnalliset muutostyöt
Kunnallistekniikka, Satamapalvelut
Yhteensä

1 000 euroa
20 034
7 965
6 742
5 106
4 135
3 518
3 067
2 977
2 734
2 223
2 094
2 004
1 928
1 021
957
814
422
199
161
6
68 107
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1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset
Tase ja sen tunnusluvut
Tase
Vastaavaa (milj. euroa)

2019

2018

Vastattavaa (milj. euroa)

2019

2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

936,4
7,6
2,3
5,3

926,6
7,3
2,6
4,7

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

443,4
423,2
0,3
51,0
-31,2

474,6
423,2
0,4
50,7
0,3

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskene. hank.

567,0
137,9
306,2
97,8
13,8
0,0
11,3

557,2
136,8
289,6
93,8
12,5
0,0
24,6

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

361,8
203,4
150,0
7,8
0,6

362,1
202,6
150,0
8,9
0,6

0,3
0,0
0,2
0,0

0,2
0,0
0,2
0,0

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus

33,2
0,7
0,6
0,0

38,8
0,9
0,9
0,0

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

30,0
0,2
0,0
0,2
29,8
17,8
4,9
7,0

31,2
1,4
1,3
0,2
29,7
15,1
5,7
8,9

2,5

6,7

969,8

965,6

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat

Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET
VARAUKSET
Poistoero

4,8

5,1

4,8

5,1

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

0,5
0,3
0,2

0,7
0,3
0,3

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat

2,6
1,9
0,7

2,0
1,6
0,5

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

518,5
233,8
30,0
203,7
0,0
0,1

483,1
242,5
30,0
212,4
0,0
0,1

Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

284,7
71,0
31,7
70,6
12,7
40,4
6,9
51,3

240,6
0,0
26,7
72,1
14,0
67,8
6,9
53,1

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

969,8

965,6

2019
46,8 %
58,4 %
19 857
139
407 036
2 857
563 376
3 955
157 797
142 460

2018
50,4 %
54,4 %
51 010
361
341 143
2 414
491 496
3 478
158 852
141 305

TASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainat ja vastuut 31.12., 1 000€
Lainat ja vastuut, €/asukas
Lainasaamiset, 1000 €
Asukasmäärä

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2019 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2018 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2018 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.
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Kaupungin taseen loppusumma oli 969,8 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,2
milj. euroa.
Siirtovelat olivat 51,3 milj. euroa ja ne vähenivät edellisestä vuodesta 1,8 milj. euroa. Siirtovelkojen
suurin erä on henkilöstön jaksotettu lomapalkkavaraus, joka oli 31.12.2019 yhteensä 44,7 milj. euroa. Muut lainasaamiset vähenivät 1,1 milj. euroa. Tämä johtui pääosin siitä, että Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö sr maksoi säätiön hallituksessa päätetyn mukaisesti Jyväskylän kaupungin
säätiölle myöntämät 959 231 euron antolainat pois.
Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 19,9 milj. euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 139 euroa. Kaupungin ylijäämäkertymää vuoden 2000 jälkeen on eniten kasvattanut vuonna 2005 kirjattu
116,9 milj. euron myyntivoitto, joka muodostui pääosin Jyväskylän Veden myynnistä Alva-yhtiöt
Oy:lle (ent. Jyväskylän Energia Oy). Vuonna 2009 kirjattiin Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden vesiliiketoiminnan myynnistä myyntivoittoa 40,6 milj. euroa ja vuonna 2011 kirjattiin edellisten
tilikausien ylijäämään liittymismaksuvelkojen tuloutusta 15,0 milj. euroa. Kaupungin lainakanta oli
407,0 milj. euroa ja lainakanta kasvoi 65,9 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta
kohden olivat 2 857 euroa ja lainakanta asukasta kohden lisääntyi 443 euroa edelliseen vuoteen
verrattuna. Tilivuoden 2019 aikana kaupungin omavaraisuusaste heikkeni 3,6 prosenttiyksikköä.
Suhteellinen velkaantuneisuus nousi 4,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, %
= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Jyväskylän kaupungin omavaraisuusaste oli 46,8
prosenttia. Omavaraisuusaste laski 3,6 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kunnalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Jyväskylän suhteellinen velkaisuus
vuonna 2019 oli 58,4 prosenttia. Tunnusluku heikkeni 4,0 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta.
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
= Edellisten kausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä
Tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyt ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka
paljonko on kertynyt alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kaupungin taseen ylijäämien
kertymä on 19,9 milj. euroa.
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
= (Edellisten kausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä) / Asukasmäärä
Tunnusluku osoittaa kertyneen yli-/alijäämän asukasta kohden tilinpäätösvuoden päättymispäivänä.
Taseen ylijäämien kertymä oli 139 euroa/asukas ja asukaskohtainen ylijäämäkertymä laski 222 euroa/asukas edellisvuodesta.
Lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
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Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kaupungin lainakanta oli 407,0 milj.
euroa. Lainakanta kasvoi 65,9 milj. euroa edellisestä vuodesta.
Lainat euroa/asukas
= Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla kunnan lainakanta tilinpäätösvuoden päättymispäivän mukaisella asukasluvulla. Kaupungin lainakanta oli 2 857 euroa/asukas ja kaupungin lainat
asukasta kohden lisääntyvät 443 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Lainat ja vuokravastuut 31.12.
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden
määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena. Jyväskylän lainat ja vuokravastuut 31.12
olivat 563,4 milj. euroa ja ne lisääntyivät 71,9 milj. euroa edellisestä vuodesta.
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas
= Lainat ja vuokravastuut / Asukasmäärä
Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden
päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kaupungin lainat ja vuokravastuut olivat 3 955
euroa/asukas ja ne lisääntyivät edellisestä vuodesta 476 euroa/asukas.
Lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamiset olivat 157,8 milj. euroa. Lainasaamiset vähenivät 1,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.

Lainakanta ja lainojen vuosimuutos
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Lainakanta ja korkokulut

450

Vuonna 2018 lainakannan
keskimääräisellä pääomalla
laskettu keskikorko oli 1,60 %
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1.5 Kokonaistulot ja -menot
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset on yhdistelty rivi riviltä.
Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja
menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.
KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2019
TULOT
Toiminta
Toimintatuotot
Verotulot
Valtionosuudet
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Satunnaiset tuotot
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot
Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lyhytaikaisten lainojen lisäys
Kokonaistulot yhteensä
MENOT
Toiminta
Toimintakulut
Valmistus omaan käyttöön
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Satunnaiset kulut
Tulorahoituksen korjauserät
Pakollisten varausten muutos
- Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-)
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot
Investoinnit
Investointimenot
Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen vähennys
Oman pääoman muutokset
Kokonaismenot yhteensä
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Milj. euroa

%

168,8
524,2
173,6
9,0
7,8
0,0

17,2 %
53,5 %
17,7 %
0,9 %
0,8 %
0,0 %

-9,5

-1,0 %

1,1
11,9

0,1 %
1,2 %

1,2
23,0
69,6
980,5

0,1 %
2,3 %
7,1 %
100,0 %

855,7
0,0
5,4
0,1
0,0

89,5 %
0,0 %
0,6 %
0,0 %
0,0 %

0,1
-0,1

0,0 %
0,0 %

68,1

7,1 %

0,1
26,7
0,0
0,0
956,1

0,0 %
2,8 %
0,0 %
0,0 %
100,0 %
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KOKONAISTULOT TP 2019
980,5 milj. euroa

Lainanotto
9,4 %
Toimintatulot
17,2 %
Antolainojen
vähennys
0,1 %

Verotulot
53,5 %

Investointitulot
1,3 %
Tulorahoituksen
korjauserät
-1,0 %

Valtionosuudet
17,7 %

Korko-, rahoitusja muut tuotot
1,7 %

KOKONAISMENOT TP 2019
956,1 milj. euroa

Lainojen
lyhennykset
Antolainojen lisäys 2,8 %
0,0 %

Konsernihallinto
6,0 %

Investointimenot
7,1 %
Korko-, rahoitusja muut menot
0,6 %
Tulorahoituksen
korjauserät
0,0 %

Perusturva
44,0 %

Liikelaitokset
13,6 %

Kaupunkirakenne
4,9 %

Kulttuuri- ja
liikuntapalvelut
3,7 %

Kasvun- ja
oppimisen palvelut
17,4 %
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1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous
1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %)
kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 18 osakeyhtiötä, viisi säätiötä ja kolme kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 24 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuului
tilivuoden 2019 lopussa yhteensä 50 tytäryhteisöä.
Konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kaupunki on jäsenenä, yhdistelmänä. Kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään tytäryhteisöjen ja
kuntayhtymien lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhtiöiden voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen
keskinäiset tuotot ja kulut, saamiset ja velat, omistukset sekä sisäiset katteet eliminoidaan.
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis kuului tilivuonna 2019 Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiötä ei
kuitenkaan yhdistellä konsernitilinpäätökseen tytäryhteisönä, koska kaupungilla ei ole suoraa omistusosuutta yhtiössä. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistavat Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (40 %), Jykia Oy (40 %) ja Muuramen kunta (20 %). Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Jykia Oy:n kautta kaupungin välillinen omistusosuus yhtiössä on 54,3 %.
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Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaupunkikonserniin yhdistellyt tytäryhtiöt ja säätiöt, alakonsernit
tytär- ja osakkuusyhtiöineen, kaupungin omistamat osakkuusyhtiöt (kaupungin omistusosuus 20−50
%) ja kuntayhtymät.
Jyväskylän kaupunki
Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt
Alva-yhtiöt Oy *
Alva Sähköverkko Oy
Jyväskylän Energiatuotanto Oy
Jyväskylän Voima Oy
KS Energiavälitys Oy
C-Ella Oy
JE-Hulevesi Oy
Väre Oy
Wiitaseudun Energia Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy *
JAMK Turbiini-Rahasto Oy
(Jyväskylän Yritystehdas Oy)
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy *
As Oy Jyv mlk:n Jokileinikki
As Oy Jyv mlk:n Norolankuja 1
As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1
As Oy Tuulenkylä
As Oy Vastatuuli
Ki Oy Jyv Palokunnanmäen Autoparkki
Halssilan Huolto Oy
Sulun Kiinteistöhoito Oy
As Oy Muurarinmäki
Total Kiinteistöpalvelut Oy
Mustankorkea Oy
MKO Ympäristöpalvelut Oy
Education Facilities Oy *
Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi
Jykia Oy *
Ki Oy Asekatu 3
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7
Ki Oy Jyväskylän Tourula
Ki Oy Konttisentie 2
Ki Oy Muuramen Keljonportti
Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie
Kortepohjan Matkailualue Oy
Kiinteistö Oy Jyväskylän Ursus
Kiinteistö Oy Jyväskylän Lynx
(Jyväskylän Jäähalli Oy)
(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis)
(Tikkakosken Teollisuustalo Oy)
Jyväs-Parkki Oy *
Ki Oy Jyv Vapaudenkatu 55
Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr
Jyväskylän Jäähalli Oy (44,4%+28,3%)

2019

Muutos %

Muut tytäryhtiöt
Ki Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus
Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo
Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (ei suoraa omistusta)
Ki Oy Tikkakosken Terveysasema
Korpilahden Virastokeskus Oy
Tikkakosken Teollisuustalo Oy (30,9%+31,7%)
Jyväskylän Yritystehdas Oy (25,0 %+22,5 %+14,8 %)
Työterveys Aalto Oy (98,3 % + 0,2 %)
Työterveys Laine Oy (98,0 % + 0,2 %)

100,0 %
100,0 %
100,0 %
81,4 %
44,7 %
33,3 %
100,0 %
20,3 %
100,0 %
90,0 %
100,0 %
25,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
51,5 %
41,4 %
34,6 %
35,0 %
29,3 %
20,0 %
0,0 % -100,0 %
80,0 %
100,0 % 100,0 %
100,0 %
100,0 %
84,9 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
100,0 %
51,0 %
100,0 %
33,3 %
40,0 %
37,4 %
100,0 %
85,0 %
70,9 %
87,0 %

2019
100,0 %
55,8 %
54,3 %
100,0 %
100,0 %
62,6 %
62,3 %
98,5 %
98,2 %

Muutos %

-0,6 %

-1,5 %
-1,8 %

Muut säätiöt
Jyväskylän Asumispalvelusäätiö sr
Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr
Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr
Osakkuusyhtiöt
As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo
As Oy Jyv Säästökeskus
As Oy Jyv Kauppakatu 23
As Oy Kuokkalan Toritalo
As Oy Pappilanraitti
Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy
Huhtakeskus Oy
Jyväskylän Messut Oy
Jyvässeudun Liikenneturvallisuuskeskus Oy
Kankaan Palvelu Oy (äänivalta 33,3 %)
Keljonkankaan Palvelukeskus Oy
Ki Oy Jyskän Palvelukeskus
Ki Oy Palokan Liikekeskus
Ki Oy Palokan Nisulankulma
Ki Oy Riikankulma
Ki Oy Säynätsalon Palv.keskus
Korpilahden Satama Oy
Midinvest Oy
Monetra Keski-Suomi Oy (31,2 % + 10,3 % + 4,4 %)
Jyväskylän Hippos GP Oy
Jyväskylän Hippos Ky
Kuntayhtymät
Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä *
Gradia-koulutuspalvelut Oy
Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy
(Jyväskylän Yritystehdas Oy)
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä *
(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis)
CeFICT Oy
Fimlab laboratoriot Oy
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr
Keski-Suomen liitto

72,7 %

33,9 %
31,9 %
25,0 %
24,8 %
0,0 %
33,3 %
41,1 %
26,5 %
28,2 %
18,3 %
44,8 %
47,9 %
32,7 %
23,6 %
48,0 %
48,1 %
49,9 %
21,7 %
45,9 %
49,0 %
49,7 %

-24,6 %

45,9 %
49,0 %
49,7 %

59,1 %
100,0 %
24,0 %
25,0 %
50,9 %
40,0 %
100,0 %
22,4 %
50,9 %

* Yhtiöllä tai kuntayhtymällä alakonserni

1.6.2 Konsernin toiminnan ohjaus
Kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus perustuu valtuuston hyväksymiin omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen. Yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta raportoidaan
konsernijohdolle kolme kertaa vuodessa. Raporteissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä kerrotaan olennaisista liiketoiminnan muutoksista.
Konsernin tytäryhtiöissä noudatetaan yhtenäistä laina- ja takauspolitiikkaa. Konsernin keskitetyn rahoituksen eli sisäisen pankin toiminta on vakiintunut perustuen sisäisen pankin ohjeeseen, maksuvalmiussuunnitteluun ja konsernitilin käyttöön. Konsernirahoituksesta sekä laina- ja takaustilanteesta raportoidaan säännöllisesti konsernijohdolle.
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1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat
Vuoden 2019 lopussa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuului 50 tytäryhteisöä. Merkittävimmät kaupunkikonsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset tilivuonna 2019 olivat seuraavat:
-

-

-

Kaupunki on myynyt (Kaupunginhallitus 21.1.2019/19) Total Kiinteistöpalvelut Oy:n koko osakekannan SOL Palvelut Oy:lle. Osakekauppa toteutui 28.2.2019.
Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta siirtyi kaupunginvaltuustossa 20.8.2018 päätetyn mukaisesti Monetra Keski-Suomi Oy:öön vuoden 2019 alusta alkaen. Jyväskylän kaupungista tuli talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja tuottavan alueyhtiön Monetra Keski-Suomi
Oy:n asiakas sekä omistaja (suora ja välillinen omistus 45,9 %).
Jyväskylän Hippos GP Oy ja Jyväskylän Hippos Ky on perustettu Hippos2020-hankkeen jatkokehitysvaiheen toteuttajiksi. Kommandiittiyhtiön tehtävänä on rahoittaa ja hallinnoida Hippos2020-hankkeen jatkokehitysvaihe ja Jyväskylän Hippos GP Oy on kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies.
Kaupunki on myynyt yksittäisiä Työterveys Aalto Oy:n ja Työterveys Laine Oy:n osakkeita yhtiöiden asiakkaana oleville sekä järjestämisvastuussa oleville kunnille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. Kaupunki on myynyt osakkuusyhtiö As Oy Pappilanraitti osakekannan.
Mustankorkea Oy on perustanut vuoden lopulla yhtiön 100 %:sti omistaman tytäryhtiö MKO Ympäristöpalvelut Oy:n, joka tarjoaa jatkossa jätehuoltopalvelut alueen yrityksille.

1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Jyväskylän kaupunkikonsernin taloudellinen asema heikentyi tilivuoden 2019 aikana. Tilikauden tulos oli alijäämäinen -28,9 miljoonaa euroa ja konsernitaseessa on ylijäämäkertymiä vain 4,2 miljoonaa euroa, joka on erittäin pieni kaupunkikonsernin talouden kokoon suhteutettuna. Heikon ylijäämäkertymän takia kaupunkikonsernin taloudessa ei ole liikkumavaraa tai riskinsietokykyä. Konsernitaseen tunnusluvut heikkenivät myös omavaraisuuden, suhteellisen velkaantuneisuuden ja lainakannan osalta tilivuonna 2019.
Kaupunkikonsernin tulevaisuuden talouden kehityskuvaan liittyy epävarmuustekijöitä kaupungin ja
kuntayhtymien tilanteen lisäksi myös konserniyhtiöiden osalta. Epävarmuustekijät liittyvät pitkälti yhtiöiden toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi yleisen taloustilanteen heikkenemiseen tai asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Yhtiöiden talouden kehityskuva näyttää pääosin
kuitenkin positiiviselta ja konserniyhtiöiden odotetaan tekevän tulevina vuosina kokonaisuutena tarkastellen ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Konsernitilinpäätöksen 2019 perusteella kaupungin on kuitenkin
käynnistettävä talousohjelman laatiminen, jolla varmistetaan kaupungin lisäksi myös kaupunkikonsernin ylijäämäkertymän säilyminen positiivisena.

1.6.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä
Konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Konserniohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvän hallinto- ja johtamistavan ohjeistus on yhdistetty yhdeksi omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje- dokumentiksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017/138 omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Omistajaohjauksen periaatteissa ja konserniohjeessa painotetaan kuntalain mukaisesti konsernin kokonaisedun toteutumista ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden näkökulmaa.
Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kaupunginhallitus, konsernijaosto ja kaupunginjohtaja. Merkittävien tytäryhteisöjen toimitusjohtajat
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esittelevät yhtiön toimintaa ja ajankohtaisia asioita vähintään kerran vuodessa konsernijaostolle.
Kaupunginjohtaja on nimennyt merkittäviin tytäryhteisöihin controllerit, joiden tehtävä on olla yhteyshenkilönä konsernijohdon ja tytäryhteisön välillä. Controller-toiminta on myös osa kaupungin suorittamaa yhteisöjen toiminnan ja riskienhallinnan valvontaa.
Kaupunginjohtaja kuulee säännöllisesti konserniyhteisöjen toimitusjohtajien toimintaraportit ja teettää tarvittaessa konserniyhteisöjen toimintaa koskevia erillisselvityksiä. Kaupunginjohtajan nimeämän konserniohjausryhmän tehtävänä on tukea konserniyhteisöihin liittyvien asioiden valmistelua ja tehdä valmisteltavista asioista lausuntoja konsernijohdon päätöksenteon tueksi. Konserniohjausryhmä seuraa yhteisöjen toimintaa ja annettujen ohjeiden toimivuutta sekä ylläpitää konsernijohdon ja konserniyhteisöiden välistä raportointia ja tiedonkulkua.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta konserniyhtiöissä
Tytäryhteisöt ovat jatkaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallintamenetelmien kehittämistä tilikauden
aikana ja osa yhteisöistä on käyttänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyössä myös
ulkopuolista asiantuntijaa. Tilivuoden aikana käytiin läpi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menetelmiä erityisesti toiminnan laajuuden suhteen merkittävimpien konserniyhtiöiden osalta (Alva-yhtiöt Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ja Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy).
Omistajaohjauksen näkökulmasta omistajan tulee valvoa, että yhteisöjen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on riittävän kattavasti ja järjestelmällisesti toteutettu. Elinkeinopoliittisesti merkittäville
tytäryhteisöille annettiin konsernitilinpäätöksen valmistelua varten ohjeet, joiden mukaan tytäryhteisöjen toimitusjohtajien on annettava kokonaisarvio siitä, miten yhteisön sisäisessä valvonnassa ja
riskienhallinnassa on onnistuttu vuoden 2019 aikana ja mihin kokonaisarvio perustuu. Kokonaisarvioiden perusteella tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyissä ja tuloksellisuudessa on pääsääntöisesti onnistuttu vuoden 2019 aikana.
Tytäryhteisöjen osalta voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on olennaisilta osiltaan
toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty ja että toimenpiteet riskienhallinnan kannalta ovat riittävän
hyvällä tasolla yhteisöjen toiminnan laajuus ja toimialakohtaiset erot huomioiden. Vuoden aikana ei
konkretisoitunut riskejä, joista olisi aiheutunut kaupunkikonsernin kokonaistoiminnalle merkittävää
haittaa.

Kysely konsernivalvonnan toteutumisesta
Konsernivalvonnan toteutumista kohdealueittain on arvioitu osaltaan elinkeinopoliittisesti merkittävien tytäryhteisöjen controllereille (n = 10) kohdistetun kyselyn (asteikolla 1–5, 1 = täysin eri mieltä
ja 5 = täysin samaa mieltä) vastausten perusteella. Kyselyllä arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista mm. seuraavista näkökulmista: Toimivallan ja vastuun jako omistajaohjauksessa, ohjeiden
antaminen ja niiden noudattaminen, tiedonkulku, tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen,
tytäryhteisöjen taloudellisen aseman seuranta, konsernijohdon valvonta sekä riskienhallinjärjestelmien toimivuus.
Controllereiden antamien vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus tytäryhteisöissä on
ollut kohtuullisen hyvällä tasolla. Kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,37 (edellisvuonna 4,55). Väittämän ”konsernijohto on luonut yhdessä tytäryhteisöjen kanssa ko. yhteisöjen hallitusten jäsenten systemaattiset perehdytys- ja koulutusmenettelyt” -keskiarvo nousi edellisvuodesta eniten 4,44:ään
(edellisvuonna 4,20). Väittämän ”ohjeistus kunnan edustajille on ollut täsmällistä ja riittävää eli omistajaohjauksen periaatteet ja hyvä hallintotapa toteutuvat ohjeita noudattamalla” -keskiarvo laski eniten ja oli alhaisin 4,0 (edellisvuonna 4,60).

Tytäryhtiöiden hallitusten itsearviointi
Omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaisesti yhteisön hallituksen on arvioitava
vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan hallitustyöskentelyn kehittämiseksi. Hallitusten toimintaa ja työskentelytapoja on arvioitu elinkeinopoliittisesti merkittäville tytäryhteisöille kohdistetun
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itsearviointikyselyn perusteella. Kyselyssä oli 12 väittämää hallituksen toimintaan liittyen (asteikolla
1–5, 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä; n = 52). Kyselyillä arvioitiin hallitustyöskentelyä
mm. seuraavista näkökulmista: osakeyhtiötoiminnan periaatteet ja vastuut, hallituksen ammattitaito
ja sitoutuminen, keskittyminen strategiatyöhön sekä yhteisölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen.
Itsearviointien perusteella kokonaiskuva em. yhtiöiden hallitusten työskentelystä on kohtuullisen
hyvä. Kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,33 (edellisvuonna 4,38). Vastausten perusteella yhteisöjen
strategiseen kehitystyöhön tulisi edelleen paneutua nykyistä enemmän, vaikka keskiarvo oli hivenen
noussut edellisvuodesta (vastausten keskiarvo 4,04 ja edellisvuonna 4,02). Vastausten korkein keskiarvo tuli väittämälle hallitus on valmis tukemaan operatiivista johtoa vaikeissakin tilanteissa (keskiarvo 4,81 ja edellisvuonna 4,77).
Tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn kehittämiseksi hallitusten jäsenille on järjestetty keskitetysti koulutusta. Tytäryhteisöille on annettu ohjeistus, jonka mukaan kaikkien tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten tulisi käydä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi. Kurssi antaa perusvalmiuksia ja osaamista yhteisön hallitustyöskentelyyn. Kurssin lähijaksoilla syvennytään hallitustyön eri osa-alueisiin,
kuten hyvään hallintotapaan, hallituksen ja hallitustyön organisointiin, strategiatyöhön ja yrityksen
talouden seurantaan ja ohjaukseen. Kurssin jälkeen on mahdollista suorittaa HHJ-tutkinto. Tilinpäätösvalmistelun yhteydessä tehdyn kyselyn perusteella HHJ-kurssin on käynyt 46 tytäryhteisöjen hallituksen jäsentä (hallituksissa yhteensä 67 jäsentä). HHJ-tutkinnon on suorittanut yhteensä 13 tytäryhteisöjen hallituksen jäsentä.
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1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut
Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut
Konsernin tuloslaskelmalla osoitetaan kaupunkikonsernin tulorahoituksen riittävyys ja toiminnan taloudellinen tulos. Tuloslaskelmassa vähennetään konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen
voitonjako. Sisäiset katteet ja niiden muutokset oikaistaan. Ulkopuolisten omistus tytäryhteisöjen tuloksesta merkitään omaksi eräkseen. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta merkitään
omalle rivilleen ja saadut osingot vähennetään.
KONSERNITULOSLASKELMA
(milj. euroa)
Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

2019

2018

525,3
-1 202,1
-0,7
-677,4
518,2
265,5
-15,3
0,7
0,7
-15,4
-1,4
91,1
-115,5
-24,4
0,1
-3,2
-0,9
-0,4
-28,9

570,9
-1 203,0
0,9
-631,2
510,2
266,2
-15,6
0,7
1,2
-16,0
-1,5
129,6
-114,1
15,5
-0,5
-2,4
-2,2
-0,6
9,7

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, %
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %
Vuosikate, Euroa/asukas
Asukasmäärä

43,7 %
78,9 %
639
142 460

47,5 %
113,6 %
917
141 305

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2019 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2018 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2018 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

Kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 525,3 milj. euroa ja laskivat edellisestä vuodesta -45,6 milj.
euroa (-8,0 %). Alvan toimintatuotot laskivat edellisvuodesta eniten (-48,1 milj. euroa), johtuen pääosin sähkönmyynnin toimintamallin muutoksesta. Kaupunkikonsernin liikevaihto oli tilivuonna 2019
yhteensä 1 309,1 milj. euroa ja se laski edelliseen vuoteen verrattuna -38,2 milj. euroa (-2,8 %).
Kaupunkikonsernin liikevaihtoon lasketaan toimintatuottojen lisäksi verotulot ja valtionosuudet. Kaupunkikonsernin toimintakulut olivat 1 202,1 milj. euroa ja laskivat edelliseen vuoteen verrattuna -0,9
milj. euroa (-0,1 %).
Kaupunkikonsernin toimintakate oli -677,4 milj. euroa ja heikkeni -46,2 milj. euroa edellisestä vuodesta. Konsernin toimintakuluista 43,7 prosenttia katettiin toimintatuotoilla, joka oli 3,8 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisenä vuonna.
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Kaupunkikonsernin verotulot olivat 518,2 milj. euroa (kaupungin tulovero, kiinteistövero ja osuus yhteisöveron tuotosta). Valtionosuudet olivat 265,5 milj. euroa ja ne laskivat edelliseen vuoteen verrattuna -0,7 milj. euroa (-0,2 %). Konsernituloslaskelman valtionosuudet -rivillä yhdistellään kaupungin
saaman valtionosuusrahoitukseen (173,6 milj. euroa) lisäksi kaupungin peruspääoman mukainen
osuus koulutuskuntayhtymän valtionosuuksista (47,9 milj. euroa) sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun valtionosuudet (44,0 milj. euroa).
Kaupunkikonsernin maksamat korkokulut olivat -15,4 milj. euroa ja ne pienenivät edelliseen vuoteen
verrattuna -0,6 milj. euroa (-3,9 %). Kaupunkikonsernin vuosikate oli 91,1 milj. euroa ja se heikkeni
edelliseen vuoteen verrattuna -38,5 milj. euroa (-29,7 %). Suurin tekijä konsernin vuosikatteen heikkenemiseen oli kaupungin vuosikatteen pieneneminen -26,9 milj. eurolla. Konsernin vuosikate kattoi
poistoista 78,9 prosenttia. Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 639 euroa, joka oli 278 euroa edellisvuotta vähemmän. Kaupunkikonsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat -115,5
milj. euroa, joka on 1,4 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2018.
Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli -24,4 milj. euroa, joka heikkeni -39,9 miljoonaa
euroa edellisvuoteen verrattuna. Konsernin tilikauden verot olivat -3,2 miljoonaa euroa. Laskennallisten verojen vaikutus tulokseen oli -0,9 miljoonaa euroa.
Kaupunkikonsernin tilikauden alijäämäksi muodostui -28,9 milj. euroa, joka on -38,6 milj. euroa edellisvuotta heikompi. Konsernin heikon tuloksen takana on kaupungin tulos -31,2 milj. euroa sekä sairaanhoitopiirin alijäämän peruspääoman mukainen osuus -7,4 milj. euroa. Lähes kaikki konserniyhtiöt tekivät kuitenkin positiivisen tuloksen, suurimmat tilikauden ylijäämät tekivät Alva -konserni 4,2
milj. euroa ja Jyväskylän Vuokra-asunnot -konserni 3,1 milj. euroa. Poistoero ja vapaaehtoiset on
jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään.

Konsernituloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut
Toimintatuotot kattoivat 43,7 prosenttia kaupunkikonsernin toimintakuluista. Tunnusluku oli -3,8 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi.
Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
Kaupunkikonsernin vuosikate kattoi 78,9 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista ja arvonalentumisista. Tunnusluku heikkeni edellisestä vuodesta -34,7 prosenttiyksikköä.
Vuosikate euroa/asukas
= Vuosikate / Asukasmäärä
Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 639 euroa ja se oli -278 euroa (-30,3 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna.
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu konsernitilinpäätöksessä yhdisteltyjen tytäryhteisöjen liikevaihto, tulos, yli-/alijäämä ja kertymä tilinpäätöksessä 2019:

Tilinpäätös 2019 (1000 euroa)
Liikevaihto
Alva-yhtiöt Oy (alakonserni)
168 413
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonserni)
59 825
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonserni)
51 066
Mustankorkea Oy
18 711
Jyväs-Parkki Oy (alakonserni)
10 969
Education Facilities Oy (alakonserni)
10 453
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
7 415
Jykia Oy (alakonserni)
6 016
Työterveys Aalto Oy
5 384
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö
4 598
Työterveys Laine Oy
3 137
Ki Oy Jyv Huhtasuon koulukeskus
2 160
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr
1 751
Jyväskylän Yritystehdas Oy
1 399
1 127
Total Kiinteistöpalvelut Oy (1.1.-28.2.)
Jyväskylän Jäähalli Oy
679
593
Jyv mlk Veteraanien Asuntosäätiö
Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo
382
Jyv Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö
347
Tikkakosken Teollisuustalo Oy
250
Jyväskylän Asumispalvelusäätiö
209
Korpilahden Virastokeskus Oy
118
Ki Oy Tikkakosken Terveysasema
84
Tytäryhteisöt yhteensä
355 085

Tulos Yli-/alijäämä
4 839
4 955
-492
-495
3 928
-471
2 115
1 857
2 401
2 184
2 321
1 434
0
0
1 198
1 044
501
401
152
152
332
265
0
0
0
0
-8
-7
-32
-32
0
0
-25
0
80
80
58
0
3
3
44
0
-1
-1
-3
-3
17 410
11 365

Liikevaihto = Lisätty liiketoiminnan muut tuotot = kokonaistulot
Tulos = Emoyhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Ylijäämä = Emoyhtiön tilikauden ylijäämä
Kertymä = Emoyhtiön taseen ylijäämät, vapaan oman pääoman rahastot, vapaaehtoiset varaukset ja poistoero
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Kertymä
177 801
31 159
58 845
12 400
8 342
14 978
-1
4 518
401
3 674
265
0
8
143
114
-230
-15
195
-1
-437
-1
49
703
312 909

Toimintakertomus

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut
Kaupunkikonsernin rahoituslaskelmalla osoitetaan varojen hankinta ja niiden käyttö tilivuoden aikana. Laskelmassa otetaan huomioon tuloslaskelmaan ja taseeseen tehdyt eliminointi- ja yhdistelykirjaukset. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja
rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.
KONSERNIRAHOITUSLASKELMA
(milj. euroa)
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Investointien tulorahoitus, %
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5 v)
Lainanhoitokate
Kassan riittävyys, pv
Asukasmäärä

2019

2018

91,1
-3,2
-10,0
77,9
-223,7
1,4
17,4
-204,9
-127,0

129,6
-2,4
-18,0
109,2
-233,4
1,8
21,5
-210,2
-101,0

1,1
-0,1
1,2
116,4
122,6
-68,4
62,1
0,1
19,5
137,0

-0,1
-0,3
0,2
62,6
171,8
-124,0
14,7
-0,8
12,9
74,6

10,0
47,0
37,0

-26,4
37,0
63,4

41,0 %
-167,0
0,6
11,4
142 460

56,0 %
-38,3
0,9
8,6
141 305

*Lainanhoitokate tunnusluvun aiempien vuosien vertailutiedot oikaistu 2019 luvun laskentatapaa vastaavaksi

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2019 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2018 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2018 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

Kaupunkikonsernin varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 77,9 milj. euroa ja se pieneni
edelliseen vuoteen verrattuna -31,3 milj. euroa (-28,7 %). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat
223,7 milj. euroa ja investoinnit vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna -9,7 milj. euroa (-4,2 %).
Suurimmat investoinnit tekivät kaupungin (68,2 milj. euroa) ja sairaanhoitopiirin (69,2 milj. euroa sairaala Nova) lisäksi yhtiöistä Alva (35,9 milj. euroa) ja Jyväskylän Vuokra-asunnot (19,0 milj. euroa).
Investointien tulorahoitusprosentti oli 41,0 prosenttia ja se oli -15,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin
edellisenä vuonna. Kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirta pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -26,0 milj. euroa.
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Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut
Investointien tulorahoitus %
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno
Investointien tulorahoitusprosentti kaupunkikonsernilla oli 41,0 prosenttia ja se pieneni edelliseen
vuoteen verrattuna -15,0 prosenttiyksikköä.
Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä vuodelta
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan
vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan
joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien
rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.
Eliminoidusta rahoituslaskelmasta laskettu toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä
viime vuodelta on 31.12.2019 yhteensä -167,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen kertymä oli -38,3 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä heikkeni -128,7 miljoonaa
euroa.
Lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)
Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Jos konsernin lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, otetaan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan
jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. Kaupunkikonsernin lainakannasta on kertalyhenteisiä lainoja 34,6 %, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty lainanlyhennyksen määränä
laskennallista vuosilyhennystä.
Kaupunkikonsernin lainanhoitokate oli 0,6 ja se heikkeni 0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.
Laskennallinen lainanhoitokate
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennallinen lainanlyhennykset)
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhennysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lainanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa
saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset
lainanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen lainat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun arvoasteikko on seuraava:
- Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on suurempi kuin 2.
- Konsernin lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1–2.
- Konsernin lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1.
Kaupunkikonsernin laskennallinen lainanhoitokate oli 0,6 ja se heikkeni 0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.
Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella
Kaupunkikonsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivinä. Tunnusluku osoittaa, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kaupunkikonsernin rahavaroilla tilikauden viimeisenä
päivänä. Kaupunkikonsernin kassan riittävyys 31.12.2019 oli 11,4 päivää, joka parani 2,8 päivää
vuoteen 2018 verrattuna.
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Konsernitase ja sen tunnusluvut
KONS ERNITAS E JA S EN TUNNUS LUVUT
VAS TAAVAA (milj. eroa)
PYS YVÄT VAS TAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
M uut pitkävaikutteiset menot
Ennak.maksut ja kesk.er. aineet. hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
M aa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
M uut aineelliset hyödykkeet
Ennak.maksut ja kesk.er. hankinnat
S ijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
M uut osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
M uut lainasaamiset
M uut saamiset
TOIMEKS IANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
VAIHTUVAT VAS TAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Keskeneräiset tuotteet
Valmiit tuotteet/Tavarat
S aamiset
Pitkäaikaiset saamiset
M yyntisaamiset
Lainasaamiset
M uut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
M yyntisaamiset
M uut saamiset
Siirtosaamiset
Rahoitusarvopaperit
M uut arvopaperit
Rahat ja pankkisaamiset
VAS TAAVAA YHTEENS Ä

2019

2018

1 857,7
33,9
6,9
19,9
7,1
1 767,3
165,8
916,3
305,3
121,3
4,6
254,0
56,5
26,0
25,4
3,0
1,6
0,5
0,6
0,1
0,5
149,7
16,7
16,6
0,0
0,1
86,0
1,8
0,0
1,4
0,4
84,2
50,3
16,5
17,4
0,0
0,0

1 761,4
32,0
7,9
21,1
3,0
1 682,7
164,6
913,8
288,3
120,6
4,5
190,9
46,7
17,4
23,2
3,0
2,6
0,5
0,8
0,3
0,5
167,0
17,8
17,6
0,0
0,2
112,2
3,0
1,3
1,4
0,3
109,2
70,4
21,2
17,6
0,5
0,5

47,0

36,5

2 008,0

1 929,3

VAS TATTAVAA (milj. euroa)

2019

2018

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat
Ylikurssirahasto
M uut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
VÄHEMMIS TÖOS UUDET
PAKOLLIS ET VARAUKS ET
Eläkevaraukset
M uut pakolliset varaukset
TOIMEKS IANTOJEN PÄÄOMAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen pääomat
M uut toimeksiantojen pääomat
KONS ERNIRES ERVI
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
M uut velat
Siirtovelat
Laskennalliset verovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
M uut velat
Siirtovelat

470,3
423,2
0,1
1,4
41,3
33,1
-28,9
14,0
12,6
0,3
12,3
2,8
0,0
2,3
0,5
0,3
1 508,0
1 105,6
30,0
943,0
0,5
66,0
6,9
35,6
0,1
23,6
402,4
71,0
95,3
10,1
20,3
94,4
21,9
89,3

498,7
423,2
0,1
1,4
41,0
23,3
9,7
13,8
12,2
0,3
11,9
2,7
0,3
1,9
0,5
0,5
1 401,3
1 046,3
30,0
933,6
0,6
16,2
7,3
35,8
0,1
22,7
355,0
0,0
113,1
6,1
18,4
91,8
25,1
100,5

VAS TATTAVAA YHTEENS Ä

2 008,0

1 929,3

24,5 %
113,1 %
4 247
30
1 215 954
8 535
1 328 020
9 322
4 598
142 460

27,0 %
102,1 %
33 107
234
1 099 603
7 782
1 219 066
8 627
5 652
141 305

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT
Omavaraisuusaste, %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas
Lainakanta 31.12., 1000 €
Lainakanta 31.12., €/asukas
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €
Lainat ja vuokravastuut 31.12., €/asukas
Lainasaamiset, 1000 €
Asukasmäärä

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2019 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2018 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2018 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2018 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 2 008,0 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 78,7 milj. euroa. Konsernitaseen suurimpia omaisuuseriä ovat rakennukset 916,3 milj. euroa,
kiinteät rakenteet ja laitteet 305,3 milj. euroa sekä maa- ja vesialueet 165,8 milj. euroa.
Kaupunkikonsernin oma pääoma oli 470,3 milj. euroa, kun vähemmistöosuuksia ei huomioida. Kaupunkikonsernin oma pääoma pieneni edellisestä vuodesta -28,4 milj. euroa. Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden rakennusten osalta on tehty poisto-oikaisu vastaamaan kaupungin poistosuunnitelmaa. Kaupunkikonsernin kertyneet ylijäämät olivat 4,2 milj. euroa, joka on asukasta kohden
laskettuna 30 euroa. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaetaan konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.
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Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 216 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 116,4 milj. euroa (10,6 %). Kaupungin ulkoisten lainojen määrä (konserniyhteisöjen kaupungin
sisäiseen pankkiin tekemät talletukset ja konsernitilin saldo eliminoitu) kasvoi 67,3 milj. euroa tilivuonna 2019. Kaupungin osuus kuntayhtymien lainoista kasvoi 59,1 milj. euroa, johtuen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Nova-sairaalahankkeen rahoitustarpeista. Kaupunkikonsernilla oli lainaa asukasta kohden 8 536 euroa ja asukaskohtainen lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 754
euroa. Alla olevassa taulukossa on eritelty kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta yhteisöittäin.
Ulkoinen lainakanta kehitys (milj. euroa)
Alva-yhtiöt Oy
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Education Facilities Oy
Jykia Oy
Jyväs-Parkki Oy
Muut tytäryhtiöt
Tytäryhteisöt, ulkoiset lainat
Kaupungin ulkoiset lainat
Ulkoiset lainat yhteensä
Osuus kuntayhtymistä
Konsernin lainakanta

2013

2014

2015

2016

2017

2018

243,2
216,1
83,9
50,9
38,9
49,5
682,4
345,2
1 027,6
44,5
1 072,0

278,5
202,8
79,2
51,3
36,5
60,1
708,4
343,4
1 051,8
48,9
1 100,7

266,8
197,6
81,5
50,8
34,2
62,1
693,0
339,9
1 032,9
48,1
1 081,0

233,6
196,4
78,9
46,3
31,9
70,8
657,9
321,1
979,0
87,2
1 066,2

222,9
194,6
76,0
35,3
31,5
79,9
640,2
275,4
915,6
119,8
1 035,4

227,4
204,0
72,2
32,8
29,2
84,7
650,3
269,1
919,4
180,2
1 099,6

2019 Muutos €
220,6
200,2
74,1
37,8
24,8
82,8
640,3
336,4
976,7
239,3
1 216,0

-6,8
-3,8
1,9
5,0
-4,4
-1,9
-10,0
67,3
57,3
59,1
116,4

Kaupungin tytäryhteisöilleen myöntämien omavelkaisten lainatakausten saldo 31.12.2019 oli yhteensä 470,6 milj. euroa, mikä oli -29,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Takaukset
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle vähenivät tilivuonna eniten, yhteensä -10,7 milj. euroa. Eniten
takausvastuut lisääntyivät Education Facilities Oy:lle Mankolan laajennushankkeen myötä (1,9 milj.
euroa). Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten määrä oli 2,8
milj. euroa. Antolainoja kaupunki on myöntänyt tytäryhteisöilleen 156,2 milj. euroa. Suurin osa antolainoista muodostuu kaupungin Alva-yhtiöt Oy:lle myöntämästä 150 milj. euron joukkovelkakirjalainasta. Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien antolainojen määrä oli 1,6 milj. euroa, joka
väheni edellisvuodesta -1,1 milj. euroa. Jyväskylän Sotainvalidien Asuntosäätiö sr maksoi kaupungille 1,0 milj. euron antolainansa pois toimintansa uudelleenjärjestelyjen myötä.

Konsernitaseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste
= 100 x (Oma pääoma +Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)
Omavaraisuusaste mittaa kaupunkikonsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä
selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n
ylittävää omavaraisuutta.
Kaupunkikonsernin omavaraisuusaste oli 24,5 prosenttia ja se heikkeni 2,5 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.
Suhteellinen velkaantuneisuus, %
= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot
Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet)
tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo
on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella.
Kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 113,1 prosenttia ja tunnusluvun arvo kasvoi
11,0 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.
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Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut
Konsernin lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä konsernin lainakantaan vuokravastuiden
määrä. Konsernin lainat ja vuokravastuut olivat 1 328 milj. euroa, joka on 109 milj. euroa edellisvuotta enemmän.
Konsernin lainat ja vuokravastuut, €/asukas
= Konsernin lainat ja vuokravastuut / Asukasmäärä
Konsernin asukaskohtainen lainojen ja vuokravastuiden määrä oli 9 322 euroa, joka on 695 euroa
edellisvuotta enemmän.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä)
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä oli 4,2 milj. euroa.
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä
Kaupunkikonsernin kertynyt alijäämä asukasta kohden oli 30 euroa ja asukaskohtainen yli-/alijäämä
pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -204 euroa. Alla olevassa kuvassa on eriteltynä kaupunkikonsernin elinkeinopoliittisesti merkittävien tytäryhteisöjen ja alakonsernien emoyhtiöiden yli-/alijäämäkertymä.
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Konsernin lainakanta 31.12.
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)
Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 216 milj. euroa ja lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen
verrattuna 116,4 milj. euroa. Kaupunkikonsernin ulkoisten lainojen jakautuminen on esitetty alla olevassa graafissa.

Konsernin lainakanta, euroa/asukas
=Kaupunkikonsernin lainakanta / Asukasmäärä.
Kaupunkikonsernilla oli lainaa 8 536 euroa asukasta kohden. Konsernin lainakanta asukasta kohden
kasvoi 753 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.
Konsernin lainasaamiset 31.12.
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset
Kaupunkikonsernin lainasaamiset olivat 4,6 milj. euroa, joka pieneni -1,1 M€ edellisvuodesta.
Konsernin henkilöstömäärä 31.12.
= Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana.
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen (pois lukien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 9 797.
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1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet
1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely
Kunnanhallituksen on kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys
tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.
Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarauksen, poistoeron tai rahaston lisäystä tai vähennystä.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on yleisohjeessaan tuloslaskelman laatimisesta määritellyt seuraavat säännöt varaus- ja rahastosiirroille (Yleisohje 2018, s. 21–22):
1. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tilikauden
tuloksen osoittaman ylijäämän verran. Poikkeuksena sääntöön on, että kunnan tai kuntayhtymän
liikelaitoksen tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan tai kuntayhtymän ylijäämäerien määrään (KuntaL 120.1 k 6 §).
2. Vapaaehtoisten varausten tai rahastojen purkamisella taikka poistoeron vähennyksellä ei pääsääntöisesti voi lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijäämäistä tulosta
suuremmaksi. Poikkeuksena sääntöön on, että mikäli investointihanketta ei toteuteta, voidaan
siihen tehty varaus purkaa ja muodostaa enintään vastaavan suuruinen varaus tilikauden tuloksesta riippumatta.
3. Investointivaraus voidaan tehdä vain kunnan taloussuunnitelmassa yksilöityyn kohteeseen eikä
investointivarausta voi kartuttaa taikka purkaa tilikauden tuloksen tasaamiseksi ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteuttaminen.
4. Poistonalaiseen hankintamenoon tehdyn investointivarauksen käyttö (+) edellyttää vastaavan,
kuitenkin enintään hankintamenon suuruisen, poistoeron lisäystä (-) tuloslaskelmaan. Ei-poistonalaiseen hankintamenoon tehty investointivaraus puretaan ja tuloutetaan hankinnan toteutumisvuonna kuitenkin ilman vastaavaa poistoerokirjausta.
5. Siirron vahinkorahastoon tulee perustua hyväksyttyyn suunnitelmaan omavastuun kattamisesta.
Siirto vahinkorahastosta tehdään kattamaan tuloslaskelmaan kirjattua vahingonkorvausmenoa
tai vahingon kohteena olevasta omaisuudesta tehtyä poistoa.
Poistoeron muutos vuonna 2019
Jyväskylän maalaiskunnan vuoden 2007 taseessa oli 9 811.108,54 euron poistoero, joka oli muodostunut aikaisempina vuosina investointirahaston ja investointivarausten purkamisen yhteydessä.
Poistoero syntyy siitä, ettei investointirahaston (oman pääoman erä) eikä investointivarausten (vapaaehtoinen varaus) purkamista saa kirjanpito-ohjeiden mukaan tulouttaa tuloslaskelmaan yhdellä
kertaa, vaan ko. purkamiset on kirjattava poistoeroksi ja kohdistettava poistonalaisiin hyödykkeisiin,
joiden poistosuunnitelmien mukaisesti poistoeroa tilinpäätöksessä vuosittain pienennetään. Käytännössä maalaiskunnassa poistoero oli kohdistettu 50 erilliseen kohteeseen, joiden poistoaika vaihteli
kahdesta vuodesta 48 vuoteen ja määrä 126,76 eurosta 2,8 miljoonaan euroon.
Kaupunginhallituksen päätöksellä 19.1.2009/34 poistoeron käsittelemistä helpotettiin siten, että
maalaiskunnan vuoden 2008 tilinpäätöksessä poistoeroa pienennettiin noin 1,3 miljoonalla eurolla.
Normaalin poistoeron purkamisen lisäksi purettiin vesilaitosinvestointeihin ja purettaviin rakennuksiin
kohdistuvat poistoerot. Jäljellejäävä noin 8,5 miljoonan euron poistoero päätettiin purkaa tasasuuruisina erinä 25 vuoden aikana vuosina 2009–2033. Päätöksen mukaisesti poistoeroa puretaan vuosittain 340 440,74 euroa.
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Rahastojen muutokset vuonna 2019
Kaupunginvaltuuston 16.2.2009 § 35 hyväksymän sosiaalisen luototuksen rahaston säännön 2 §
mukaan ”Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan rahaston tuloslaskelman osoittamalla tuloksella tai kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Sosiaalisten luottojen lyhennykset palautuvat rahastoon”. Sosiaalisen luototuksen rahastosta siirrettiin tuloslaskelmaan toimintavuonna kirjattujen luottotappioiden ja saatujen rahaston korkotuottojen välinen erotus yhteensä 75 452,80 euroa. Tästä luottotappioiden määrä oli 81 616,44 euroa ja korkotuottojen määrä 6 163,64 euroa. Nyt
kirjattavat luottotappiot eivät kohdistu vain tilivuoteen 2019, vaan ovat syntyneet rahaston toimintaaikana.
Tuloksen käsittely
Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2019 tilinpäätöksessä tehdään seuraavat tuloksen käsittelyyn
liittyvät poistoeron sekä rahastojen lisäykset ja vähennykset:
- Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
- Sosiaalisen luototuksen rahastosta siirretään sääntöjen mukaisesti tuloslaskelmaan kirjattujen luottotappioiden ja korkotuottojen välinen erotus 75 452,80 euroa.
- Tilikauden alijäämä 31 153 505,46 euroa vähennetään edellisten tilikausien ylijäämästä kuluvan vuoden (2020) kirjanpidossa.

1.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely
Kuntalain 118 § mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata
asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten
turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy.
Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna
ajanjaksona katetaan.
Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan
ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat rajaarvot:
1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain
(1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen;
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien
painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;
3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;
4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.
Edellä 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen
ylläpitämistä konsernitilinpäätösten tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään Tilastokeskuksen käyttämiä laskentaperusteita ja kunnan vahvistamaa tuloveroprosenttia.
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Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on -31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta vuoden 2019 taseessa kaupungilla on kertyneitä ylijäämiä 19,9 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kaupungin tunnusluvut. Jyväskylän osalta vain kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus
täyttää kriisikuntakriteerien raja-arvon.
KUNTALAIN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

1. Kunnan yli-/ Alijäämä, M€
1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas
1. Kuntakonsernin vuosikate, M€
2. Kunnan tuloveroprosentti
3. Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas
4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus

TP 2013
58,2

TP 2014
44,9

TP 2015
32,0

TP 2016
36,8

TP 2017
50,7

TP 2018
51,0

TP 2019
19,9

-687

-289

-244

30

165

234

30

104,4
20,0
7 961
102,1

116,9
20,0
8 107
104,6

133,2
20,0
7 870
101,0

160,9
20,0
7 683
97,7

158,9
20,0
7 386
97,0

129,6
20,0
7 782
102,1

91,1
20,0
8 535
113,1
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
2.1 Tavoitteiden toteutuminen
2.1.1 Kaupunkistrategian ja toimialojen strategisten tavoitteiden
toteutuminen
Kaupunkistrategian toteutuminen
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen
Vaikka lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys ovat parantuneet, niin silti hyvinvointierot ovat kasvaneet. Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kasvanut, kuten
myös lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tarve. Tästä syystä mm. toteutettiin Lasten ja nuorten mielen- terveys- ja päihdepalveluselvitys helmi-maaliskuussa 2018.
Selvityksessä nousi esille tarpeita henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, yhteisen toimintakulttuurin luomiseen ja vahvempaan asiakaslähtöiseen toimintaan. Selvitys myös vahvisti käsitystä pirstaleisesta palvelujen tarjonnasta ja haastavasta palvelu- ja hoitoketjujen hahmottamisesta, jo ka osoittautui vielä vaikeammaksi nuorille itselleen. Selvitys toi esille myös päihdepalveluiden heikkoudet
erityisesti alle 18-vuotiaiden kohdalla.
Kuluneen vuoden ja vuoden 2019 talousarvion valmistelussa on kiinnitetty erityistä huomiota edellä
kuvattujen puutteiden korjaamiseen ja talousarvio sisältää konkreettisia toimenpiteitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseen. Päälinjana on vahvistaa ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveyspalveluita ja kehittää moniammatillista yhteistyötä ja uudenlaista palvelukulttuuria. Tavoitteita toteutetaan jalkautumalla nuorten toimintaympäristöön, laajentamalla palveluaikoja sekä vahvistamalla resursseja mm. lasten ja nuorten päihdepalveluissa, äitiys- ja lastenneuvolassa ja oppilashuollossa.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on koota keskeiset toimijat yhdeksi palvelukeskukseksi ns. Nuorten
taloon, joka mahdollistaa tarpeen mukaan myös perhekeskusmaisen toiminnan.
Ennaltaehkäisevä toiminta ei ole pelkästään resurssikysymys, vaan ennen kaikkea toimintatapa,
joka koskettaa kaikkea kaupungin toimintaa yli sektorirajojen. Tässä keskiössä ovat perusopetus ja
varhais- kasvatus, jonka palveluiden piirissä on päivittäin noin 20 000 lasta.
Osana lasten- ja nuorten palvelujen kehittämistä toteutettiin vuoden 2019 aikana laaja nuorten
palveluselvitys (13–29-vuotiaat). Selvitys tehtiin yhteistyössä FCG:n (Finnish Consultin Group)
kanssa. Selvityksen sisältö koostui kyselyaineistosta sekä verrokkikaupunkien henkilöstö ja talousresurssien sekä nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden vertailusta. Koostui kolmesta kyselystä,
jotka oli suunnattu jyväskyläläisille nuorille, nuorten palveluissa asiakkaina oleville nuorille sekä
nuorten palvelujen henkilöstölle. Kyselyjen lisäksi FCG teki vertailevaa selvitystä joidenkin suurten kaupunkien henkilö- ja talousresursseista sekä nuorten hyvinvointia kuvaavista indikaattoreista. Selvityksen tulokset tukevat 2018 tehdyn päihde- ja mielenterveysselvityksen tuloksia ja
niitä tullaan hyödyntämään jatkossa nuorten palveluja koskevassa ohjelmatyössä.
Digitalisaatio-ohjelman laatiminen
Digitalisaatiolla tarkoitetaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä toimintatapojen uudistamisessa sekä prosessia, jolla luodaan uusia digitaalisia toimintatapoja. Digitalisaatiolla pyritään tehostamaan organisaatioiden toimintaa ja palvelutuotantoa hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa.
Yksi maan hallituksen kärkihankkeista on digitalisoida julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja edistää
toimintatapojen uudistamista digitaalisia sovelluksia hyödyntäen. Suomi on nyt maailman kärjessä
sähköisien julkisten palveluiden hyödyntämisessä. Digitaalisten sovellusten käyttöönotolle ja kehittämiselle julkisessa hallinnossa on siis hyvät edellytykset.
Digitalisaation on ennen kaikkea toimintatapojen uudistamista ja muutosjohtajuutta. Digitalisaation
edistämisessä Jyväskylän kaupungissa keskeistä on kannustaa ja motivoida esimiehet ja työntekijät
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rohkeasti kokeilemaan uusia toimintatapoja päivittäisessä työssä. Digitalisaatio ei ole keskitetysti
johdettu tai hallittu prosessi, mutta se vaati yhteisiä tavoitteita ja periaatteita. Vuoden 2019 aikana
tullaan laatimaan Jyväskylän kaupunkiin digitalisaatio-ohjelma kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi, jossa kirkastetaan kaupungin tavoitteet ja periaatteet digitalisaatiolle, määritellään digitalisaation sisältö Jyväskylän kaupungissa ja kuvataan digitalisaation ohjausmalli, roolit ja vastuut. Digitalisaatio-ohjelman keskeisin merkitys on viestiä kaupungin sitoutumista digitalisaation edistämiseen
ja selkeyttää digitalisaation käsitettä Jyväskylän kaupungissa.
Valtion vuoden 2019 talousarvioesitykseen sisältyy 30 miljoonan euron siirto peruspalvelujen valtionosuudesta kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmään. Ensi vaiheessa valtionosu uksia on tarkoitus myöntää kunnille ja kuntayhtymille etenkin henkilöstö- ja taloushallinnon digitalisointiin. Kannustinjärjestelmää koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskuntaan syysistuntokaudella 2018.
Kaupungin digitalisaatio-ohjelmassa huomioidaan kannustinjärjestelmää koskeva sääntely ja muiden mahdollisten ulkopuolisten rahoituslähteiden käyttö.
Digitalisaatio-ohjelma käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä 15.4.2019. Ohjelman toimeenpano on
aloitettu luomalla uusi ohjausmalli työryhmineen koordinoimaan kaupungin digihankesalkun valmistelua ja resurssin ohjausta sekä käynnistämällä digikokeilutoiminta. Digikokeilujen tarkoitus
on mahdollistaa uudenlaisten toimintatapojen joustava kokeilu. Ensimmäinen digikokeilu hyväksyttiin joulukuussa 2019.
Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelma
Jyväskylän kaupunki on aloittanut Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelman päivityksen vuonna 2018. Ohjelmapäivitys valmistuu vuoden 2019 alussa. Osana Resurssiviisas Jyväskylä -ohjelmaa alkuvuoden
2019 aikana laaditaan tarkempi ilmasto-ohjelma, jossa määritellään päästövähennyksien lähtötilanne, kehitys, tulevaisuuden tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteeseen päästään.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman 10.6.2019. Samalla asetettiin Jyväskylän kaupungin hiilineutraaliustavoite vuoteen 2030. Päätösasiakirjan oheisliitteessä
määriteltiin toimenpiteet, joilla tavoitteet saavutetaan. Ympäristöjohtajan alaisuudessa toimiva resurssiviisaustiimi vastaa jatkossa ohjelman johtamisesta kaupunkikonsernissa.
Hippos 2020 -hanke
Hippos 2020 -hankkeen valmistelu ja suunnittelu on edennyt yhdessä kilpailutettujen kumppaneiden
Lehto Group Oyj:n ja Eläkevakuutusyhtiö Fennian kanssa. Käynnissä ovat vuokralaisneuvottelut niihin liittyvine tilasuunnitteluineen, management-toimintamallin kirkastaminen, sopimuskokonaisuuden laadinta sekä hankkeen vaiheistuksen ja väistön suunnittelu. Hankkeen käynnistäminen edellyttää, että investorikumppanit tekevät omat päätöksensä ja kaupunginhallitus hyväksyy kaikki hankkeen lopulliset sopimukset. Mikäli päätöksissä on merkittäviä muutoksia aiempaan valtuuston päätökseen, päätöksen- tekijänä on valtuusto. Hippoksen ja Kukkulan yhteinen liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin ja terveyden- edistämisen ekosysteemin toimintamallin rakentaminen käynnistyy yhdessä
oppilaitos- ja yrityskumppaneiden kanssa. Osana strategian liikuntapääkaupunki -tavoitetta ja Hippoksen kokonaisuutta käynnistetään urheilu- ja liikuntaseurayhteistyön ja seurojen tapahtumatoiminnan kehittäminen. Vuosi 2019 on merkittävä vuosi Hippos-hankkeen osalta ja talousarviossa on
varauduttu hankkeen käynnistämiseen.
Keväällä 2019 Hippos 2020 -hankkeen valtuuston 4.2.2019/1 päätöksestä valitettiin ja pian sen
jälkeen konsortiosta irtaantui Eläkevakuutusyhtiö Fennia. Rakennusyhtiö Lehto Groupin kanssa
jatkettiin kokonaissuunnitelman kehittämistä tehokkaammaksi ja 1. vaiheen rakennussuunnittelu
valmistui, niin että hankkeen 1. vaiheelle saatiin lainvoimainen rakennuslupa marraskuussa. Rahoitusneuvottelut sijoittajien hankkimiseksi käynnistyivät joulukuussa 2019 ja päättyvät kevään
2020 aikana. Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemin toimintamallin rakentaminen on
käynnistynyt yhdessä oppilaitos- ja yrityskumppaneiden kanssa, keskeisimpinä Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu.
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Jyväskylän keskustan kulttuuri-investointien suunnitelma
Jyväskylän kaupungin taidelaitokset suunnittelevat yhdessä ensi vuosikymmenen sijaintipaikkaratkaisujaan Jyväskylän keskustassa. Samalla uudistetaan taidelaitosten eli teatterin, orkesterin, kirjaston, museoiden ja kansalaisopiston toimintaa. Kulttuuritoimintojen uudistamista ja siihen liittyvien
investoin- tien suunnitelman laadintaa kutsutaan nimellä Jyväskylän sydän -projekti. Projektissa ovat
mukana Jyväskylän kaupungin sivistystoimiala, kulttuurin ja liikunnan palveluala, elinkeinoyksikkö,
kaupunginteatteri, kaupunginkirjasto, taidemuseo ja käsityömuseo, sinfoniaorkesteri, kansalaisopisto ja kaupunkirakennepalvelut.
Projektissa selvitetään kulttuuritoimintojen uudistamisen vaikutus tiloihin ja tarvittavien investointien
kustannusvaikutukset ja toteutusmallit eri vaihtoehdoilla. Projektin ensi vaihe valmistuu helmikuussa
2019, johon mennessä laaditaan taidelaitosten ja kulttuuriyksiköiden kehittämissuunnitelmat. Ne pitävät sisällään tiedot uusien toimipaikkojen mahdollisista sijaintivaihtoehdoista kaupungin keskustassa. Jyväskylän sydän -projekti on osa Keskustan 3.0 kaupunkikehitysalustaa ja sen tavoitteena
on myös kaupunki- keskustan elinvoimaisuuden lisääminen kulttuurin keinoin.
Projektissa on selvitetty sekä kulttuuripalveluiden toiminnan uudistamista että toimintojen uudistamisen vaikutusta tiloihin eri sijoittumisvaihtoehdoilla. Vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu keskustan elävöittämisen, toimintojen synergian ja talouden näkökulmasta. Raportti valmistuu keväällä 2020, jonka jälkeen tehdään päätös jatkosuunnittelusta valitulla kehittämispolulla.
Sote- ja maakuntauudistus
Sote- ja maakuntauudistus on merkittävin kaupungin toimintaan ja talouteen vaikuttava uudistus talous- suunnittelukaudella. Perustuslakivaliokunta on antanut uudistuksesta lausuntonsa 15/2018,
jossa todetaan, että laki asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja laki maakuntien rahoituksesta voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vain, jos valiokunnan
kyseisiin lakeihin tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Suomen hallitus on antanut vastineen perustuslakivaliokunnan lausuntoon ja Pääministerin kesäkuussa 2018 antaman ilmoituksen mukaan maakuntin perustaminen siirtyy vuoden 2021 alkuun.
Talousarvion 2019 valmisteluhetkellä lakiesitys on valiokuntakäsittelyssä. Toteutuessaan sote- ja
maakuntauudistuksella olisi välittömien vaikutuksien lisäksi merkittävät heijastusvaikutukset muuhun
kaupungin toimintaan, hallintoon, strategiaan ja tukipalveluihin. Uudistuksen aikataulun vahvistettua
jatketaan Jyväskylä 2021 hankkeen valmistelua ja arvioidaan uudistuksen vaikutukset kaupunkistrategiaan, hallintoon ja toiminnan paino- pistealueisiin. Mikäli valtakunnallinen uudistus ei toteudu,
kaupungilla on valmius käynnistää esiselvitys vapaaehtoisesta kuntayhtymämallista.
Keski-Suomessa sote- ja maakuntauudistusta on tehty tiiviissä yhteistyössä kuntien ja Keski-Suomen maakuntaliiton hallinnoiman valmisteluorganisaation kesken. Valmistelu on toteutettu projektityyppisenä työskentelynä, jossa valmistelun vastuuryhmän muodostaa muutoksen johtoryhmä. Valmistelun poliittisesta ohjauksesta vastaa maakuntahallitus. Keski-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu ja se on sopeutettu uudistuneeseen aikatauluun. Ensi vuoden valtion
talousarvio sisältää 211 miljoonan euron määrärahavarauksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten.
Jyväskylän kaupunki on saanut ministeriöstä avosairaanhoidon palvelusetelikokeilulle jatkorahoituksen vuodelle 2019. Kokeilun mahdollinen jatkuminen ei ole riippuvainen sote- ja maakuntauudistuksen voi- maan tulosta. Keski-Suomi sai 15.5.2018 päätöksen 5,0 miljoonan euron rahoituksesta suun
terveyden- huollon valtakunnalliseen pilottiin. Perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen sosiaalija terveysministeriö on täsmentänyt pilotteihin liittyvää ohjeistusta siten, että pilottihaku tullaan järjestämään uudelleen lakipaketin hyväksymisen jälkeen. Tässä yhteydessä pilottihaun toteutus ja aikataulu täsmentyvät.
Taloussuunnittelukaudelle arvioitu sote-uudistus ja sen toimenpiteet kaatuivat Sipilän hallituksen
ilmoitettua erostaan 8.3.2019. Samalla päättyivät kaikki sote- ja maakuntauudistuksen rahoitukseen liittyvät jatkovalmistelut ja pilottien käynnistymissuunnitelmat. Jyväskylästä valmisteluun irrotettu henkilöresurssi kotiutettiin ja Keski-Suomen liiton ylläpitämä valmisteluorganisaatio ajettiin
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alas 30.6.2019 mennessä. Valmistelusta syntynyt materiaali dokumentoitiin ja eri osa-alueiden
kokonaisuuksista valmisteltiin loppuraportit.
Jyväskylän osalta palvelusetelikokeilu voitiin toteuttaa loppuun aikaisemman hankeaikataulun
mukaisesti ja se päättyi 31.10.2019. Vuoden 2019 ajalle rahoitettu Jyväskylän hallinnoima maakunnallinen Lasten- ja perheiden muutosagentti jatkoi tehtäväänsä suunnitellusti vuoden loppuun.

Toimialojen strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
Konsernihallinto
Raikas ja kasvava elinvoima
• Arvoverkkotyössä muodostetaan älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille, arvoverkkotyössä on mukana 100 yritystä ja toimijaa.
Arvo-projektin tapahtumissa oli vuonna 2019 mukana yli 250 osallistujaa, 11 työpajassa noin 80
osallistujaa 25 eri yrityksestä. Arvoverkkojen painopisteinä olivat suorituskyky, smart city ja teolliset arvoverkot.
•

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä laskee vuoden 2017 tasosta.
Tavoite ei toteutunut eri toimenpiteistä huolimatta. Vuonna 2017 sairauspoissaoloja oli 18,5 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohti, 2018 vastaava luku oli 18,4 päivää/htv ja vuonna 2019 18,7
päivää/htv.

Liikuntapääkaupunki
• Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin rakentaminen käynnistetään yhdessä
oppilaitosten ja yritysten kanssa.
Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemin rakentaminen on käynnistynyt, toimintamalli
on rakennettu ja kumppaneiden kanssa on solmittu esisopimukset toiminnan kehittämisestä.
Suorituskyky -arvoverkosto on käynnissä.

Perusturva
Kaupungin strategian toteuttamisohjelma
Perusturvan toimialan osalta on valittu kärkiteemoista seuraavat kolme. Näiden osalta on määritelty
strategiaa toteuttavat tavoitteet sekä näille toimenpiteet ja mittarit.
1. Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen.
• Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja peruspalveluihin. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien suhteellinen osuus ikäluokasta
pienenee.
Lastensuojelun avohuollon piirissä olleiden (1 527) suhteellinen osuus 5,9 % hieman kasvoi ikäluokasta (25 768). THL:n virallisen tilaston mukaan vuonna 2018 avohuollon piirissä oli 5,6 %
ikäluokasta.
Perheohjaus vakiinnutti alueelliset vastaanottoajat neuvoloissa, vastaanotoilla on huomioitu
myös kouluikäisten lasten ja perheiden palvelu. Eri perheiden määrä oli 519 (2018: 428). Perheiden määrä on kasvanut vuosittain sosiaalihuoltolain toimeenpanon myötä. Perhetyössä aloitettiin kolmiportaisen perhetyön ennakkovaikutusten arvioinnin -prosessi yhteistyössä lastensuojelun perhetyön kanssa. Sen avulla pyritään selkiyttämään perhetyön kokonaisuutta ja helpottamaan asiakasohjausta.
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•

Nuorten päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteuttaminen asiakaslähtöisesti nuorten arjenympäristössä.

Tavoite toteutui. Nuorisovastaanoton asiakasmäärä kasvoi 68 % (2019: 1 294, 2018: 766) ja
suoritemäärä 9 324 (2018: 6.167). Avoimella vastaanotolla on käynyt 91 asiakasta. Bostarilla on
tavattu 61 nuorta. Ajanvarauksettomia asiakastapaamisia oli 152.
•

Neuvolapalveluiden kohdentaminen asiakaslähtöisesti.

Uusi, aiempaa asiakaslähtöisempi palvelu saatiin vakiinnutettua äitiysneuvoloihin. Lastenneuvoloiden vastaava uusi toimintamalli kehitettiin vuoden 2019 aikana ja saadaan kokeilukäyttöön
kuluvana vuonna. Neuvoloiden uusi maakunnallisesti kehitetty perhevalmennus otettiin käyttöön.
Päihdeäitien kohtaamista ja hoitoa on kehitetty yhteistyössä Sovatekin kanssa. Kulttuurineuvolatoiminta aloitettiin.
•

Suun terveydestä huolehtiminen asetuksen mukaisten terveystarkastusten tekemisellä kouluympäristössä

Toteutui osittain. Kaikilla kouluilla, joista järjestyi tarkastusten tekemiseen sopiva tila, järjestettiin
asetuksen mukaiset terveystarkastukset liikutettavan hammashoitoyksikön avulla. Lisäksi sekä
keväällä että syksyllä vuokrattiin suupirssiä, jolla käytiin Kyllön alueeseen kuuluvilla kouluilla tekemässä tarkastukset.
•

Lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin ongelmiin vastaaminen palveluissa.

Neuropsykiatrisen tuen palveluseteleitä myönnettiin yhteensä 144 (2018: 69) kappaletta.
•

Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen

Perhesuunnitteluneuvolan, opiskelu- ja kouluterveydenhuollon keskeisiin sisältöihin kuuluu nuorten seksuaaliterveyden edistäminen. Alle 20-vuotiaille nuorille suunnattua maksutonta ehkäisyä
ja siihen liittyvä neuvontaa annettiin 849 nuorelle (2018: 805). Nuorisovastaanoton palveluissa
huomioitiin seksuaaliterveyden kysymykset. Työntekijöiden osaamista vahvistettiin.
•

Kouluterveydenhuollossa oppilaita kannustetaan ottamaan liikunta osaksi arkea. Tehdään
liikunnasta positiivinen asia.

Perusopetuksen liikuntatuntien yhteydessä tehdään 5. ja 8. vuosiluokkien oppilaille fyysisen toimintakyvyn mittaukset, joiden oppilaskohtaisia tuloksia käsitellään laajassa terveystarkastuksessa huoltajan suostumuksella. Oppilasta ja huoltajia ohjataan ja kannustetaan liikunnalliseen
elämäntapaan. Toimintavuonna aloitettiin monialainen yhteistyö nuorten liikkumisen tukipolkujen
rakentamiseksi.
2. Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.
• Väestökyselyt ja kuntalaisinfot avoterveydenhuollossa
Valinnanvapauskokeilussa tehtiin kaikille kuntalaisille avoin Webropol-kysely, johon oli mahdollista vastata valinnanvapauskokeilun verkkosivulla olevan linkin kautta. Kyselyyn osallistui yhteensä 131 vastaajaa. Kyselyssä kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä valinnanvapaudesta sekä
tulevaa yksityisten sote-asemien palvelunkäyttöä.
Kaikilla terveysasemilla järjestettiin avoimen ovien päiviä, joissa sote-palvelut ovat olleet laajasti
esillä ja kuntalaisilla mahdollisuus vuoropuheluun sote-henkilöstön kanssa. Hankasalmella järjestettiin kuntalaisinfo uuden avosairaanhoidon palvelusetelin käyttöön ottamisen vuoksi.
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Potilaan päivän seminaari järjestettiin 20.11.19. Siellä olivat Jyväskylän terveyspalvelut esillä ja
kuntalaisilla oli mahdollisuus keskustella sote-henkilöstön kanssa. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Potilasliiton ja KSSHP:n kanssa.
•

Palautekanava avoth:n puhelinpalvelun laadusta – asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen mittaaminen avoterveydenhuollon puhelinpalvelun laadusta toteutettiin
tekstiviestikyselynä. Palvelun kehittämistä varten eroteltiin seuraavat osatekijät: ratkaisuosaaminen, palveluosaaminen, prosessit ja saatavuus.
•

Asiakasraatien toiminnan vakiinnuttaminen ja lisääminen

Sosiaalipalveluiden palveluyksiköissä on käytössä asiakasraadit tai muita asiakkaita osallistavia
ryhmiä kuten lastensuojelun Voikukkia-ryhmätoiminta ja Sankarit-ryhmä. Lapsiperhepalveluiden
ja toimijoiden kumppanuusfoorumi toteutui kaksi kertaa. Järjestöyhteistyössä toteutettu toiminta
tavoitti yhteensä noin 1000 lasta ja vanhempaa.
Vanhuspalveluissa vakiintunut asiakasraati jatkoi toimintaansa ja uutena kotihoidon asiakasraati
aloitti toimintansa.
•

Terveyskeskussairaaloissa toteutetaan vuoteenvierusraportointia.

Tavoite toteutui. Terveyskeskussairaaloissa on toteutettu vuoteenvierusraportointia.
•

Sähköisten asiakaspalautekanavien käyttö asiakaskokemuksen mittaajana.

Lastensuojelun avohuollon Roidu asiakaspalautejärjestelmässä annettiin 220 palautetta. Asiakaspalaute oli pääsääntöisesti myönteistä. Kohtelua piti asiallisena ja ystävällisenä 77 % vastanneista. Terveyskeskussairaaloissa aloitettiin sähköisen asiakaspalautejärjestelmän (Roidu)
käyttö vuonna 2019. Net Promoter Scoren (NPS) tavoitearvo on terveyskeskussairaaloissa 70,
vuoden 2019 keskiarvo oli 71. Avoterveydenhuollon eri vastaanotoilla on myös käytössä Roidulaitteet ja asiakaskokemus oli erittäin hyvällä tasolla.
•

Sähköisen ajanvarauksen lisääminen.

Perheneuvolassa ja lapsioikeudellisissa palveluissa otettiin käyttöön sähköinen ajanvaraus.
•

Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja
arvioinnissa.

Perhekeskustoiminnassa käytettiin kokemusasiantuntijoita. Lastensuojelussa käytettiin Pesäpuun ja KSSHP:n kouluttamia kokemusasiantuntijoita.
•

Sijoitettujen nuorten vertaisarviontimallin kehittäminen ja juurruttaminen

Tavoite toteutui. Sankarit-ryhmä jatkoi vertaisarviointimallin kehittämistä. Vertaisarviointi on toteutettu kaikissa kaupungin nuorisokodeissa ja nuorilta saatu palaute on ollut erittäin myönteistä.
•

Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa

Tavoite ei toteutunut. Tavoitteena oli 15 henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasta päiväaikaisessa
toiminnassa. Vuoden lopussa päiväaikaiset toiminnat toteutettiin 9 asiakkaalle henkilökohtaisella
budjetilla. Haasteena on laadittujen suunnitelmien peruuntuminen aktiivityöpajatyöskentelyn jälkeen. Määrää on kuitenkin saatu nostettua edellisen vuoden neljästä asiakkaasta.
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•

Vertaisryhmätoimintaa lisätään erityisesti nuorten palveluissa.

Lastensuojelun jälkihuollon ja ASPA-hankkeen nuorten 4You-vertaisryhmä aloitti toimintansa.
Ryhmä vahvistaa nuorten elämäntaitoja. Nuorisovastaanotolla toteutui kaksi ryhmää (Murrosikäisten vanhempien ryhmä, Keinoja itsenä rauhoittamiseen – taitoharjoitteluryhmä nuorille). Lisäksi järjestettiin Päihteet-teemailta nuorten vanhemmille.
•

Vanhuspalveluiden hyvinvointikeskukset tarjoavat monipuolista palvelua kaikille vanhusasiakkaille.

Päivä- ja hyvinvointikeskusten toimintaa kehitettiin edelleen. Hyvinvointikeskuksissa yhteistyö
kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kanssa laajeni monipuoliseksi tarjonnaksi hyvinvoinnin kehittämisen tueksi.
•

Osallistutaan voimaa vanhuuteen ohjelmaan

Voimaa vanhuuteen ohjelma laajeni hyvinvointikoordinaattorin johdolla.
3. Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.
• Vanhuspalveluissa KAAPO (keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus) -toiminnalla asiakkaan palvelu on sujuvaa. Sähköisillä toimintamalleilla tuetaan asiakkaan yhteydenottomahdollisuuksia.
Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen jatkui, aloitettiin yhtenä kehittämistoimenpiteenä
muun muassa palveluohjaajien entistä tiiviimpi asiakkuuden hallinta myös palveluiden aikana.
OIVA-keskuksessa otettiin käyttöön chat- ja takaisinsoittopalvelut.
•

Palveluissa laajennetaan palveluaikaa perustuen palvelutarpeisiin.

Suun terveydenhuollossa on tarjolla syyskuusta lähtien myös ilta-aikoja (16–20) ja viikonloppuaikoja (jopa 8–18).
•

Sähköisten palvelukanavien käyttöönotolla osallistetaan asiakasta/potilasta oman hoidon toteutumisessa. Palvelu parantaa saavutettavuutta.

Vanhuspalveluissa otettiin käyttöön omaishoidon palveluarvio Omaolossa. Avoterveydenhuollossa otettiin käyttöön 13 erilaista oirearviota Omaolossa. Kuokkalan terveysasemalla pilotoitiin
videovastaanottoa. Lasten fysioterapiassa pilotoitiin VideoVisit etävastaanottoa hyvin tuloksin.
•

Palvelujen kehittämisessä käytetään ennakoivaa vaikutusten arviointia

Sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta ja tuetun asumisen palveluista tehtiin vaikutusten
ennakkoarviointi palvelun hankintatavan päätöksentekoa varten. Perhetyön kokonaisuuteen
aloitettiin ennakollisten vaikutusten arviointi, joka valmistuu kuluvana vuonna.
•

Päihteilevien asunnottomien tilan ja toiminnan käynnistäminen päihdehaittojen vähentämiseksi

Kaupungin keskustassa sijaitseva palvelukeskus Hanska avattiin 16.12.2019.
•

Lasten ja nuorten palveluiden Osaamis- ja tuki (OT) -keskustoiminnan kehittäminen

Toimialalta oltiin mukana valmistelemassa kehittämiskohteita ja esitystä OT-keskus valmisteluun. Keski-Suomen toimijat esittivät, että yliopistosairaaloiden yhteyteen perustettavaksi suunniteltujen OT-keskusten rinnalle ja niiden tehtävää täydentämään perustetaan monialainen lapsilähtöinen OT-keskus Jyväskylään, erityistehtävinä monialainen psykososiaalinen tuki ja kuntoutus.
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•

Sosiaaliohjaus vakiintuu osaksi asiakkaan palveluita terveysasemilla.

Terveysasemien sosiaaliohjaus vakiinnutettiin kaikille terveysasemille.

Sivistys
Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Nuorten palveluverkoston kehittäminen jatkuu
• Nuorisopalveluiden rakennetta selkiytetään
Nuorisopalveluiden rakenne uusittiin vuosien 2017–18 aikana ja vuoden 2019 aikana keskityttiin lähinnä tuon rakenteen viilaamiseen mm. vahvistamalla sisäistä kehittämistoimintaa. Syksyllä 2019 käynnistettiin koko henkilöstöä, sidosryhmiä ja nuoria osallistava ns. Nuorisoplääniprosessi, jossa kirkastetaan nuorisopalveluiden kehittämisen tulevaisuuden suuntaviivat.
•

Nuorten palveluiden, perusopetuksen ja perusturvan palveluita yhteensovitetaan
Nuorten palveluiden, perusopetuksen ja perusturvan palveluiden välinen yhteinen keskustelu
on lisääntynyt vuoden 2019 aikana mm. Kasvun maisema -hankkeen, SIB-valmistelun sekä
Nuorten talo -hankevalmistelun avulla. Lisäksi lakisääteisen Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toimintaa on kehitetty.

•

Koko toimiala on mukana nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprosessissa
erityisesti perusturvan kanssa
Sivistyksen toimiala on ollut aktiivisesti mukana perusturvavetoisen nuorten mielenterveys- ja
päihdepalvelujen kehittämisessä. Yhteinen yli toimialarajojen menevä keskustelu on lisääntynyt
yhteisessä kehittämistyössä.

•

Nuorisopalvelujen palveluyksikön toimintaa vahvistetaan osana nuorten alle 30-vuotiaiden palveluverkostoa
Nuorisopalvelujen toiminnan lisäresurssit sekä toiminnan sisäinen kehittäminen ovat vahvistaneet nuorisopalvelujen palveluyksikön toimintaa osana nuorten alle 30-vuotiaiden palveluverkostoa. Ohjaamo-toiminnan sijoittaminen osaksi nuorisopalveluita on vahvistanut Ohjaamon
toimintaa.

•

Kohdennettujen palvelujen (etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta) yhteistyötä tiivistetään muiden
nuorten palveluiden kanssa nuorille suunnatuissa palvelu- ja ohjausprosesseissa.
Nuorisopalveluiden kohdennetuissa palveluissa on tehty paljon sisäistä kehittämistoimintaa ja
vahvistettu yhteistyötä muiden nuorten palveluita tuottavien tahojen kanssa sekä Jyväskylän
kaupungin organisaation sisällä että myös ulkoisten toimijoiden kanssa kuten Gradia, KeskiSuomen sairaanhoitopiiri ja kolmannen sektorin toimijat.

•

Alueellinen nuorisotyö suunnataan tukemaan alueiden nuorten hyvinvointia yhdessä alueen
muiden toimijoiden kanssa mm. koulunuoristyötä vahvistamalla.
Alueellinen nuorisotyö on vahvistanut yhteistyötä alueiden muiden toimijoiden kanssa mm. perhekeskusverkoston avulla. Koulunuorisotyön lisäresurssit Huhtasuon ja Mankolan yhtenäiskouluilla ovat vahvistaneet alueellisen nuorisotyön ja perusopetuksen välistä yhteistyötä.
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Yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku 0–16-vuotiaille
• Päiväkodeille ja kouluille laaditaan yhteiset pedagogiset suunnitelmat yhtenäisen opinpolun toteuttamiseksi vuosille 2018–2021
Yhtenäistä opinpolkua edistämään on laadittu ja otettu käyttöön esi- ja alkuopetuksen yhteinen
vuosikello lv. 2019–2020. Yhteisen vuosikellon toteuttaminen on kirjattu koulujen toimintasuunnitelmaan arvioitavaksi kohteeksi. Vuosikellot laaditaan lv. 2020 – 2021 myös ala- ja yläkoulun
ja toiselle asteelle siirtymisen nivelkohtiin.
Päiväkodin johtajille, rehtoreille sekä nuorisopalvelujen ja oppilashuollon työntekijöille on järjestetty yhteisiä työkokouksia, joissa on esimerkiksi arvioitu yhtenäisen opinpolun toteutumista, esitelty tuen rakenteiden selvitystä sekä laadittu alueelliset palvelulupaukset opinpolun toteuttamiseksi.
Oppimisen tuen järjestäminen
Kolmiportaisen tuen toteutumisesta ja sen seurannasta tehdään selvitys ja sen pohjalta tuen
palveluiden toimintasuunnitelma tuleville vuosille

•

Työryhmä on tehnyt Jyväskylän kaupungin perusopetuksen oppimisen tuen selvitystyön lv. 2019.
Selvitystyön pohjalta on laadittu oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämissuunnitelma vuosille
2020–2023.
Edistetään osallisuutta liikuntapalveluissa
• Perustetaan liikuntaolosuhteiden asiantuntijaraati liikuntapaikkojen käyttöön liittyvien palvelujen
ja toimintojen kehittämiseksi ja tehostamiseksi.
Liikuntaolosuhdeteemainen raati perustettiin loppuvuodesta 2018 nimellä liikuntaolosuhdefoorumi. Vuoden 2019 aikana foorumi kokoontui viisi kertaa. Foorumi koostui liikuntaolosuhteita
käyttävien tai olosuhteisiin liittyvien asiantuntijatahojen edustajista, joita olivat liikuntapalvelujen
lisäksi Jyväskylän urheiluakatemia, Jyväskylän kansalaisopisto, kulttuuri- ja osallisuuspalvelut,
Nuva, KesLi, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto ja korkeakoululiikunta.
Käsiteltävät aiheet olosuhdefoorumiin valikoituivat osallistujatahojen tarpeista ja kiinnostuksen
kohteista käsin ja teemoja käsiteltiin moninäkökulmaisesti. Foorumin kautta saatiin tietoa ja ymmärrystä liikuntaolosuhteita koskevien palvelujen ja toimintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja
arviointiin. Foorumitapaamisia jatketaan v. 2020.
Lapsiperheiden palveluohjaus
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjausta tehostetaan.

•

Palveluohjaus on järjestänyt alueilla esiopetustapaamisia sekä opastusta esiopetukseen ja kouluun ilmoittautumisessa. Puhelinliikenteen uudistusta on valmistelu niin, että tammikuussa 2020
on otettu käyttöön kasvun ja oppimisen yhteinen asiakaspalvelunumero ja puhelutallennus.
•

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä uudistetaan
Lokakuussa on siirrytty uuteen toiminnanohjausjärjestelmään. Esimiehiä ja työntekijöitä on koulutettu uuden järjestelmän käyttöön ottoon. Lisäksi päiväkoteihin on nimetty ja koulutettu digiyhteyshenkilöt, jotka tukevat työntekijöitä uusien järjestelmien käytössä.

•

Varhaiskasvatuksen hoitojärjestelmiä kehitetään joustavammiksi, jotta ne tukevat työllistymisestä aiheutuvia tarpeita.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto elokuussa 2019 on mahdollistanut sen,
että huoltajat ovat voineet varata hoitoaikoja palveluntarpeen mukaan. Tilapäistä hoitoa on ollut
tarjolla Mäki- Matin ja Yrttisuon perhepuistoissa sekä Haukkamäen päiväkodissa.
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Osallisuuden edistäminen toimialalla
Kehitetään uudenlaisia asukkaiden osallistumista tukevia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviä toimintamalleja palveluissa sekä osana päätöksenteon valmistelua

•

Vuoden aikana on kehitetty niin palveluissa kuin päätöksenteon valmistelun tueksi erilaisia osallisuutta tukevia sekä vaikuttamisen mahdollisuuksia lisääviä menetelmiä ja toimintamalleja mm.
palveluverkkotyöhön, peruskorjaus- ja rakennushankkeisiin sekä palveluprosessien kehittämiseen. Toimialan osallisuustiimiin on nimetty edustaja toimialan jokaisesta palvelusta, joka edistää
yhteisen osallisuuden toimintakulttuurin syntymistä ja osaamisen jakamista toimialalla.
•

Huoltajien, lasten ja henkilöstön arviointi- ja palautekäytäntöjen uudistamista kasvun ja oppimisen palveluissa jatketaan.
Koulutyytyväisyyskysely on päivitetty tarpeellisilta osin, samoin perusopetuksen arviointikeskustelujen pohjana käytettävät lomakkeet. Molempien kantavana ajatuksena on oppilaiden hyvinvoinnin tukeminen.
On järjestetty varhaiskasvatuksen esimiesten ja työntekijöiden yhteisiä tilaisuuksia, joissa on
jaettu hyviä käytäntöjä ja arvioitu laadullisia tavoitteita ja toimenpiteitä.

•

Varhaiskasvatuksen asiakasraadin vuorovaikutteisia toimintatapoja kehitetään edelleen.
Kaksi kertaa vuodessa on järjestetty varhaiskasvatuksen asiakasraadin, yksityisten palveluntuottajien, kehittämistyöryhmän ja päiväkodin johtajien Ajankohtaista varhaiskasvatuksessa keskustelutilaisuuksia.

•

Lapsivaikutusten arviointi huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa.
Toteutettiin lapsivaikutusten arviointia osana valmistelua ja laajempana valmistelun tueksi. Toteutettiin myös aiempien päätösten, joihin laadittu laaja lapsivaikutusten arviointi, seurantaa ja
arviointia lapsivaikutusten näkökulmasta. Perusopetuksen palveluverkkotyön periaatteeksi kirjattiin, että lapsivaikutuksia arvioidaan käsiteltäessä alueellista palveluverkkoa.

Saavutettavat museokokoelmat
• Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään, jonka myötä museokokoelmat ovat helpommin kuntalaisten ja muiden saavutettavissa. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös
joukkoistamisen.
Vuoden aikana tehtiin museopalveluiden uuden kokoelmanhallintajärjestelmän vaatimusmäärittely, kilpailutettiin järjestelmä hankintalain mukaisesti, valittiin järjestelmän toimittaja, aloitettiin
järjestelmän käyttöönottoprojekti yhdessä toimittajan kanssa ja valmisteltiin vanhoja kokoelmatietokantoja migraatioon. Vuoden lopulla uusi järjestelmä saatiin testattavaksi.
Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttaminen
Opetussuunnitelmat edellyttävät toimintakulttuurin muutosta ja osallisuuden lisääntymistä yksiköissä.

•

Toimintakulttuurin muutosta on edistetty yhtenäisen opinpolun tavoitteen mukaisesti. Nivelvaiheisiin (esiopetus-perusopetuksen alaluokat, alakoulu-yläkoulu) on luotu vuosikellot yhtenäistämään
toimintakulttuureja eri yksiköiden välillä. Päiväkotikoulujen ja yhtenäiskoulujen pedagogiikkaa ja
toimintakulttuurin luomista varten on valmisteltu käsikirjat. Lisäksi kehittämistiimin on ollut mukana tukemassa yksiköitä erilaisten osallistavien toimintamallien ja työtapojen käyttöönotossa.
•

Varaudutaan A1-kielen opiskelun aloittamiseen ensimmäisellä vuosiluokalla.
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A1-oppimäärä aloitettiin1.8.2019 ensimmäisellä vuosiluokalla Opetushallituksen kieltenopetuksen varhentamiseen tarkoitetulla Kielipolku 2-hankkeen rahoituksella. Kevätlukukaudella A1-oppimäärän varhentamista pilotoitiin 11 koulussa.
•

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuen tarpeet otetaan käyttöön
vuonna 2018 tehdyn kartoituksen perusteella.
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuen tarpeet huomioitiin koko kaupungin maahanmuuttajapalveluita koskevassa selvityksessä. Muuta kuin suomea äidinkielenä puhuvien oppilaiden määrä kasvoi vuoden 2019 aikana merkittävästi. Vuoden 2020 talousarvioon
esitettiin lisämäärärahaa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän opetukseen sekä maahanmuuttajataustaisten JOPO-ryhmään.

Raikas ja kasvava elinvoima
Palvelujen ja yritysten yhteistyö
Toimiala on mukana Hippoksen, Keskustan ja Kankaan alueen kehittämistyössä.

•

Liikuntapalvelut on työskennellyt yhdessä Hippos-hankkeen toimijoiden kanssa mm. tilasuunnittelussa, tilojen varausjärjestelmätyössä ja käyttäjien ml. seurat edunvalvonnassa.
Hippoksen alueen tukevan liikuntapuiston suunnittelu on aloitettu.
•

Ennaltaehkäisevää SIB (social impact bond)- toimintaa käynnistetään nuorisopalveluissa Sitran
kanssa.
SIB-toiminnan käynnistämistä on valmisteltu yhteistyössä. Sitran kanssa. Valmistelutyötä on tehty
tiiviissä yhteistyössä erityisesti perusopetuksen, perusturvan sekä koulutuskuntayhtymä Gradian
kanssa. Keväällä ja kesällä 2019 Jyväskylässä toteutettiin koneoppimisen avulla laaja anonymisoitu rekisteritutkimus, jossa selvitettiin toisen asteen opintojen keskeyttämiseen yhteydessä
olevia tekijöitä. Vuoden lopulla käynnistettiin ns. SIBII:n rahaston hallinnoijan kilpailutus, josta
vastaa Jyväskylän kaupunki.

•

Puolet aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään avustussopimuksilla palveluntuottajien kanssa.
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintapisteistä vähän alle puolet toteutettiin palveluntuottajien toimesta avustussopimusten mukaisesti. Opetuksen omientoimintapisteiden
määrä on ollut kasvussa, koska päiväkotikouluissa ja yhtenäiskouluissa on tarkoituksenmukaista
hyödyntää olemassa olevia ohjaajaresursseja.

Ruusupuiston museokeskuksen suunnittelun edistäminen
• Tehdään kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön aiesopimuksen mukainen hankesuunnitelma Alvar
Aalto -museon peruskorjauksesta ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan toteuttamisesta.
Jyväskylän kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön välinen aiesopimus Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan toteutuksesta solmittiin 11.16.2019.Jyväskylän Tilapalvelu käynnisti peruskorjauksen ja nivelosan hankesuunnitelman teon. Suunnitelma valmistuu helmikuussa 2020.
Paikallisen asiantuntijatyön tuotteistaminen
• Jatketaan asiantuntijapalvelujen kehittämistä koulutusvientiverkostossa.
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköt ovat aktiivisesti mukana koulutusvientiverkostoissa välittäen osaamistaan ja asiantuntijuuttaan omien painopistealueidensa mukaisesti (esim.
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liikkuva varhaiskasvatus/ koulu sekä luontoliikuntatoiminta). Koulut ja päiväkodit ovat kansainvälisesti houkuttelevia tutkimus- ja vierailuympäristöjä.
Kulttuurikeskustan kehittäminen
• Toimiala on tiiviisti mukana keskustan kulttuurihankkeessa, jossa selvitetään ja edistetään kulttuuripalvelujen toiminnallisten sisältöjen ja tila-asioiden nykytilaa ja tulevaisuutta.
Sivistyspalvelujen kulttuuri- ja liikuntapalvelualueen yksiköt ja taidelaitokset ovat työskennelleet
tiiviisti Jyväskylän Sydän-projektissa tavoitteena mm. perustan ja toimintamallin luominen yhteiselle kulttuurikeskukselle. Tavoitteessa on edistytty hyvin ja työ jatkuu vuonna 2020.
Resurssien viisas käyttö
Mobiililaiteuudistus esi- ja perusopetuksessa 2016-2019
• Oppilas käyttää joko koulun/päiväkodin tai omaa mobiililaitetta osana omaa oppimistaan. Perusopetuksessa oppilailla on henkilökohtaiset laitteet (1:1) 3. luokasta ylöspäin.
Perusopetuksen laitemäärien tavoitteet eivät ole toteutuneet oppilaiden osalta. Perusopetuksessa oppilaiden käytössä oleva todellinen käyttökelpoinen laitekanta on noin 5250 laitetta (tilanne syyskuussa 2019), jolloin oppilaslaitteiden suhdeluku on yksi laite 2,4 oppilasta kohti
(1:2,4). Uusi 2020 valmistuva ja käyttöön otettava toimintasuunnitelma määrittelee uudet tavoitteet ja toimenpiteet oppilaiden laitekannan kehittämiseksi.
•

Perusopetus pilotoi lukuvuosibudjetointia taloussuunnittelussa- ja seurannassa.
Perusopetuksen koulujen osalta siirryttiin käyttämään lukuvuosibudjetointia taloussuunnittelussa
ja -seurannassa SPB-tietojärjestelmässä. Lukuvuosikohtainen talouden suunnittelu ja seurantamahdollistavat opetuspalveluihin toimintalähtöisemmän syklin, ja opetuspalvelujen kalenterivuoden suunnitelmat voidaan johtaa lukuvuositason suunnitelmista.

Liikuntapääkaupunki
• Uudistetaan urheiluseurojen ja järjestöjen avustus- ja palvelukonseptia mm. käyttö- ja yhteistyösopimuksilla.
Uudistamisprosessin aloitus viivästyi ja työ alkaa vuonna 2020.
•

Vahvistetaan Jyväskylän Urheiluakatemian toimintaa kehittämällä harjoitteluolosuhteita eri urheilulajeille.
Liikuntapalvelut on käynnistänyt liikuntaverkkotyön olosuhteiden kehittämiseksi loppusyksyllä
2019, työ jatkuu vuonna 2020. Urheiluakatemian urheilijoiden kulunvalvontaa ohjaavaa ranneketoimintaa laajennettiin.

•

Luodaan joustava toimintamalli ja rakenteet peruskoulun 7-9 -luokkalaisille koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittamiseksi.
Perusopetuksessa käynnistettiin selvitystyö harrastustoiminnan ja koulunkäynnin joustavien ratkaisujen löytämiseksi. Tavoitteena on luoda perusopetukseen rakenteita, jotka tukevat oppilaiden tavoitteellista urheilutoimintaa sekä mahdollistavat koulupäivän sisään rakennettavat harrastusjaksot. Tavoitteena on myös selkeyttää tavoitteellisesti urheilevan oppilaan opetusjärjestelyitä siten, että toimintamallit olisivat tasavertaisia kaikissa Jyväskylän kouluissa. Koulupäivän
aikainen harrastustoiminta -työryhmä on valmistellut vaihtoehtoisia harrastustoiminnan tukemisen malleja koulujen käyttöön. Joustavia koulupäiväratkaisuja on kokeiltu yksittäisillä kouluilla
vuoden 2019 aikana. Lisäksi urheiluyläkoululeirejä on järjestetty vuoden 2019 aikana yhteensä
kolme. Leirit ovat olleet neljän päivän mittaisia. Leireille on osallistunut noin 300 oppilasta Jyväskylän kouluista.
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•

Lähiliikuntapaikkaohjelman 2019 toimenpiteet:
o Viimeistellään Kuokkalan lähiliikuntapaikka
o Jatketaan rantaraitin kehittämistä.
Vuonna 2019 rakennettiin Pohjanlammen lähiliikuntapaikan 2. vaihe. Tekonurmea ei ehditty
asentaa, vaan asennus toteutetaan keväällä 2020. Rantaraitin Äijälänrannan liikuntapaikka valmistui kesällä.

•

Liikunnallisuus ja toiminnallisuus lisääntyvät päiväkotien ja koulujen arjessa. Liikkuva koulu- ja
Liikkuva varhaiskasvatus- hankkeet rakentavat jyväskyläläisen toimintamallin kaikkiin päiväkoteihin ja kouluihin.
Liikkuvassa varhaiskasvatuksessa on saatu vuoden 2019 aikana muokattua ja rakennettua uusia fyysiseen aktiivisuuteen ja toiminnallisuuteen kannustavia oppimisympäristöjä useaan päiväkotiin. Henkilöstön osaamista on vahvistettu niin yksittäisillä kuin pidempi kestoisilla koulutuksilla. Välinelainaamon käyttöönotolla ja seurayhteistyöllä on saatu monipuolistettua päiväkotien
käytössä olevaa välineistöä ja liikunnallista toimintaa. Syksyllä 2019 hankituilla aktiivisuusmittareilla saadaan tietoa lasten fyysisen aktiivisuuden määristä varhaiskasvatuspäivän aikana. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksissa perheet olivat tyytyväisiä varhaiskasvatuksessa tapahtuvan
liikunnan määrään ja laatuun.
Liikkuvassa koulussa on jatkettu vuonna 2019 aiempien hankevuosien hyväksi havaittujen käytänteiden juurruttamista koulujen arkiin. Oppilaiden oma hyvinvoinnin seuraaminen on nostettu
entistä merkittävämpään osaan, ja osa Liikkuva koulu -opettajistamme on koulutettu Firstbeatin
hyvinvointiohjaajiksi tätä tavoitetta edistämään. Koulupäivän aikaiseen liikkumiseen on edelleen
kiinnitetty huomiota esimerkiksi virikkeellisen välinelainaamon ja koulupäivän rakenteisiin lisättävän liikunnan muodoissa. Jokaisen koulun omaa tapaa toteuttaa Liikkuvaa koulua tuetaan, ja
tässä myös oppilailla on merkittävä rooli. Toiminnallisuus oppimisessa kasvaa koko ajan, ja
opetushenkilöstöä on koulutettu myös tätä trendiä silmällä pitäen.

Kaupunkirakenne
Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat
Teema 3. Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden
KymppiR2018 -ohjelman mukaisesti Jyväskylän asuntopolitiikkaa toteutetaan aihe- tai aluekohtaisin
tarkennuksin. Käynnistetään pilottikokeilujen mukaisia toimenpiteitä mukaan lukien opiskelija-asumisen selvitys ja Asuntoreformikilpailu2018:n voittajaehdotuksen jatkotyö.
Toteutui. Jyväskylän opiskelija-asumisen selvitys valmistui ja Asuntoreformikilpailu2018:n voittajaehdotuksen toteuttajakumppanit on valittu ja hankkeen kaavoitus etenemässä luonnosvaiheeseen. Pupuhuhdassa kehitetään monikulttuurisuuden ja -kielisyyden huomioivia osallisuuden keinoja osana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -hanketta. Nuorten osallistumista kaupunkisuunnitteluun on puolestaan edistetty Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoiman Kaikkien
kaupunki! -kehittämishankkeen kautta. Kaavahankkeissa on pyritty varhaisen vaiheen vuorovaikutukseen mm. järjestämällä vireilletulotilaisuuksia ja lähettämällä tietoa kaavamuutoksen käynnistymisestä suoraan osallisille.
Raikas ja kasvava elinvoima
Teema 11. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa
Käynnistämme Kaupunkikeskustan ja Lutakon yhteen kytkemiseen tähtäävän suunnittelun ja jatkamme keskustavisio 2030:n toteutusta.
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Toteutui. Keskustassa on meneillään kymmenen täydennysrakentamisen kaavahanketta, jotka
toteutuessaan lisäävät keskustan elinvoimaa ja viihtyisyyttä sekä asukasmäärää ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja. Ydinkeskustan hyväksytyissä korkean rakentamisen linjauksissa rakennushankkeilta edellytetään korkeaa laatua. Keskustan kaupunkiympäristön suunnittelua ja toteutusta
ohjaavan Laatukäsikirjan laatiminen on käynnistynyt syksyllä. Keskusta-asemanseudun toteutusselvitys eteni vaihtoehtotarkasteluihin.
Resurssien viisas käyttö
Teema 13. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen
Toteutamme KymppiR-ohjelmaa siten, että uusi kerros- ja rivitalotuotanto sijoittuu pääosin kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle. Hillitsemme katuinfran korjausvelkaa.
Toteutui pääosin. Jyväskylän kaavoitusta on ohjattu täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelman
periaattein ja 83 % valmistuneesta kerros- ja rivitalorakentamisesta sijoittui yleiskaavan kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle.
Muutostoimenpiteitä kohti kestävämpiä työmatkaliikkumisvalintoja vietiin vuoden aikana eteenpäin kaupunkiorganisaatiossa ja päätettiin kestävän työmatkaliikkumisen pilotin käynnistämisestä
alkuvuoden 2020 aikana.
Vuoden 2018 lopussa Jyväskylän katuverkon korjausvelka oli 6,7 milj. euroa. Vuoden 2019 lopussa katuverkon korjausvelka on 4,8 milj. euroa. Korjausvelkaa saatiin kuoletettua 2,6 milj. euroa. Kun samanaikaisesti uutta korjausvelkaa muodostui 0,7 milj., oli korjausvelan nettomuutos 1,9 milj. euroa. Korjausvelkatoimenpiteiden tehokkuudeksi saatiin 1,45, eli tavoite täyttyi erinomaisesti.

2.1.2 Toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Toimialojen valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Konsernihallinto
1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on 32% ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla
700 kpl.
Tavoite toteutui. Keskimääräinen aktivointiaste Jyväskylässä vuonna 2019 on ollut 33,9 %. Työsuhteita on solmittu työnantajayhteistyön, uraohjauksen ja Jyväskylä-lisän avulla noin 700. Kaupunkikonsernin sisälle on työllistetty palkkatuella noin 360 eri henkilöä. Työllistymistä edistävän
monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkuuksia on päättynyt työllistymiseen 118 kpl, joista 49
avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea.
2. Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä sijoittumaan kaupunkiin.
Asetettuun tavoitteeseen ei täysin päästy. Tavoitellun 11 uuden yrityksen sijaan 10 uutta yritystä
sijoittui sijoittumispalveluiden avustuksella kaupunkiin.
3. Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin rakentaminen on käynnistynyt.
Tavoite toteutui. Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden ekosysteemin rakentaminen on käynnistynyt, toimintamalli on rakennettu ja kumppaneiden kanssa on solmittu esisopimukset toiminnan
kehittämisestä. Arvoverkkotyö Optimal Human Performancen -arvoverkostossa on käynnissä.
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Perusturva
1. Toimialan palvelutuotannossa parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta
• Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää.
• Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuollon uusia asiakkuuksia
Tavoite toteutui osittain. Sosiaalihuollollisten palveluiden ja lastensuojelun alkuarvioinnin asiakaslähtöistä yhteistyötä on syvennetty. Palveluiden yhteistyönä aloitettiin porrasteisen perhetyön
ennakollisten vaikutusten arviointi perhetyön kokonaisuuden kehittämiseksi. Vuonna 2019 lastensuojelutarpeen selvityksen jälkeen alkaneita uusia asiakkuuksia oli 574 (2018: 565). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät kokonaisuutena kuitenkin laskivat, avohuollon asiakkuudessa oli 1527 lasta (2018: 1586). Avosairaanhoidon osalta omassa toiminnassa tavoitteeseen
ei päästy; keskimääräinen hoitoon pääsyaika v. 2019 oli lääkärille 31 pv ja hoitajalle 13 päivää.
Ostopalvelutuottajan pääsi tavoitteeseen; keskimääräinen hoitoon pääsyaika v. 2019 lääkärille
oli 12 pv ja hoitajalle 6 päivää.
•

Laajennetaan palveluaikoja

Sampoharjun ja Kyllön äitiys- ja lastenneuvoloissa on kokeiltu pidennettyjä aukioloaikoja kerran
viikossa. Lastenvalvojapalveluiden ja nuorisovastaanoton ajanvarauksettomat vastaanottoajat
olivat hyvin kuntalaisten käytössä. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut toteutuivat kesällä ilman
sulkuaikoja.
•

Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa

Vammaispalveluissa otettiin käyttöön Hyvis-järjestelmä mahdollistamaan asiakkaiden ja työntekijöiden välisen tietosuojatun ja -turvallisen yhteydenottotavan. Lisäksi käyttöön otettiin sähköinen Omaolo-verkkopalvelu, jossa asiakkaat voivat tehdä palveluarvion vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtaisesta avusta ja kuljetuspalveluista. Omaolo-palvelun esitietolomakkeita
kokeiltiin myös kouluterveydenhuollon ja nuorisovastaanoton palveluissa. Lastensuojelun avohuollon palveluohjauksen ja alkuarvioinnin tehostamiseksi otettiin käyttöön asiakas-chat. Neuvoloiden, nuorisovastaanoton ja lapsioikeudellisten palveluiden puhelinpalvelussa avattiin chat-palvelu.
Vanhuspalveluissa OIVA-keskukseen otettiin käyttöön chat-palvelu.
2. Potilaat siirtyvät sujuvasti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin ja edelleen terveyskeskussairaaloista kotiin tai jatkohoitopaikkaan.
• Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden kanssa. Tavoitteena,
että kitkalaskutusta ei ole, palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonottavien potilaiden
määrä keskimäärin <5.
Terveyskeskussairaaloissa jonotti vuoden 2019 aikana keskimäärin 20 potilasta palveluasumiseen tai pitkäaikaishoitoon. Joulukuussa jonottavia potilaita oli tavoitteen mukaisesti 4. Ostettua
sairaalahoitoa ostettiin 630 hoitopäivää, tästä huolimatta kitkalaskutusta tuli yhteensä 198 hoitopäivältä. Kitkalaskutuspäivät ovat kuitenkin vähentyneet 38 %:lla edellisestä vuodesta.
3. Parannamme 13–29-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Tavoitteena on:
• Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–17-vuotiaiden määrä vähenee vähintään 10 %.
• Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen laitossijoitus vuoden aikana.
• Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. Lisäksi kahdeksan nuoren hoidon siirtyminen perustasolle.
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Tavoite toteutui. Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–17-vuotiaiden määrä (3) väheni 67 %
edellisvuoteen verrattuna (2018:9).
Nuorten lyhytkestoisten päihdeperusteisten laitossijoitusten osalta tavoite toteutui. Uusia lyhytkestoisia 13–17-vuotiaiden laitossijoituksia tehtiin 20 nuorelle (2018: 42).
Nuorisopsykiatrian lähetteiden määrä vähentyi 11 % (2019:284, 2018: 319). Nuorisopsykiatrialta
ohjautui 40 asiakasta perheineen Nuorisovastaanottoon.

Sivistys
Kasvun ja oppimisen palvelut
1. Poistetaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus 1.8.2019 alkaen.
Vuoden 2019 talousarviossa arvioitiin noin 350 lapsen palvelutarpeen laajenevan subjektiivisen
varhaiskasvatusoikeuden palautuksen myötä. Rajauksen poistosta aiheutuvaan lisääntyneeseen hoitopaikkatarpeeseen vastattiin kolmen uuden yksityisen päiväkodin avaamisella, Savulahden ja keskustan uusilla kunnallisilla yksiköillä sekä lisäksi kunnallisen varhaiskasvatuksen
väliaikaisten tilaratkaisujen säilyttämisellä aiottua pidempään.
Joulukuussa 2019 palvelutarpeella 1-84 h/kk oli 570 lasta, joka on 301 lasta vähemmän kuin
joulukuussa 2018. Lapset, joiden palvelutarve on laajentunut, ovat pääsääntöisesti kunnallisissa
ja yksityisissä päiväkodeissa.
2. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin.
Varhaiskasvatuspaikka on pystytty järjestämään kaikille paikkaa hakeneille, mutta ei aina lähipalveluna tai toivepaikasta.
3. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa.
Esiopetuksessa oli 31.12.2019 tilanteessa 1.465 eskarilaista, joista 5-vuotiaita 6 lasta, 6-vuotiaita 1.455 lasta ja 7-vuotiaita 4 lasta. Esiopetus toteutui esiopetusikäisten ikäluokassa (1.471
lasta) 99 %.
4. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti.
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poistaminen vaikutti myös avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin. Kerhotoimintaa keskitettiin entisestään ja luotiin uusia toimintamuotoja iltaperhekerhojen ja -kahviloiden muodossa.
Yli 3-vuotiaille tarjotaan nykyisin mahdollisuutta kolmeen kerhokertaan viikossa ja yli 2-vuotiaille
kahteen kertaan viikossa.
Aivan kaikille hakijoille ei ole pystytty järjestämään kerhopaikkaa. Etenkin alle 3-vuotiaiden kerhot ovat olleet suosittuja ja näihin on jonoa. Huhtasuon alueelta lakkautettiin Mansikkapuiston
kerho ja uudessa Kangasvuoren päiväkotikoulussa järjestettiin perhekerho- ja perhekahvilatoimintaa.
5.

Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,62 (Arvio vuonna 2018 on
1,62).
Toteuma vuodelle 2019 oli 1,66, eli tavoite toteutui.
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6. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7–9 on enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2018 on vuosiluokilla 1–6 19,4 ja
vuosiluokilla 7–9 18,1).
Toteuma vuodelle 2019 oli vuosiluokilla 1-6 19,2 oppilasta/ryhmä, eli tavoite toteutui. Vuosiluokilla
7–9 opetusryhmän laskennallinen koko oli 18,4 oppilasta/ryhmä, eli tavoitteessa ei pysytty.
7. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutuvat
kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 koulutai oppilaitospäivän aikana.
Tavoitteeseen ei vielä vuonna 2019 päästy. Uusien vuoden 2020 talousarvioon lisättyjen resurssien myötä ja toimintaa edelleen kehittämällä tavoite pyritään saavuttamaan. Tilannetta seurataan
tiiviisti edelleen palveluun pääsyn nopeutta seuraamalla.
8. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7–29 vuotiaiden määrä säilyy ennallaan
(1 850 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 780 nuorta. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 2 000
ohjauskertaa.
Ehkäisevän palveluiden osalta vähintään 5 kertaa/vuosi käyvien nuorien määri laski selvästi
1 172:een, mutta tästä luvusta puuttuvat koulunuorisotyön luvut tilastointimuutoksen takia. Kohdennetuissa palveluissa tavoitettiin sitä vastoin 1 179 nuorta huomioiden myös Kasvun maisema
-hanke (ESR) työpajat. Myös Ohjaamo Jyväskylän toiminnassa ylitettiin reilusti asetetut tavoitteet, sillä vuoden 2019 aikana Ohjaamossa 4 527 ohjauskertaa.
9. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2018 on 98 %).
Päättötodistuksen sai 98 % päättöikäluokasta. 2 % ikäluokasta ei saanut päättötodistusta.
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut
1. Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat
50 000 osallistujaa. Kulttuuripalvelujen toiminnan ensisijaisina kohderyhminä ovat lapset, nuoret
ja ikääntyneet.
Kulttuuripalvelut järjesti 2 324 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittivat 69 744
osallistujaa.
2. Kulttuuripalvelut edistää eri-ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta kehittämällä
digitaalisten palvelujen tarjontaa ja huomioi kulttuurisisällöissään monipuolisesti taiteen eri lajit
ja muodot. Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai
taidekasvattajaa taiteen eri aloilta.
Kulttuuripalvelut striimasi 16 tilaisuutta ja työllisti 311 taiteilijaa tai taidekasvattajaa.
Jyväskylän kansalaisopisto
1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2018 tasolla
(TA 2018 kansalaisopisto 22 200, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 38 000 tuntia,
kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia).
Kurssilaisten määrä ylittyi noin 1 400 henkilöllä tavoitteesta.
Oppituntien määrä alittui noin 450 tunnilla.
2. Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipinäedulla, arvio lv 2018–2019 70 kpl, tavoite lv. 2017–2018 on 50 kpl (toteuma 51 kpl).
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Maksuttomat opintosetelikurssit, toteuma lv. 2017–2018 11 kurssia, tavoite lv. 2018–2019 on 18
kurssia).
Kurssipaikkoja Kipinä-kortilla toteutunut 69. Opintosetelikursseja toteutunut 28.
Kirjastot
1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 38 800 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 14 000 tuntia.
Tavoite toteutui. Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit olivat yhteensä 41 256 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 17 005 tuntia. Aukiolotunnit kasvoivat 9,7%
2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 025 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on
850 000.
Tavoite toteutui. Kirjastokäyntien määrä oli 2 199 299 käyntiä, joista verkkokäyntejä oli 889 896.
Kävijöiden määrä lisääntyi 5 prosentilla.
Museot
1. Museoiden kävijämäärätavoite on 80 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen museo 10 000 (museo avautuu peruskorjauksen jälkeen syksyllä 2019), Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 2018: 70 000 kävijää).
Museoiden kävijämäärä oli 118 009 (Jyväskylän taidemuseo 50 458, Keski-Suomen museon
erillismuseot museorakennuksen ollessa kiinni 26 339 ja Suomen käsityön museo 41 212, tavoite
vuonna 2019: 80 000 kävijää. Kasvua edellisvuoteen oli 17 063 kävijää).
2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 150 tilaisuutta.
Museoissa järjestettiin kaikkiaan 194 yleisötapahtumaa. (Jyväskylän taidemuseossa 123, KeskiSuomen museon erillismuseoissa 6 ja Suomen käsityön museossa 65). Edellisvuonna yleisötapahtumia järjestettiin 202. Keski-Suomen museo oli suljettu peruskorjauksen vuoksi.
Liikunta
1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000 asiakasta,
joista seniorikortilla käyviä 80 000.
Tavoite täyttyi. Uimahalleissa kokonaiskävijämäärä oli 562 370 käyntikertaa, joista seniorikortilla
käyvien osuus oli 91 704 kävijää. Seniorikortilla käyvien käyntikerrat kasvoivat vuoteen 2018
verrattuna 12 278 käyntikerralla.
2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja
10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 80–90 %.
Kokonaisvuoromäärä vuonna 2019 oli 120 456 vuoroa, joten asetettu tavoite täyttyi. Sisäliikuntatilojen käyttöaste toteutui 72%, eli asetettu tavoite ei täyttynyt.
Jyväskylä Sinfonia
1. Orkesterilla on 52 esiintymistä ja ne tavoittavat yhteensä 26 000 kuulijaa (vuonna 2017: 69 konserttia ja 30 654 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (vuonna 2017: 95 %).
Orkesteri on tuottanut 137 tapahtumaa, joista esiintymisiä on ollut 96 kpl. Orkesterin koko toiminta on tavoittanut 34 885 kuulijaa. Kausikonserttien toteutunut täyttöaste on 97 %.

101

Talousarvion toteutuminen
2. Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2017: 5 313 osallistujaa).
Orkesterin yleisötyö mm. koululaisten parissa, avoimissa kenraaliharjoituksissa, taiteilijatapaamisissa, Taidetestaajat-hankkeessa ja Sinfonia on the Move -jalkautumiskiertueella tavoitti
11 919 henkeä.
Jyväskylän kaupunginteatteri
1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme
pienellä näyttämöllä. Lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään yksi aiempi esitys. Vuonna 2018
ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.
Ensi-iltoja oli 7, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.
Päänäyttämö:
30.1.2019 Miehen kylkiluu
7.9.2019 Phantom Pariisin oopperan kummitus
5.10.2019 Tämä on ryöstö
16.11.2019 Ella ja Paterock
Pieni näyttämö:
24.1.2019 Supernaiivi
15.2.2019 Mies joka kieltäytyi käyttämästä hissiä (uusintaensi-ilta)
5.10.2019 Elämä on juhla
2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste
on 72 %. Vuonna 2018 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön käyttöaste 72
%.
Kokonaiskävijämäärä oli 56.790 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste oli 73,6 %, päänäyttämön
täyttöaste oli 75,4 % ja pienen näyttämön täyttöaste oli 71,9 %

Kaupunkirakenne
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta kerrosja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.
Toteutui pääosin. Jyväskylän kaavoitusta on ohjattu täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelman
periaattein ja 83 % valmistuneesta kerros- ja rivitalorakentamisesta sijoittui yleiskaavan kestävän
liikkumisen vyöhykkeelle.
2. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti.
Toteutui osittain. Kerros- ja rivitalotonttivarannon määrä ylittää edelleen viiden vuoden tarpeen.
Vuoden lopussa kaavavarantoa oli kerros- ja rivitaloille 387 500 k-m2, mikä vastaa 5,5 vuoden
varantoa. Uutta kerros- ja rivitalojen rakennusoikeutta syntyi 41 520 k-m2.
3. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.
Tavoite ylittyi. Yritystontteja luovutettiin yhteensä 13 kpl, joista 11 myytiin ja kaksi vuokrattiin.
Uutta yritystonttivarantoa syntyi 12 ha Eteläportin alueelle. Alueen markkinointi on tuottanut
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paljon potentiaalisia toimijoita, joiden kanssa neuvottelut jatkuvat. Itäisen Palokärjen alueella
kunnallistekniikan rakentaminen on käynnissä ja alueelta on luovutettu ja varattu ensimmäiset
yritystontit.
Liikenne- ja viheralueet
4. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).
Tavoite saavutettiin jo 2017 vuonna. Loukkaantuneiden määrä katuverkolla 2018 vuonna oli 65
loukkaantunutta, joka on 39,8 % vähemmän kuin 2014 vuonna. Loukkaantuneiden määrä on
alustavien tilastojen mukaan vähentynyt myös 2019. Koko Jyväskylässä loukkaantuneiden
määrä on ennakkotietojen mukaan vähentynyt edellisestä vuodesta 18,5 %.
5. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % (vertailulukuna vuoden 2018 toteutuma).
Tavoite ylittyi. Joukkoliikenteen matkat lisääntyivät 5,6% (7,23 milj. matkaa => 7,70 milj. matkaa).
Rakentaminen ja ympäristö
6. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 100 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.
Tavoitteet eivät toteutuneet. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli 6 viikkoa
66 %:ssa myönnetyistä luvista. Rakennuslupien käsittelyaika jäi tavoitteesta henkilöstön rekrytointivaikeuksien vuoksi. Käsittelyaikaan on laskettu myös asiakkaasta johtuvat viiveet.
Maa-aines- ja ympäristölupia käsiteltiin 11 kappaletta ja näistä kahden luvan käsittelyaika oli yli
4 kuukautta. Pidemmät käsittelyajat johtuivat hakemuksien täydentämisistä. Ympäristö- ja maaaineslupakohteille tehtiin 78 suunnitelmallista tarkastusta; määrä oli suunnitellun tasolla.
Ympäristöterveydenhuollossa tehtiin suunnitelmallisia tarkastuksia 822 kpl. Tavoitetta ei saavutettu johtuen valvontatietojärjestelmän vaihtumiseen liittyvistä vaikeuksista, henkilöstön poissaoloista (osa-aikaisuudet, sairauspoissaolot ja eläköitymiset) sekä yksikön toimipisteen muuttoon
menneistä henkilötyöpäivistä.

2.1.3 Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen:

Tilapalvelu-liikelaitos
1. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmavaiheessa tutkitaan puurakentamisen toteuttamisvaihtoehto ja elinkaarikustannukset.
Puurakenteinen toteuttamisvaihtoehto ja sen elinkaarivaikutukset selvitettiin hankesuunnittelun
yhteydessä ja niistä järjestettiin 8.4 asiantuntijaseminaari asemakaavan ja hankkeen käsittelyyn
osallistuville luottamushenkilöille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kortepohjan päiväkotikoulun
hankesuunnitelman 13.5.2019.
Kaupunginvaltuusto päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokäsittelyn yhteydessä 13.5.2019, että massiivipuurakenteisesta hankkeesta tulee päättää vuoden 2020 loppuun
mennessä.
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2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.
Arvioitu säästötoteutuma vuodelta 2019 on 1178 MWh. Lopullinen toteutuma valmistuu KETSraportoinnin yhteydessä kevään aikana.
3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 pistettä (asteikolla 1-5 pistettä).
Kokonaistyytyväisyys vuonna 2019 oli 3,69 pistettä (vuonna 2018 3,59 pistettä).
4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.
Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennettiin ja myytävyyttä arvioitiin. Koska sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut valmistellussa muodossaan, ei näille selvityksille ole toistaiseksi käyttöä. Koska
palveluiden järjestämisvastuu jää ainakin toistaiseksi kaupungille, on laadittava sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoselvitys ja varauduttava toimialan talonrakennusinvestointeihin ja kiinteistöjen vuosikorjauksiin rajoituslain puitteissa.

Altek Aluetekniikka -liikelaitos
1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.
Työohjelma toteutui Niitynpääntietä lukuun ottamatta täysimääräisesti. Niitynpääntien loppuosa
valmistuu vuonna 2020.
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.
Talvihoidon laatutaso toteutui pääosin sopimuksen mukaisesti. Laaduntarkkailuraporteissa oli
vain yksittäisiä alituksia. Hiekannosto onnistui tavoitteiden mukaisesti.
3. Liikevaihtotavoite 104 674 euroa/henkilötyövuosi.
Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 157 733 euroa/htv, liikevaihdon toteutumana
156 010 euroa/htv. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 106, joka pitää sisällään palkkaa v. 2019
saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 16 719 676 euroa. Liikevaihto
16 537 015 euroa. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi.

Kylän Kattaus -liikelaitos
1. Toiminnan tehostaminen
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Tavoite vuodelle 2019 oli
86.000 euroa/htv.
Tarkasteltaessa vuoden 2019 toiminnan tulosta asetettua liikevaihtotavoitetta ei saavutettu. Sivistyksen toimialan kanssa sovittiin 140 000 euron palvelumaksujen tuloutuksesta, jolloin myös
ns. rahoitustulos jäi tavoitteen alapuolelle.
2. Asiakastyytyväisyys
Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien
tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla kohdennetuilla asiakastyytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 3,7 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute -järjestelmällä.
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Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti vuonna 2019 käyttöön sairaalan sisäinen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta tulleet palautteet käsitellään sairaanhoitopiirin ostajan edustajan kanssa.
Kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä tehtiin vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalvelujen
ruokailuun Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaalan osastoille, päiväkeskusasiakkaille sekä
kouluruokailuun. Terveyskeskusten asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo oli 4,2. Päiväkeskusasiakkaiden kysely toteutettiin eri tavalla, joten numeerista arviota ei saatu. Kouluruokailun
asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 3,4 asetettua tavoitetta ei saavutettu, mutta asiakastyytyväisyys kasvoi verrattuna edelliseen kyselyyn (2,8). Asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo oli
3,8, joten asetettu tavoite 3,7 ylitettiin.

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos
Onnettomuuksien ehkäisy:
Tavoite 1:
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2019 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.
Toteuma:
Valvontatehtävät
Pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Toiminnan tavoitteet
ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä.
Valvontatehtävät vuosittain
2013
Valvontatehtävät vuosittain

2014 2015

2016

2017

2018

2019

10 588 9 547 17 906 15 386 15 417 14 562 14 020

Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten valvonta toteutettiin asukkaiden paloturvallisuuden itsearviointina.
Valvontakirjeitä, jotka sisälsivät palautuslomakkeen, ohjeet ja oppaan, suunniteltiin lähetettäväksi
vuonna 2019 noin 16 000. Lomakkeen palautui täytettynä 11 029 kohteesta. Palautusprosentiksi
saatiin 68 %.
Tavoite 2: Turvallisuusviestintä
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien
tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma – asiakirjassa
tarkemmin kuvatulla tavalla.
Toteuma: Turvallisuusviestintään liittyviä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin vuonna 2019
yhteensä 41 441 henkilölle. Tämä vastaa 15 % osuutta maakunnan väestömäärästä. Tilaisuuksien
lukumäärä 802 oli vuosikymmenen suurin. Aihealueittain tilaisuuksissa annettiin eniten alkusammutuskoulutusta (312 kertaa) ja ensiapukoulutusta (177 kertaa) sekä neuvottiin toimimaan hätätilanteissa 213 kertaa. Kohderyhmittäin tarkasteltuna turvallisuuskoulutusta ja neuvontaa kohdistettiin
vuonna 2019 eniten hoitolaitosten henkilökunnalle (203 kertaa) ja peruskoululaisille: 1.-6. luokille
(137 kertaa) ja 7.-9. luokkalaisille 95 kertaa. Lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille
koulutuksia pidettiin 26 kertaa ja alle kouluikäisille 71 kertaa. Päivähoitohenkilöstölle koulutusta annettiin 26 kertaa ja oppilaitosten henkilökunnalle 16 kertaa. Yrityksille suunnattuja koulutuksia oli 67.
Ikäihmisille räätälöityjä koulutuksia oli 20. Pitkästä aikaa koulutusta annettiin myös väestönsuojelun
johto- ja erityishenkilöstölle (4 kertaa) sekä muille väestönsuojeluorganisaatioon kuuluville (yhden
kerran).
Pelastustoiminta:
Tavoite 3: Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteidenmukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia.
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Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50
%) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.
II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.
Toteuma: Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisisä tehtävissä
riskiluokista riippumatta oli maakunnassa 14 minuuttia, joka on aikaisempien vuosien tasoa. Toimintavalmiusaikojen osalta päästiin tavoitteisiin II- ja III-riskiluokkien osalta, mutta Jyväskylän I-riskiruuduissa ei päästy tavoiteaikaan, vaan 6 min tavoiteaika 50% tehtävissä jäi osin saavuttamatta. Mediaaniaika oli 6:26, joten viiveet olivat 1-2 minuutin luokkaa riskiruutuja kohden. Pelastusjoukkueen
(johtoyksikkö ja 2 pelastusyksikköä) toimintavalmiusaika I-riskiruutujen alueelle on alle 10 minuuttia.
A. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisissä pelastustoimintatehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 14:00 (n= 1307), joissa toimintavalmiusaika on mitattu).
Vuonna 2018 vastaava aika oli 14:20
B. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä kohteen tavoiteajassa riskiluokittain (I, II, III ja IV). Taulukko 1. Ensimmäisen yksikön tva-tavoitteen täyttymisprosentti = 50 %
riskiluokka
I
II
III
IV

tavoiteaika, min
6
10
20
36

meditavoiteajassa % aani
38
6:26
82
7:00
95
9:04
100
14:49

kpl
370
724
249
869

C. Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain
(I, II, II ja IV) Taulukko 2
riskiluokka
I
II
III
IV

tavoiteaika, min
11
14
22
38

tavoiteajassa %
39
74
95
98
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mediaani
11:31
11:38
12:05
17:51

kpl
148
312
129
642
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Varautuminen ja väestönsuojelu:
Tavoite 4: Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten
kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa Suomen kansallisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan sihteeristön toimintaan.
Toteuma: Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sekä turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sihteeristön toiminta saatiin vakiinnutettua vuoden 2019 aikana. Pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö ja riskienhallintapäällikkö huolehtivat KSTURVA:n sihteerin tehtävistä maakuntajohtajan toimiessa toimikunnan puheenjohtajan roolissa. Alueellista yhteistä varautumista lähdettiin parantamaan kolmeen kokonaisuuteen: Pitkittynyt sähkönjakeluhäiriö ja sen seurannaisvaikutukset, Influenssapandemia tai muu leviävä epidemia sekä Sotilaallisen voiman käyttö ja laajamittainen maahantulo. Lisäksi pelastuslaitos osallistui väestönsuojeluteemaisen valmiusharjoituksen LSS19 suunnitteluun ja toteutukseen. Pelastuslaitos tuki kuntien harjoitusta mm. lähettämällä yhteyshenkilön jokaiseen harjoittelevaan kuntaan. Ennen harjoitusta kuntien kanssa on keskitytty evakuointisuunnitelmien päivittämiseen.
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2.1.4 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen:
Alva-yhtiöt Oy
Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea
kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä
investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi. Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia
energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.
Käytettävissä ovat Energiateollisuuden tilasto 1.1.2019 ja Kiinteistöliiton vertailu vuodelta 2018.
Energiateollisuuden vertailussa olemme suurimpien kaupunkien halvimmasta päästä, jos katsotaan samaa 10 kaupunkia kuin kiinteistöliitonkin vertailussa. Kiinteistöliiton vertailussa puolestaan
olemme 10 suurimman kaupungin osalta keskiarvoa kalliimpia. KL-tariffit ovat yhtiöillä sen verran
muuttuneet, että vertailu yhtiöiden kesken on vaikeutunut. Olemme lähellä tavoitetasoa suurimpien kymmenen kaupungin keskiarvosta.
Vesi- ja energiapalveluiden toimintavarmuus on valtakunnallista keskiarvoa parempia muutamaa
yksittäistä mittaria lukuun ottamatta. Investointitasomme riittää pitämään sähkö- ja kaukolämpöverkostomme hyvällä tasolla, mutta pidemmällä aikavälillä on painetta lisätä investointien määrää
vesihuollossamme.
Yhtiö tukee aktiivisesti kaupunkikehitysalustoja kehittämällä uusia energian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen.
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen yrityksissä.
JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään toiminnallisena tavoitteena vahvan korkeakoulukonsortion rakentaminen Jyväskylään. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella.
Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:
o
o
o
o

Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.
JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen
osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden
mukaisesti.
JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä.

Yhtiön on säilyttänyt asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa suhteellisen
vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan
volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden, myös kansainvälisten, harjoittelun lisääminen yrityksissä.
JAMKin ja yliopiston yhteistyötä on tiivistetty ja Jyväskylään on synnytetty Suomessa ainutlaatuinen Edufutura-konsortio, jossa yhdistyvät joustavat opintopolut, ristiin opiskelu sekä alueen
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vetovoiman vahvistaminen korkeakoulun keinoin. JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippoksella.
Tavoitteet toteutuivat seuraavasti:
o Ammattikorkeakoulujen hakijamäärät ovat viimeisen kolmen vuoden aikana laskeneet koko
maassa. Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2019 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3,7 ja JAMK on säilyttänyt asemansa vetovoimaisimpien korkeakoulujen
joukossa ja sijoittui tavoitteen mukaisesti kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.
o
o
o

JAMKin opiskelijat käynnistivät vuonna 2019 yhteensä 22 uutta yritystä Jyväskylän seudulla.
Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen
osuus oli 15,8 M€ (26%) JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden
mukaisesti.
JAMKilla on käynnissä neljä kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä.

JAMKilla on käynnissä seuraavat kehityshankkeet Hippoksen alueen innovaatioekosysteemissä:
- Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä - KeHO on monialainen osaamis- ja yrityskeskittymä, jossa hyvinvointia edistetään yhdessä kokonaisvaltaisesti koulutuksen, tutkimusten,
innovaatioiden, terveyden edistämisen, kuntoutuksen, liikunnan ja urheilun sekä sosiaalisen
hyvinvoinnin kautta. KeHOn tavoitteena on tehdä keskisuomalainen osaaminen näkyväksi ja
luoda uutta, kansainvälistä liiketoimintaa.
- Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. Hankkeen tavoitteena on kehittää monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintaa, erityisesti keskittyen soveltavan tutkimuksen edistämiseen. Hankkeessa kehitetään alustaekosysteemiä, jota hyödyntäen laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta. Tiekartta tulee kuvastamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvitaan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muuntamiseksi uudeksi liiketoiminnaksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Lisäksi keskitytään tutkimusosaamisen kasvattamiseen, joka luo pohjaa pitkäjänteiselle tutkimusprofiilin nostamiselle JAMKissa. Hanke vahvistaa
alueellista yhteistyötä kuntoutusalalla.
- Sustainable Digi & Game Ecosystem -hankkeessa luodaan Keski-Suomeen sijoittuva peli- ja
digialan toimijoita yhdistävä ja yhteen kokoava ekosysteemi (kiihdyttämö). Ekosysteemin toiminnan kautta syntyy monialainen toimijaverkosto, jonka keskinäinen yhteistyö rikastuttaa toimijoiden osaamista, luo edellytyksiä yrittäjyydelle sekä uusille liiketoimintamahdollisuuksille.
- E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) -hankkeen tarkoituksena on luoda KeskiSuomeen e-urheiluyhteisön valmennuksen ja toiminnan keskus, jota hyödynnetään yhteisön,
uuden osaamisen, joukkue- ja seuratoiminnan, koulutus- ja urheilijapolkujen sekä liiketoiminnan kehittämisessä Keski-Suomessa. eLämää-hankkeessa pilotoidaan ja konseptoidaan e-urheiluun keskeisesti liittyviä ilmiöitä kuten peli- ja hyvinvointivalmennusta, koulutus- ja urheilupolkujen rakentamista, e-urheiluyhteisön rakentumista, e-urheilua nuorisotyön välineenä, keinoja ja välineitä pelikasvatukseen vanhemmille, seuroille ja valmentajille.
- Training room –hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen Training Room konsepti, mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä.
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin
lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.
Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja
yksityisten toimijoiden kanssa.
Valtuuston asettamat tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon
säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja korjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten,
että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena ja alhaisena kilpailijoihin nähden.
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JVA on osallistunut uusien asumisenratkaisujen ja –mallien kehittämiseen kaupungin ja yksityisten toimijoiden kanssa.
Mustankorkea Oy
Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän
seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto pääomalle. Biokaasulaitos tulee saada valmiiksi ja toimimaan sen jälkeen taloudellisesti
kannattavasti. Yhtiön on turvattava jätekeskuksen kapasiteetin hyödyntäminen huomioiden hankinta- ja jätelain aiheuttamat rajoitukset kuntayhtiön toiminnalle.
Liikevaihto ja liikevoitto olivat kuluneena vuonna budjetoitua suuremmat, mutta yhtiön kassatilannetta rasitti biokaasulaitoksen vaatimat arvioitua huomattavasti suuremmat korjausinvestoinnit.
Yhtiö joutui ottamaan vuoden lopussa 2,0 miljoonan euron lisälainan em. kulujen kattamiseksi.
Yhtiön perustoiminnot ovat sujuneet hyvin. Laukaan jätekuljetusten aloitusta jouduttiin siirtämään
puolella vuodella, koska viranomaispäätöksestä tehdystä valituksesta saatiin hylkäävä päätös
vasta loppukeväällä. Biokaasulaitoksen viimeistely on vielä hieman kesken, mutta se saadaan
kokonaisuudessaan toimintakuntoon kevään 2020 aikana. Biokaasun jalostus saatiin uudelleen
käyntiin loppukesästä ja liikennekaasun myynti on kasvanut kahdella tankkausasemalla odotettua
nopeammin.
Jätekeskuksen infran ja siellä tapahtuvien toimintojen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi ja jopa
sen laajentamiseksi tehtiin useita toimenpiteitä. Vuoden lopulla perustettiin Mustankorkean 100
%:sti omistama tytäryhtiö MKO Ympäristöpalvelut Oy, joka tarjoaa jatkossa jätehuoltopalvelut alueen yrityksille. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle jätettiin koko jätekeskuksen päivitetty
ympäristölupahakemus ja erillinen metalliterminaalin lupahakemus. Ympäristölupapäivityksessä
haettiin merkittävästi laajempia jätteiden käsittelymahdollisuuksia alueella ja metalliterminaalihakemuksessa lupaa täysin uuden toiminnalle. Ympäristölupa on vielä AVI:n käsittelyssä, mutta
metalliterminaalilupa saatiin vuoden 2020 alkupuolella.
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. Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 2019 aikana.
Yhtiön tulos on budjetoitua parempi vuonna 2019. Ajoneuvokeskus Silvastin rakennustyöt ovat
edenneet suunnitellun mukaisesti ja hanke valmistuu helmikuun lopussa 2020. RISE Kampuksen
rakentaminen on myös edennyt suunnitelman mukaisesti ja hanke valmistuu kesällä 2020. Jykia
on tehnyt kiinteistökehittämisen selvitystyötä mm. Keski-Suomen Osuuspankille. Jykia on yhdessä JAMKin ja Peliosuuskunta Expan kanssa avannut Digi & Game Centerin Matarakadulle.
Jyväs-Parkki Oy
Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti kaupungin kehittämishankkeisiin.
Laiteinvestoinnit ja P-Paraatin suunnittelukustannukset yhtiö rahoittaa kassavaroillaan. Yhtiö rahoittaa mahdolliset uudet P-talohankkeet autopaikkalunastuksilla, sekä ottamalla lisää lainaa. Tilinpäätös 2019 osoittaa voittoa 2.184.205,59 euroa, joka kirjataan vahvistamaan yhtiön tasetta.
Yhtiö maksaa vuoden 2020 aikana osinkoa Jyväskylän kaupungille 1.000.000,00 euroa. Yhtiö on
mukana mm. Hippos 2020 sekä Kankaan alueen hankkeiden kehittämisessä ja niiden pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämiseen liittyvissä kehityshankkeissa.
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Education Facilities Oy
Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta
kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.
Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman
pääoman korko.
Yhtiön vuoden 2019 tuloksen ennakoidaan olevan hieman budjetoitua parempi. Kesällä 2019
käynnistetyn Musiikkikampuksen rakennustyöt etenevät suunnitellusti. Hanke valmistuu marraskuussa 2020. Mankolan yhtenäiskoulun laajennusosa valmistui elokuussa 2019. Mankolan yhtenäiskoulun toiminnalliset muutostyöt käynnistetään kesällä 2020. Ristonmaan ateriakeskuksen
muutostyöhankkeen urakkasopimukset on allekirjoitettu ja rakennustyöt käynnistyvät huhtikuun
alussa.
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.
Nenäinniemen puhdistamon jäteveden käsittelyn yksikkökustannus käyttö- ja pääomakustannukset sisältäen oli 53,5 snt/m3 vuonna 2019. Kustannusnousua verrattuna aiempiin tilikausiin on
aiheuttanut Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushankkeen valmistumisen myötä
kasvaneet pääomakustannuksista. Myös uuden prosessin myötä kemikaalikustannukset ovat
nousseet merkittävästi. Tehtyjen vertailujen perusteella käsittelyn yksikkökustannukset ovat edelleen varsin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan kokoluokan kaupunkeihin. Nenäinniemen
puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke onnistui taloudellisesti selvästi budjetoitua paremmin
ja tämä osaltaan vaikuttaa positiivisesti tulevien vuosien pääomakustannuksiin. Vuonna 2015 arviotiin yhtiön talousmallinnukseen perustuen jäteveden käsittelykustannuksen nousevan tasolle
60 snt/m3 valmisteilla olevan puhdistamon saneerauksen ja laajennuksen jälkeen. Tämä arvio
näyttää nyt selvästi alittuvan.
Nenäinniemen puhdistamo on täyttänyt alkutalven 2019 jälkeen hyvin uuden ympäristöluvan lupaehdot. Jäteveden käsittelytulokset ovat syksyn 2019 aikana olleet oikein hyviä ja puhdistamon
prosessi on toiminut häiriöittä.
Korpilahden puhdistamolla ei saavutettu kaikkia ympäristöluvan lupaehtoja. Laitoksen ajoa vaikeutti erityisesti käyttö- ja päästötarkkailun tulosten viivästyminen jopa useilla kuukausilla, jolloin
saatuja tarkkailutuloksia ei voitu hyödyntää laitoksen operoinnissa. Tämä aiheutui käyttö- ja päästötarkkailua tekevä laboratorion toiminnallista vaikeuksista. JS-Puhdistamo Oy:n käyttö- ja päästötarkkailua tekevä laboratorio vaihtui uuteen toimijaan vuoden 2020 alussa ja nyt tulokset saadaan sopimuksen mukaisessa aikataulussa.
Jyväskylän Paviljonkisäätiö
Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä
Paviljongin kiinteistöä.
Paviljonkisäätiön koko vuoden tulos on budjetin mukainen, säätiön kassavarat kuitenkin laskivat
edelliseen vuoteen nähden ennakoidun mukaisesti. Kesällä 2019 Paviljongin A osan jäähdytysjärjestelmään tehtiin saneeraus, sen kustannus oli noin 150 000 euroa. Säätiö selvitti syksyn aikana mahdollisuutta korjata A hallin neuvottelutiloihin toimistotiloja Jyväskylän Messujen käyttöön.
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Jyväskylän Jäähalli Oy
Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii
osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.
Jyväskylän Jäähalli Oy:n vuosi on mennyt budjetin mukaisesti ja taloudellinen tavoite saavutettiin.
Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Hoitovastiketta perittiin yhtiön omistaman hallirakennuksen kuluja vastaava määrä. Vuonna 2019 hoitokulut olivat yhteensä 643 050 euroa.
Rahoitusvastikkeita perittiin lainojen hoitokuluja vastaavasti. Vuonna 2019 yhtiön lainoja
lyhyennettiin 31 770 euroa ja lainojen korkokulut olivat 27 994 euroa.
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2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen
2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen
Talousarvion toteutumisvertailu esitetään samalla tarkkuudella (1 000 euroa) kuin talousarvio.

Käyttötaloustulojen toteutuminen 2019
Käyttötaloustulojen toteutuminen 2019
1 000 euroa
Konsernihallinto
Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Toimintatulot
Tilapalvelu
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Toimintatulot Liikelaitokset
Toimintatulot yhteensä

TA
2019
16 710
50 563
10 811
9 225
59 484
146 792
96 430
11 137
25 903
33 397
166 868
313 660

TA+M
2019
16 290
50 703
10 811
9 075
47 784
134 662
96 430
11 137
25 903
33 397
166 868
301 530

TP
2019
17 557
55 290
14 219
10 472
49 420
146 959
96 813
16 720
28 127
33 518
175 177
322 136

Poikkeama TP/TA
%
euroa
847
5,1 %
4 727
9,3 %
3 408
31,5 %
1 248
13,5 %
-10 064
-16,9 %
166
0,1 %
383
0,4 %
5 582
50,1 %
2 223
8,6 %
121
0,4 %
8 309
5,0 %
8 476
2,7 %

Poikkeama TP/TA+M
euroa
%
1 267
4 587
3 408
1 398
1 636
12 296
383
5 582
2 223
121
8 309
20 606

7,8 %
9,0 %
31,5 %
15,4 %
3,4 %
9,1 %
0,4 %
50,1 %
8,6 %
0,4 %
5,0 %
6,8 %

Konsernihallinto
Työllisyyspalveluiden ostopalvelut
Palkkatuettu työllistäminen
Visit Jyväskylän hanketulot
Kuntouttava työtoiminta
Maksumuistutusmaksutulot
Rahoituspalveluiden laskutus yhtiöiltä
Irtaimiston myyntitulot / Monetra ja Työterveys Aalto
Kehittämis- ja EU-hankkeiden tulot
Muut toimintatulot
Perusturva
Sosiaalipalvelut; mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksia, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden
kustannuksia, lastensuojelun ja vammaispalveluiden korvaukset
Vanhuspalvelut; mm. valtion korvaukset rintamaveteraaneille tuotetuista palveluista
Avoterveydenhuolto; mm. korvaukset jäsenkuntien palvelujen tuottamisesta ja valtion korvaukset pakolaisten terveydenhuollon palve
Perusturva yhteiset; hankkeiden korvaukset ja laskennalliset tapaturmavakuutuskorvaukset
Terveyskeskussairaalat; mm. korvaukset jäsenkuntien palveluista
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; maksutuotot
Kasvun ja oppimisen palvelut
Nuorisopalvelujen hanke- ja avustustulot
Päiväkotihoidon hoitomaksutulot
Kaupungin sisäinen laskutus ja konsernihallinnon vyörytystulot
Muiden kuntien koulunkäynninohjaajien laskutus
Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutulot
Varhaiskasvatuksen muut toimintatuotot
Perusopetuksen muut toimintatulot
Perusopetuksen hankeavustukset
Perhepäivähoidon hoitomaksutulot
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Killerin, Gradian ja Vehkahallin toimintatulot
Kaupunginteatterin lippu- ja muut tulot
Museopalvelujen myynti- ja avustustulot
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen hanketoiminta- ja tapahtumatulot
Jyväskylä Sinfonian lippu- ja muut tulot
Kansalaisopiston ja kirjastojen toimintatulot
Liikuntapalvelujen muut toimintatulot
Kaupunkirakenne
Katutyöluvat
Joukkoliikenteen tulot
Puun myyntitulot
Tonttien ja liiketilojen vuokrat, varausmaksut
Rakennuslupamaksut
Pysäköintivirhemaksut
Muut tulomuutokset, mm. Valon tapahtuma
Maan myyntivoitot

1 267
262
228
204
180
108
89
76
-98
218
4 587
1 731

Toimintatulojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2019
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1 270
773
785
80
-52
3 408
1 310
553
547
401
347
169
139
77
-135
1 398
484
381
264
109
104
34
22
1 636
700
607
505
398
289
137
109
-1 108
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Käyttötalousmenojen toteutuminen 2019
Käyttötalousmenojen toteutuminen 2019
1 000 euroa
Konsernihallinto
Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Toimintamenot
Tilapalvelu
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Toimintamenot Liikelaitokset
Toimintamenot yhteensä

TA
2019
73 849
446 960
224 275
50 657
56 183
851 925
60 451
12 410
26 254
33 305
132 420
984 345

TA+M
2019
73 923
449 632
227 078
50 880
56 236
857 749
60 456
12 447
26 277
33 305
132 485
990 233

TP
2019
72 280
456 229
231 834
52 772
56 037
869 151
59 331
18 249
28 897
33 464
139 941
1 009 092

Poikkeama TP/TA
euroa
%
-1 570
-2,1 %
9 268
2,1 %
7 559
3,4 %
2 115
4,2 %
-146
-0,3 %
17 226
2,0 %
-1 120
-1,9 %
5 839
47,1 %
2 643
10,1 %
159
0,5 %
7 521
5,7 %
24 748
2,5 %

Poikkeama TP/TA+M
euroa
%
-1 644
-2,2 %
6 597
1,5 %
4 756
2,1 %
1 892
3,7 %
-199
-0,4 %
11 403
1,3 %
-1 124
-1,9 %
5 802
46,6 %
2 620
10,0 %
159
0,5 %
7 456
5,6 %
18 859
1,9 %

Toimintamenojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2019
Konsernihallinto
Kaupunkikehitysalustat
Elinkeinopolitiikan ohjaus
Konsernihallinnon yhteiset menot
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Tietohallinto
Lomapalkkajaksotus
Työllisyyspalveluiden ostopalvelut
Kehittämis- ja EU-hankkeet
Työllisyyspalvelujen avustukset
Palkkatuettu työllistäminen
Työmarkkinatuen kuntaosuus
Kuntouttava työtoiminta
Visit Jyväskylän hankemenot
Maksumuistutusmaksumenot
Muut toimintamenot
Perusturva
Vanhuspalvelut; rintamaveteraanien palvelut, palveluseteliostot, ruokapalvelukulut, henkilöstömenot
Sosiaalipalvelut; lastensuojelun avohuollon ja laitoskuntouksen ostopalvelut, vammaispalveluiden asumispalvelut
Perusturvan yhteiset; ICT-palvelut, tapaturmavakuutusmaksut, projektien kulut
Erikoissairaanhoidon palvelut ja päihdepalveluiden ostot
Avoterveydenhuolto; työvoiman vuokraus ja palveluiden ostot yksityisiltä avosairaanhoidossa sekä suun terveydenhuollossa
Terveyskeskussairaalat;
Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; täyttämättä olleet työsuhteet
Kasvun ja oppimisen palvelut
Perusopetuksen koulujen henkilöstömenot (sis. Lomapalkkajaksotus) ja palvelujen ostot
Nuorisopalvelujen hankemenot ja muut toimintamenot
Varhaiskasvatuksen sisäisten ravitsemuspalvelujen ostot
Konsernihallinnon vyörytysmenot
Muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet muilta kunnilta
Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintamenot
Toimialan hallinnon ja palveluohjauksen toimintamenot
Muut varhaiskasvatuspalvelujen toimintamenot
Oppilashuollon toimintamenot
Perusopetuksen hankemenot
Varhaiskasvatuksen lasten kotihoidon tuki
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ja yksityisen perhepäivähoidon palveluraha
Muut toimintamenot
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Killerin, Gradian ja Vehkahallin sopimusmenot
Museoiden toimintakulut
Kaupunginteatterin koneiden ja kaluston kunnossapitopalvelut sekä muut toimintamenot
Liikuntapalvelujen muut toimintamenot (mm. rakennusten ja alueiden kunnossapito)
Jyväskylä Sinfonian palvelujen ostot sekä muut toimintamenot
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen hanke- ja muut toimintamenot
Konsernihallinnon vyörytysmenot
Muut toimintamenot
Kaupunkirakenne
Joukkoliikenteen menot
Rakennusten purut ja pilaantuneet maat
Henkilöstömenosäästöt (rekrytointiongelmat)
Rakentamisen ja ympäristön palvelujen ostot
Kaavoituksen palvelujen ostot
Muut menomuutokset
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-1 644
-643
-479
-463
-452
-438
-190
-167
-136
-109
508
421
262
246
108
-110
6 597
3 076
1 523
856
736
537
282
-413
4 756
1 935
1 393
833
267
404
234
111
7
-55
-85
-569
-226
507
1 892
781
310
298
183
125
112
75
8
-199
612
500
-742
-267
-132
-172
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Käyttötalouden nettomenojen toteutuminen 2019
Käyttötalouden nettomenojen toteutuminen 2019
1 000 euroa
Konsernihallinto
Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Nettomenot
Tilapalvelu
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Nettomenot Liikelaitokset
Nettomenot yhteensä

TA
2019
57 140
396 397
213 464
41 432
-3 301
705 132
-35 979
1 273
351
-92
-34 448
670 685

TA+M
2019
57 634
398 928
216 267
41 805
8 452
723 086
-35 975
1 310
374
-92
-34 383
688 703

TP
2019
54 723
400 938
217 615
42 300
6 616
722 192
-37 482
1 530
770
-54
-35 236
686 957
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Poikkeama TP/TA
euroa
%
-2 417
-4,2 %
4 541
1,1 %
4 151
1,9 %
867
2,1 %
9 917
-300,4 %
17 060
2,4 %
-1 503
4,2 %
257
20,2 %
419
119,6 %
38
-41,8 %
-788
2,3 %
16 272
2,4 %

Poikkeama TP/TA+M
euroa
%
-2 911
-5,1 %
2 010
0,5 %
1 349
0,6 %
495
1,2 %
-1 836
-21,7 %
-894
-0,1 %
-1 507
4,2 %
220
16,8 %
396
106,0 %
38
-41,6 %
-853
2,5 %
-1 747
-0,3 %
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Konsernihallinto
KONSERNIHALLINTO, Käyttötalouden toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

Poikkeama

536,3
-20 621,1
-20 084,8

380,0
-39,8
340,2

916,3
-20 660,9
-19 744,6

1 165,3
-20 202,0
-19 036,7

249,0
458,9
707,9

303,8
-606,9
-303,1

0,0
0,0
0,0

303,8
-606,9
-303,1

205,7
-486,1
-280,4

-98,1
120,8
22,7

Päätöksenteon tuki
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

1 211,4
-6 059,7
-4 848,3

0,0
-18,0
-18,0

1 211,4
-6 077,7
-4 866,3

1 212,1
-5 492,3
-4 280,2

0,7
585,4
586,1

Henkilöstöpalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

3 245,6
-5 391,6
-2 146,0

0,0
0,0
0,0

3 245,6
-5 391,6
-2 146,0

3 262,0
-5 251,5
-1 989,5

16,4
140,1
156,5

143,9
-648,9
-505,0

0,0
0,0
0,0

143,9
-648,9
-505,0

250,8
-695,4
-444,5

106,9
-46,5
60,5

3 476,9
-33 429,3
-29 952,4

-800,0
-13,5
-813,5

2 676,9
-33 442,8
-30 765,9

3 615,8
-33 496,1
-29 880,3

938,9
-53,3
885,6

7 791,7
-7 091,7
700,0

0,0
-2,9
-2,9

7 791,7
-7 094,6
697,1

7 845,2
-6 656,2
1 189,0

53,5
438,4
491,9

16 709,6
-73 849,2
-57 139,6

-420,0
-74,2
-494,2

16 289,6
-73 923,4
-57 633,8

17 556,9
-72 279,6
-54 722,7

1 267,3
1 643,8
2 911,1

1 000 euroa

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Kehittäminen
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Talous
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Elinkeino ja työllisyys
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Tietohallinto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Konsernihallinto yhteensä
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (sitova)

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon
Konsernihallinnon vuoden 2019 talous toteutui noin 2,9 miljoonaa euroa talousarviota parempana.
Suurimmat poikkeamat talousarviosta johtuivat työllisyyspalveluiden ja elinkeinoyksikön toiminnasta
sekä kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menokohdan toteutumisesta.
Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Edelliseen vuoteen verrattuna 300–999 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä on vähentynyt noin 150 ihmisellä, mutta
yli 1000-päiväisten määrä on pysynyt samana. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuosimuutos on ollut
-3,3 %.
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Palkkatuetun työllistämisen osalta talousarvio ylittyi 0,3 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunkikonserniin on työllistetty palkkatuella ennakoitua enemmän työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvia henkilöitä. Lisäksi palkkatuella on työllistetty oppisopimusopiskelijoita niin nuorten oppisopimusohjelman
mukaisesti kuin Puusta pitkälle -hankkeeseen. Palkkatuki on pienentänyt 300–999-päiväisten työmarkkinatuella olevien määrää ja vaikuttanut osaltaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntymiseen laskuun.
Työllisyyspalveluiden talousarvio alittui ostopalvelujen sekä kuntouttavan työtoiminnan osalta yhteensä 0,3 milj. euroa. Uusi ostopalvelumalli on mahdollistanut tehokkaamman toiminnan ja asiakasmäärien kasvun pienemmillä kustannuksilla.
Elinkeinon ja työllisyyden palvelualueella reagoitiin työllisyyspalvelujen ylitysuhkaan ryhtymällä
säästötoimenpiteisiin, joita olivat mm. yrityspalvelusetelin toisen jakson siirtäminen alkuvuoteen
2020 ja myös tulevien rekrytointien siirtäminen eteenpäin. Myös Hippoksen toteutumisen siirtyminen
eteenpäin pienensi Hippokselle budjetoituja menoja 0,4 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan elinkeinoyksikkö alitti talousarvion 1,1 miljoonalla eurolla. Elinkeinohankkeista Eteläportti siirtyi omaksi
menokohdakseen vuonna 2019 saadun EAKR-rahoituksen vuoksi.
Elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tulot ylittyivät 0,83 miljoonalla eurolla, josta suurin ylitys tuli palkkatuetun työllistämisen valtion maksuosuudesta 0,26 miljoonaa euroa. Kaupunkikehitysalustoilla saatiin käyntiin kehityshankkeita vuoden 2019 aikana, joihin tuli tukirahoitusta. Arvo-hankkeen tukirahoitus tuloutuu vasta vuoden 2020 keväällä.
Kaupunginvaltuuston ja hallituksen menokohdan toimintakate toteutui 0,7 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Menokohtaan kuuluvat kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen suoraan
kohdistuvat menot sekä kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyvät erät. Suurimmat säästöt syntyivät
suoraan valtuuston ja hallitukseen kohdistuvista toimintamenoista, yhteensä 0,5 miljoonaa euroa.
Säästöä kertyi myös konsernihallinnon yhteisistä menoista noin 0,4 miljoonaa euroa.
Tietohallinnon toimintakate toteutui noin 0,5 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Microsoftin
Office365 lisenssikulut eivät toteutuneet kokonaisuudessaan suunnitellusti johtuen hankkeen aikataulumuutoksesta ja pienemmistä projektikustannuksista.
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2020 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä
Konsernihallinnon suurimmat taloudelliset uhkat liittyvät työllisyyskehitykseen ja sitä kautta työmarkkinatuen kuntaosuuden muutoksiin.
Työllisyyden kuntakokeilu yhdessä Muuramen, Laukaan ja Äänekosken kanssa käynnistynee vuoden 2020 aikana, sen vaikutukset vuoden 2020 talousarvioon ovat vielä epäselvät eikä talousarviossa ole tästä syystä voitu varautua kokeilun käynnistymiseen. Kaupungille siirtyy vastuu kaikista
alle 30-vuotiaista ja maahanmuuttajatyönhakijoista sekä työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin
kuuluvista työttömistä ja palveluissa olevista. Asiakasmäärä kasvaa noin 3 500 asiakkaasta noin 12
000 asiakkaaseen.
Vuosia jatkunut tiukka rekrytointipolitiikka hallinnon tehtävissä on synnyttänyt säästöjä, mutta myös
haasteita työmäärän hallinnassa ja henkilöstön jaksamisessa. Toimintojen ja prosessien kehittäminen vaatii resursseja ja konsernihallinnossa onkin harkittava uudenlaisen asiantuntijuuden hankkimista mm. tiedon käsittelyyn ja analysointiin sekä toimialojen tueksi palveluprosessien kehittämiseen.

117

Talousarvion toteutuminen

Perusturva
PERUSTURVA, Käyttötalouden toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

Poikkeama

67,5
-3 881,0
-3 813,5

995,0
-1 049,4
-54,4

1 062,5
-4 930,4
-3 867,9

1 847,1
-5 785,9
-3 938,8

784,6
-855,5
-70,9

Sosiaalipalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

10 151,0
-89 805,2
-79 654,2

-220,0
-558,0
-778,0

9 931,0
-90 363,2
-80 432,2

11 662,0
-91 886,6
-80 224,5

1 731,0
-1 523,4
207,7

Vanhuspalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

22 217,2
-90 413,6
-68 196,4

-1 000,0
-899,2
-1 899,2

21 217,2
-91 312,8
-70 095,6

22 486,9
-94 389,2
-71 902,3

1 269,7
-3 076,4
-1 806,7

Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Toimintatulot
1 546,4
Toimintamenot
-17 001,9
Toimintakate
-15 455,5

0,0
181,0
181,0

1 546,4
-16 820,9
-15 274,5

1 480,8
-16 408,1
-14 927,3

-65,6
412,8
347,2

Avoterveydenhuolto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

11 944,1
-219 293,2
-207 349,1

160,0
-45,4
114,6

12 104,1
-219 338,6
-207 234,5

12 860,6
-220 611,0
-207 750,4

756,5
-1 272,4
-515,9

4 636,9
-26 565,4
-21 928,5

205,0
-300,2
-95,2

4 841,9
-26 865,6
-22 023,7

4 953,0
-27 147,7
-22 194,7

111,1
-282,1
-171,0

50 563,1
-446 960,3
-396 397,2

140,0
-2 671,2
-2 531,2

50 703,1
-449 631,5
-398 928,4

55 290,5
-456 228,6
-400 938,1

4 587,4
-6 597,1
-2 009,7

1 000 euroa

Perusturva yhteiset
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Terveyskeskussairaalat
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Perusturva yhteensä
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (sitova)

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon
Perusturvan yhteisten osalta talous toteutui 70 900 euroa budjetoitua huonompana. Toimintatuotot
ylittyivät 784 600 euroa. Suurin osuus näistä (289 000 euroa) oli tukia ja avustuksia, jotka koostuivat
hankkeiden kustannusten korvauksista. Toimintamenot ylittyivät 855 500 euroa. Ylitys syntyi hankkeiden kuntaosuuksien kohdentumisesta vuodelle 2019, yhteensä 336 500 euroa. Ylitystä syntyi
myös konsernihallinnosta kohdennetuista tapaturmavakuutusmaksuista n. 320 000 euroa.
Sosiaalipalveluiden talous toteutui n. 207 000 euroa budjetoitua paremmin. Toimintamenot ylittyivät
1 520 000 euroa ja toimintatuotot ylittyivät 1 730 000 euroa. Tuloista 1 200 000 euroa oli myyntituottoja, jotka koostuivat mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten
ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvauksista sekä asiakkaiden aikaisemman kotikunnan korvaamista palveluista.
Sosiaalipalveluiden menojen osalta palveluiden ostot ylittyivät 1 400 000 euroa. Lastensuojelun ostopalvelut ylittyivät 380 000 euroa, vammaispalveluiden ostopalvelut 1 070 000 euroa.
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Lastensuojelussa avohuollon ostopalvelut ylittyivät perheiden avokuntoutuksen ja laitoskuntoutuksen palveluissa. Vammaispalveluissa ylittyivät ostetut asumispalvelut 850 000 euroa ja omien asumisyksiköiden henkilöstömenot 200 000 euroa. Henkilöstömenoissa lomapalkkavaraus oli 450 000
euroa, mikä oli 203 000 euroa ennakoitua suurempi.
Vanhuspalveluiden palvelualueen toimintakate oli 1 800 000 euroa ennakoitua suurempi. Palvelualueen toimintatuottoja kertyi toimintavuonna n. 1,3 miljoonaa euroa yli suunnitellun. Maksutuotot
eivät kertyneet suunnitellusti asiakkaiden maksukyvyttömyyden ja osittain myös palveluasumisen
ostojen suunniteltua vähäisemmän oston vuoksi. Vuoden aikana palveluasumisessa ei ollut yksityisten palveluntuottajien puitesopimusyksiköissä paikkoja tarjolla kysyntää vastaavasti, ja asiakkaat sijoittuivat palveluasumiseen palvelusetelillä. Rintamaveteraanien palveluiden saatiin valtion korvauksia lähes 1,6 miljoonaa euroa, joka kattaa kaikki toimintaan käytetyt määrärahat.
Vanhuspalveluiden palvelualueen toimintamenot ylittyivät n. 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot
ylittyivät ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköissä yli 700 000 euroa. Henkilöstölle maksetut lisä- ja ylityökorvaukset aiheuttivat palvelualueen henkilöstökuluihin lähes 600 000 euron kulut,
kun sijaisia akuutteihin poissaoloihin ja jopa useisiin pitkiin sijaisuuksiin ei saatu. Henkilöstökulujen
ylitykseen vaikuttaa osaltaan se, että palvelualueen järjestelyvaraerät olivat ennakoitua suuremmat.
Kotikuntalain mukaisia kuluja maksettiin palveluiden ostojen ryhmässä noin 220 000 euroa yli ennakoidun. Kotihoidon ostettuihin palveluihin käytettiin noin 45 000 euroa ennakoitua enemmän. Palveluiden ostoihin sisältyy rintamaveteraanien palveluita noin 1,4 miljoonaa. Ruokapalveluiden käyttö
ylittyi 520 000 euroa. Avustusten ryhmään sisältyvät palvelusetelimenot ylittyivät kotihoidossa 338
000 euroa ja palveluasumisen ostoissa 180 000 euroa. Muihin kuluihin vaikuttavana tekijänä palvelualueella kirjattiin luottotappioita lähes 92 000 euroa.
Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden talous toteutui 347 000 euroa suunniteltua paremmin. Palvelualueen toimintatuotot alittuivat 66 000 euroa maksutuottojen jäädessä
suunniteltua alhaisemmaksi. Toimintamenot alittuivat 413 000 euroa. Henkilöstömenot alittuivat 557
000 euroa johtuen henkilöstön rekrytointivaikeuksista. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 174 000
euroa aiheutuen suurelta osin ICT-kuluista.
Avoterveydenhuollon palvelualueen talouden toteuma alitti talousarvion 176 000 euroa toteutuen
siten suunniteltua paremmin. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi 713 000 euroa. Ylitys koostuu sekä myyntituotoista että muista toiminnan tuotoista. Toimintamenot toteutuivat 536 000 euroa
talousarviota suurempana. Kulujen osalta henkilöstökuluja toteutui 464 000 euroa talousarviota vähemmän. Palvelujen ostot sen sijaan ylittyivät 1 491 000 euroa, johtuen muun muassa henkilöstöpalvelun ostoista sekä ICT-palvelujen ostoista.
Erikoissairaanhoidon kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden 0,7 miljoonaa euroa. Edellisen
vuoden tilinpäätökseen verrattuna menot kasvoivat 3,3 miljoonaa euroa.
Terveyskeskussairaaloiden talous toteutui kokonaisuudessaan 171 000 euroa budjetoitua suurempana. Toimintatulot toteutuivat 111 000 euroa ennakoitua suurempina liittyen erityisesti jäsenkuntien
maksuosuuden toteumaan. Toimintamenot ylittyivät 282 000 eurolla. Kokonaisuudessaan terveyskeskussairaaloiden henkilöstökulut toteutuivat 186 000 ennakoitua pienempinä, koska kaikkiin henkilöstön poissaoloihin ei saatu sijaisia. Lääkärirekrytoinnin haasteiden vuoksi lääkäreiden henkilöstökulut toteutuivat 447 000 euroa budjetoitua pienempinä, mutta lääkärityövoiman vuokrauskustannukset ylittyivät 239 000 eurolla. Luottotappiot olivat 135 000 euroa.
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2020 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä
Sosiaalipalveluissa lastensuojelun talous toteutui suunniteltua paremmin, mutta tähän vaikuttivat
kertaluonteiset tulot. Lastensuojelussa yhä useammin lasten ja nuorten tilanteet vaativat hoidollisempia toimenpiteitä, joten sijoituksia jouduttiin tekemään ostettuihin laitos- ja erityisyksiköihin.
Tämä on näkynyt kustannusten kasvuna. Lastensuojelun ostettuihin laitospalveluihin kohdennettiin
muutetussa talousarviossa 1 000 000 euroa. Vuonna 2020 ostettujen lastensuojelulaitosten kustannukset muodostavat uhan talousarvion toteutumiselle.
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Sijaishuollon tarpeita pyritään ehkäisemään avohuollon toimenpiteillä yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. Omaa toimintaa kehitetään ja tehostetaan ostopalvelukustannusten hillitsemiseksi. Lastensuojelun palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä nuorisovastaanoton henkilöstön kanssa ja tällä pyritään edelleen ehkäisemään nuorten avo- ja sijaishuollon ostopalveluita. Toiminnalla on pystytty osaltaan vaikuttamaan nuorten päihdeperusteisten lyhytkestoisten laitossijoitusten asiakasmäärään
(20), joka puolittui vuoden 2019 aikana edellisestä vuodesta (2018:42). Kehitettävällä lapsiperheiden
palvelutarpeiden yhteisellä arviointimallilla tavoitellaan palveluiden nykyistä parempaa kohdentamista sekä palveluiden painottamista sosiaalihuoltolainmukaisiin ja muihin peruspalveluihin lastensuojelun sijasta. Lastensuojelun ostopalveluita kilpailutetaan vuoden 2020 aikana.
Vammaispalveluissa haasteena on kehitysvammaisten asumispalveluiden ja lasten erityisen vaativan laitoskuntoutuksen sekä tilapäishoidon kasvaviin tarpeisiin vastaaminen. Talousarvion ulkopuolisina tarpeina joudutaan pysyvästi lisäämään omien asumisyksiköiden henkilöstöresurssia aluehallintoviraston edellyttämänä. Päiväaikaisen toiminnan kasvaviin tilatarpeisiin pyritään vastaamaan kehittämällä asumisyksiköihin päivätoimintaa. Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumispalvelut, henkilökohtaisen avun ostopalvelut sekä vammaisten hoitoavun palvelut kilpailutetaan vuoden 2020 aikana.
Aikuissosiaalityössä henkilöstösuunnitelman laatimisen jälkeen aluehallintovirasto on edellyttänyt
henkilöstölisäystä palveluasumisen yksikköön. Lisäresurssitarpeita tuovat työllisyyden kuntakokeilun ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden uudet tehtävät.
Vanhuspalveluiden osalta tehostettu palveluasuminen osana omaa tuotantoa kilpailutetaan uudelleen. Lähtökohtana uudelleen kilpailuttamiselle on laadun korostaminen osana hyvää asiakkaan hoitoa. Lisäksi kustannuskehitys palvelutuotannon korvaamisesta vaatii päivittämistä. Toimintaan esitetty määrärahavaraus ei kokonaisuudessaan sisältynyt vanhuspalveluiden 2020 talousarvioon. Pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palveluja tarvitsee vuonna 2020
arviolta 80 asukasta nykyistä enemmän. Uusia asiakkaita pystytään sijoittamaan pääsääntöisesti
vapautuville paikoille. Tehostetun palveluasumisen rinnalle tarvitaan kevyempää palveluasumista,
jonka käynnistäminen toisi helpotusta palveluasumisen tarpeeseen nykyisiä yksiköitä edullisemmin.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen valvonnan toimenpidevaatimukset edellyttänevät
edelleen henkilöstömäärän lisäystä eri yksiköissä. Henkilöstön saatavuuden haasteet jatkuvat, ja
sijaisten rekrytointiin panostetaan edelleen.
Perheiden ennalta ehkäisevien palveluissa neuvola- ja kouluterveydenhuollossa seurataan palvelutakuun toteutumista erityisesti lääkäreiden saatavuus huomioiden. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhesosiaalityön, perhetyön ja kotipalvelun palvelutarpeet lisääntyvät voimakkaasti. Lasten ja nuorten
psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen ja hoidon kasvava tarve näkyy pidentyvinä odotusaikoina palveluihin. Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluiden riittävä saatavuus perustasolla on riskinä perheiden ja nuorten aikuisten kokonaishyvinvoinnille sekä opiskelu- ja työkykyisyydelle.
Avoterveydenhuollon palveluissa avosairaanhoidon vaikea lääkäritilanne on vaikuttanut merkittävästi talouden toteumassa vuonna 2019. Vuoden 2020 talousarviossa tämä on huomioitu lisäämällä
euromääräisesti sekä lääkäri- että hoitajaresurssia tuottamaan palveluja yhä kasvavaan kysyntään.
Vuoden 2020 osalta valmistellaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen perusterveydenhuollon tasoisten toimintojen siirtämistä takaisin Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollon omaksi toiminnaksi.
Tämä on toteutuessaan erittäin suuri toiminnallinen muutos, joka kasvattaa palvelualueen kuluja
vuoden 2019 toteumaan nähden. Myös vuonna 2021 valmistuva sairaala Nova tulee vaikuttamaan
niin toiminnallisesti kuin kustannustenkin osalta osittain mahdollisesti jo vuoden 2020 aikana.
Kuntoutuksen ja erikoisvastaanoton hoitotarvikkeiden ostojen toteuma vuoden 2019 tilinpäätöksessä lähes talousarvion mukainen. Vuoden 2020 osalta ennakoitua kuitenkin on, että hoitotarvikkeiden kysyntä yhä kasvaa uusien sairauden muun muassa seurantavälineiden käyttöönottojen
myötä. Myös apuvälineiden osalta edelleen palvelurakenteen painopisteen siirtyessä kotona asumiseen, kasvavat apuvälineistä kohdentuvat kustannukset.
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Suun terveydenhuollon palveluyksikölle kohdistettiin määrärahoja sekä vuoden 2019 että 2020 talousarvioihin. Suun terveydenhuollon palvelujen alati kasvava kysyntä aiheuttaa huolen määrärahojen riittävyydestä vuoden 2020 aikana sekä tulevaisuudessa.
Terveyskeskussairaaloiden toiminnassa väestön ikääntyminen ja erikoissairaanhoidon sairaansijojen väheneminen aiheuttavat haasteen sairaansijojen riittävyydelle. Ajoittain jo tällä hetkellä terveyskeskussairaaloiden sairaansijamäärä on riittämätön, minkä vuoksi sairaalahoitoa on tarvittaessa ostettu, ja tästäkin huolimatta kitkalaskutuspäiviä on tullut. Vanhuspalveluiden kanssa suunnitellaan
arviointi- ja kuntoutusyksikön perustamista. Toiminnan tehostamisesta huolimatta lähivuosina terveyskeskussairaaloihin tarvitaan lisää sairaansijoja, jotta pystytään vastaamaan lisääntyvään sairaansijojen tarpeeseen. Lääkärirekrytoinnin haasteiden vuoksi on jouduttu käyttämään ostopalvelulääkäreitä. Myös alkuvuonna 2020 joudutaan turvautumaan ostopalvelulääkäreiden käyttöön haasteellisen lääkäritilanteen vuoksi. Kotisairaalatoiminnan laajentuessa myös lapsipotilaiden hoitoon
sairaanhoitajien resurssia lisätään vuonna 2020.
Terveyskeskussairaaloiden 100 sairaansijaa siirtyy tammikuussa 2021 sairaala Novaan, jolloin terveyskeskussairaaloiden toiminta Palokan sairaalassa loppuu. Muutto sairaala Novaan tulee lisäämään terveyskeskussairaaloiden kustannuksia, mutta kustannusten taso ei ole vielä selvillä.
Perusturvan toimiala - Hoitotakuun toteutuminen 2019
Lääkärin kiireettömään hoitoon pääsy
Jyte / Jyväskylä (oma toiminta)
Jyväskylä (ostopalvelu)

Hoitotakuu 90 päivää. Suositus 21 päivää.
29 / 31
13

Hammaslääkäri
Jyte / Jyväskylä (oma toiminta)

Hoitotakuu 90 päivää (poikkeustapauksissa180 päivää)
ka.148 / 168

Erikoislääkärin tutkimukset (oma toiminta)

Hoitotakuu 90 päivää
34

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy
erikoissairaanhoidon palveluista

Laki oikeuttaa erikoissairaanhoidon yksikön siirtämään hoitovastuun
perustasolle silloin, kun se on hoidon toteutuksen näkökulmasta
perusteltu. Tämä edellyttää sujuvaa jatkohoitoa erikoissairaanhoidon
osastoilta ja päivystyksestä.
Kitkalaskutuspäiviä oli 198 siitä huolimatta, että
terveyskeskussairaaloiden osastojen ollessa täynnä sairaalahoitoa on
ostettu aina, kun ostetun sairaalahoidon paikkoja on ollut tarjolla.

Neuvolatarkastukset

Iän mukaiset tarkastukset
299 (1,24 %) lapsen terveystarkastus tehtiin myöhässä ja kokonaan jäi
tekemättä 55 (0,2 %) lapsen terveystarkastus.

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).

Opiskeluterveydenhuolto

Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille lääkärintarkastuksia
ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana
Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden opiskelijoille tehtiin 959
lääkärintarkastusta.

Toimeentulotuki

Palvelutakuu 7 arkipäivää
Täydentävän toimeen tulotuen päätöksiä tehtiin 6 428 ja ehkäisevän
toimeentulotuen päätöksiä 5 900. Palvelutakuu ylittyi 49 kertaa
(2018:73)

Lastensuojeluilmoitukset - kiireellinen

Palvelutakuu; saman päivän aikana
Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin saman päivän aikana.

Lastensuojeluilmoitukset

Palvelutakuu 7 vuorokautta
Lastensuojeluilmoituksista (5 023 kpl) käsiteltiin myöhässä 29 kpl.

Lastensuojelutarpeen selvitykset

Palvelutakuu; 3:n kuukauden kuluessa
Lastensuojelutarpeen selvityksistä (1 434) valmistui myöhässä 80 kpl.
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Sivistys
KASVU JA OPPIMINEN, Käyttötalouden toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

Poikkeama

1 332,6
-7 934,2
-6 601,6

0,0
-114,4
-114,4

1 332,6
-8 048,6
-6 716,0

1 972,1
-8 290,5
-6 318,4

639,5
-241,9
397,6

6 474,9
-88 169,6
-81 694,7

0,0
-501,0
-501,0

6 474,9
-88 670,6
-82 195,7

7 061,9
-88 716,2
-81 654,3

587,0
-45,6
541,4

Perusopetus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

3 003,5
-128 171,4
-125 167,9

0,0
-2 187,2
-2 187,2

3 003,5
-130 358,6
-127 355,1

5 184,8
-134 827,6
-129 642,8

2 181,3
-4 469,0
-2 287,7

Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (sitova)

10 811,0
-224 275,2
-213 464,2

0,0
-2 802,6
-2 802,6

10 811,0
-227 077,8
-216 266,8

14 218,8
-231 834,3
-217 615,5

3 407,8
-4 756,5
-1 348,7

1 000 euroa

Yhteiset palvelut ja hallinto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Varhaiskasvatus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
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KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT, Käyttötalouden toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

Poikkeama

Hallinto- ja kulttuuripalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

159,5
-3 926,6
-3 767,1

0,0
-6,0
-6,0

159,5
-3 932,6
-3 773,1

268,3
-4 120,5
-3 852,2

108,8
-187,9
-79,1

Jyväskylän kansalaisopisto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

1 537,0
-4 674,1
-3 137,1

0,0
-22,7
-22,7

1 537,0
-4 696,8
-3 159,8

1 553,7
-4 690,8
-3 137,1

16,7
6,0
22,7

Kirjastot
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

508,3
-8 912,6
-8 404,3

0,0
-16,5
-16,5

508,3
-8 929,1
-8 420,8

523,1
-8 943,0
-8 419,9

14,8
-13,9
0,9

Museot
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

349,9
-5 140,1
-4 790,2

0,0
-4,4
-4,4

349,9
-5 144,5
-4 794,6

613,9
-5 454,2
-4 840,3

264,0
-309,7
-45,7

Liikunta
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

5 096,8
-19 213,8
-14 117,0

0,0
-14,4
-14,4

5 096,8
-19 228,2
-14 131,4

5 605,9
-20 191,8
-14 586,0

509,1
-963,6
-454,6

Jyväskylän Sinfonia
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

342,5
-3 099,3
-2 756,8

0,0
-4,5
-4,5

342,5
-3 103,8
-2 761,3

446,2
-3 228,8
-2 782,6

103,7
-125,0
-21,3

Jyväskylän kaupunginteatteri
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

1 230,6
-5 690,5
-4 459,9

-150,0
-154,1
-304,1

1 080,6
-5 844,6
-4 764,0

1 461,3
-6 142,7
-4 681,4

380,7
-298,1
82,6

9 224,6
-50 657,0
-41 432,4

-150,0
-222,6
-372,6

9 074,6
-50 879,6
-41 805,0

10 472,3
-52 771,9
-42 299,6

1 397,7
-1 892,3
-494,6

1 000 euroa

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut yhteensä
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (sitova)

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kasvun ja oppimisen palvelut ylitti toimintakatteen talousarvion noin 1,3 miljoonalla eurolla. Toimintatuotot ylittivät suunnitellun noin 3,4 miljoonaa euroa ja toimintamenot puolestaan 4,8 miljoonaa
euroa.
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto
Talousarvio alittui toimintakatteen osalta noin 380 000 euroa talousarvioon verrattuna, kun toimintatuotot ylittivät suunnitellun noin 640 000 eurolla ja toimintakulut ylittivät talousarvion noin 260 000
eurolla.
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Perusopetuksen hankkeiden omarahoitusosuuksiin haettiin vuodelle 2019 lisätalousarvio 100 000
euroa. Hankkeiden osalta lähes pysyttiin talousarviossa, mutta toimintatuotot toteutuivat noin 77 000
euroa ja toimintamenot 85 000 euroa suurempina kuin suunniteltiin. Hankeisiin saadaan rahoitusta
pääsääntöisesti OKM:ltä, OPH:ltä ja AVI:lta haettavista avustusrahoituksista. Rahoituksilla tuetaan
koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä toiminnallisia muutoksia. Hankkeiden rahoitusehdoissa määritellään avustuksen käyttötarkoitus ja kuinka
suuri omavastuuosuus hanketoimintaa varten täytyy käyttää.
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön kertyi tilinpäätösvuoden aikana suunnittelemattomia tuloja
noin 116 000 euroa kaupungin sisäisiin laskutuksiin liittyen. Toimintamenot toteutuivat noin 61 000
euroa pienempinä kuin suunniteltiin.
Talousarviolla suunnittelemattomat konsernihallinnon vyörytyserät kirjataan toimialan yhteisiin palveluihin. Vyörytysmenot toteutuivat tilinpäätöksessä noin 270 000 euron suuruisina ja vyörytystulot
430 000 euron suuruisina.
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate alitti talousarvion noin 550 000 euroa. Talousarvio
ylittyi suunnitellusta sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Varhaiskasvatuksen palvelualueen
toimintatuotot toteutuivat noin 590 000 euroa ja toimintakulut noin 40 000 euroa suurempina kuin
talousarviolla suunniteltiin.
Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen osalta perhepäivähoidon hoitomaksutulojen kertymä jäi suunniteltua talousarviota noin 135 000 euroa pienemmäksi, mutta päivähoidon hoitomaksutulot toteutuivat noin 550 000 euroa suurempina kuin suunniteltiin. Perhepäivähoitajien sekä perhepäivähoidon
piirissä olevien lasten määrä on vuosittain vähentynyt, kun vastaavasti lapsimäärä päiväkotihoidossa
on kasvanut.
Varhaiskasvatuksen kasvavaa palveluntarvetta huomioitiin jo vuoden 2019 alkuperäisellä talousarviolla ja henkilöstöä rekrytoitiin vuoden aikana uusiin päiväkoteihin, vapautuneisiin tehtäviin sekä
varahenkilöiksi. Kuitenkin vuoden aikana jouduttiin talousarvioon verrattuna ennakoimattomasti lisäämään resursseja muun muassa Cygnaeuksen päiväkodin esimiesalueelle sekä uusiin esiopetuksen lisäryhmiin.
Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstömenoihin haettiin vuodelle 2019 lisätalousarvio
300 000 euroa. Palvelualueen henkilöstömenot toteutuivat talousarvion verrattuna 251 000 euroa
suurempina. Talousarviolla suunniteltuja henkilöstöresurssien lisäyksiä toteutettiin vuoden aikana
tarpeen mukaisesti ja arvioon nähden kaikki lisäykset eivät toteutuneet tilinpäätösvuonna täysimääräisinä. Talousarviossa huomioitiin lomarahaleikkausten palautuksista aiheutuva menolisäys, mutta
tilinpäätökseen kirjattu lomarahajaksotuksen muutos 1,2 miljoonaa euroa aiheutti henkilöstömenojen toteumaan ennakoimattoman lisäyksen.
Kylän kattaukselta ostettujen sisäisten ravitsemuspalvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 830 000
eurolla. Muiden palvelujen ostojen osalta pysyttiin suunnitellussa talousarviossa, samoin kuin tarvikeostoissa. Vuoden aikana käyttöönotetut ja talousarviolla huomioimattomat lisätilat pääasiassa
Cygnaeuksen päiväkodin esimiesalueella aiheuttivat sisäisten tilavuokrien osalta talousarvioylityksen, noin 146 000 euroa.
Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoihin haettiin vuodelle 2019 lisätalousarviona
100 000 euroa, kun arvioitiin kolmen uuden yksityisen päiväkodin vaikutusta yksityisten palvelujen
piirissä olevien lasten määrään ja palvelusetelimenoihin. Palvelusetelimenot toteutuivat lopulta noin
130 000 euroa pienempinä kuin muutettu talousarvio. Lasten kotihoidon tuki toteutui noin 570.000
euroa ja yksityisen perhepäivähoidon palveluraha 95 000 euroa pienempänä kuin talousarviolla
suunniteltiin.
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Perusopetuksen palvelualue
Perusopetuksen palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat perusopetuksen koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, nuorisopalvelut sekä näiden yhteiset palvelut. Perusopetuksen palvelualueen talousarvio ylittyi suunnitellusta sekä toimintatuottojen että – kulujen osalta, toimintakatteen ylityksen ollessa 2,3 miljoonaa suurempi talousarvioon verrattuna.
Perusopetuksen yhteiset palvelut
Osa perusopetuksen yhteisiin palveluihin suunnitelluista toimintatuloista toteutui perusopetuksen
koulujen kustannuspaikoilla, ja toimintatuotot alittivat suunnitellun talousarvion noin 290 000 euroa.
Toimintakulut toteutuivat 1,9 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintakuluissa perusopetuksen palvelualueen sairausvakuutuskorvaukset (menoja pienentävä erä) suunniteltiin talousarviolla perusopetuksen yhteisiin palveluihin, mutta toteuma kirjataan kustannuspaikkakohtaisesti oikeille yksiköille. Sairausvakuutuskorvauksia toteutui yhteensä perusopetuksen palvelualueella noin
530 000 euroa. Perusopetuksen palvelualueen lomapalkkavarauksen muutos kirjataan perusopetuksen yhteisiin palveluihin. Talousarviossa huomioitiin lomarahaleikkausten palautuksista aiheutuva menolisäys, mutta lomarahajaksotuksen muutos 1,1 miljoonaa euroa aiheutti yksikön henkilöstömenoihin ennakoimattoman lisäyksen.
Jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet muilta kunnilta (muihin kuntiin sijoitettujen jyväskyläläisten
oppilaiden kotikuntakorvaukset) ylittivät kustannuspaikalle suunnitellun talousarvion 450 000 euroa
noin 410 000 eurolla. Menot ovat vuosittain kasvaneet noin 100 000 eurolla ja tilinpäätösvuoden
talousarviolla ei pystytty varautumaan näin suureen menojen kasvuun. Vaikutusmahdollisuudet menojen suuruuteen ovat vähäiset, eikä talousarviovalmisteluissa ole pystytty varautumaan menoihin
vaikuttaviin muutoksiin. Valtion erityiskouluilta ostettaviin palveluihin haettiin lisätalousarviolla
200 000 euron lisämääräraha. Palvelujen ostot toteutuivat tilinpäätöksessä noin 55 000 euroa muutettua talousarviota pienempinä.
Perusopetuksen koulut
Perusopetuksen koulujen kokonaisuuteen kuuluvat kouluyksiköiden lisäksi myös koulunkäynninohjaajien, koulusihteerien sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen yksiköt.
Toimintatuotot toteutuivat 800 000 euroa suurempina kuin talousarviolla suunniteltiin. Ylitys johtuu
osittain siitä, että osa toimintatuotoista on suunniteltu talousarviolla perusopetuksen yhteisiin palveluihin, mutta toteutuu koulujen kustannuspaikoilla. Muilta kunnilta laskutettavia tuloja perusopetuksen koulunkäynninohjaajien palkkakustannuksiin perustuen ei ole talousarviolla suunniteltu, mutta
toteuma tilinpäätösvuodelta oli noin 400 000 euroa.
Perusopetuksen koulujen kokonaisuuden henkilöstömenoihin haettiin vuodelle 2019 lisätalousarvio
1,1 miljoonaa euroa. Pelkkien kouluyksikköjen henkilöstömenot toteutuivat noin 260 000 euroa suurempina kuin talousarviolla suunniteltiin. Kokonaisuuden henkilöstömenot toteutuivat noin 640 000
euroa talousarviota suurempina. Tästä noin 330 000 euroa selittyy muilta kunnilta laskutettavien
koulunkäynninohjaajien palkkakustannuksilla, joita ei ole talousarviolla suunniteltu. Lisäksi yleisopetuksen koulunkäynninohjaajien henkilöstömenot ylittivät suunnitellun noin 425 000 euroa. Kieli- ja
kulttuuriryhmien opetuksen henkilöstömenot alittivat suunnitellun noin 240 000 euroa. Koulukohtaisissa henkilöstömenojen talousarvion toteumissa oli yksikkökohtaisia eroja.
Perusopetuksen koulujen kuljetuskustannuksiin saatiin vuodelle 2019 lisätalousarvio 0,8 miljoonaa
euroa, kun talousarviolla edellisessä tilinpäätöksessä toteutunutta menojen ylitystä ei pystytty kattamaan ja suunnittelemaan menoja täysimääräisesti. Matkustus- ja kuljetuspalvelut saatiin lisätalousarviolla oikaistuksi oikealle tasolle, kun tilinpäätös toteutui noin 55 000 euroa pienempänä kuin muutettu talousarvio.
Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 200 000 euroa. Puolet tästä koostuivat Kylän kattaukselta
ostetuista sisäisten ravitsemuspalvelujen talousarvion ylityksestä.
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Aamu- ja iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri sekä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminta Vertti. Aamu- ja iltapäivätoiminnan
asiakasmaksutulot ylittivät talousarvion noin 350 000 euroa, kun palvelun piirissä olevien lapsien
määrä kasvoi edelliseen vuoteen nähden noin 170 lasta. Lisäksi kesäajan jälkkäritoiminnassa oli
enemmän lapsia kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2020 talousarviolla aamu- ja iltapäivätoiminnan
asiakasmaksutulotavoitetta on korotettu 150 000 eurolla vuoden 2019 talousarvioon nähden.
Toimintamenot ylittivät suunnitellun talousarvion noin 230 000 euroa. Jälkkäri-toiminnan osalta talousarvion ylitys koostui pääasiassa palveluntuottajille maksettavista korvauksista. Vertti-toiminnan
osalta ylitys aiheutui henkilöstömenojen, sisäisten ravitsemuspalvelujen sekä kuljetuspalvelujen toteutuessa suunniteltua suurempina.
Oppilashuolto
Oppilashuollon palvelut alittivat talousarvion noin 72 000 eurolla, toimintatulojen ylittäessä asetetun
talousarvion noin 18 000 euroa ja toimintakulujen alittaessa suunnitellun noin 55 000 euroa. Toimintatuotot koostuivat pääasiassa palvelujen myynnistä muille kunnille. Toimintakulujen alitus koostui
henkilöstömenoista, kun tilinpäätösvuodelle suunniteltuja rekrytointeja toteutettiin vasta vuoden alkua myöhempinä ajankohtina.
Nuorisopalvelut
Nuorisopalvelujen talousarvio toteutui toimintakatteen osalta noin 85 000 euroa suurempana kuin
suunniteltiin. Toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,3 miljoonalla eurolla ja toimintamenot noin
1,4 miljoonalla eurolla.
Nuorisopalvelujen toiminnan järjestämiseen saatavia avustuksia, hankerahoitusta tai muita toimintatuottoja ole talousarviolla huomioitu täysimääräisinä. Avustuksia ja hankerahoitusta saatiin sekä
nuorisopalvelujen hankkeisiin (mm. Kasvun maisema- hanke), nuorten työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön. Kasvun maisema- hankkeen tulojen osalta tilikaudelle 2019 huomioitiin tilikaudelle kuuluvat tulot, vaikka tulojen varsinainen maksatus tapahtuu osittain tilikauden 2020 puolella.
Hankkeiden ja avustusperusteisen toiminnan toimintakuluja ei ole myöskään talousarviolla täysimääräisinä huomioitu. Kasvun maisema – hankkeen toimintakulut on huomioitu talousarviolla vain
omarahoitusosuuden suuruisina, kun toteutuneet toimintakulut ovat noin 780 000 euroa suuremmat
kuin talousarvio. Nuorten työpajatoiminnan toimintakulut toteutuivat noin 350 000 euroa suurempina
kuin talousarviolla on suunniteltu. Lisäksi alueellinen nuorisotyö ylitti talousarvion noin 60 000 eurolla.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toimintakate toteutui noin 650 000 euroa suurempana kuin talousarviolla suunniteltiin. Toimintatuotot toteutuivat noin 1,4 miljoonaa ja toimintakulut noin 2,0 miljoona euroa suurempina kuin talousarvio. Toimintatuottojen talousarvioylitys koostui pääasiassa liikuntapalvelujen, Jyväskylän kaupunginteatterin sekä museoiden toimintatuotoista. Toimintakulujen osalta talousarvioylitys puolestaan koostui pääasiassa liikuntapalvelujen, Jyväskylän kaupunginteatterin
sekä museoiden menoista.
Liikunta
Jyväskylän liikuntapalvelujen toimintakate toteutui noin 455 000 euroa suurempana kuin talousarviolla suunniteltiin. Toimintakulut ylittyivät 960 000 eurolla suhteessa talousarvioon. Merkittävin tekijä
ylitykseen oli Killerin jäähallin (-490 000 euroa) ja Vehkalammen palloiluhallin (-220 819 euroa) kustannukset, joita ei ollut mukana talousarviossa, mutta ne näkyvät toteutuneissa toimintakuluissa ja tuloissa. Vastaavasti Killerin jäähalliin ja Vehkahalliin liittyvät tulokertymät näkyvät tilinpäätöksessä
kokonaistuottojen merkittävinä ylityksinä. Killerin tulot olivat 273 100 euroa ja Vehkalammen palloiluhallin 192 402 euroa.
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Muita kulujen nousuja muodostui erityisesti palvelujen ostojen kasvusta liittyen muun muassa rakennusten- ja alueiden kunnossapitoon (ylitys 453 924 euroa) sekä puhtaanapito- ja pesulapalveluihin
(ylitys 48 675 euroa).
Liikuntapalvelujen kokonaistuotot ylittyivät noin 509 080 eurolla suhteessa talousarvioon. Uimahallien tulokertymät kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 223 463 euroa. Tämä selittyy kävijämäärän
merkittävällä kasvulla. AaltoAlvarin kävijämäärät kasvoivat 37 183 käyntikerralla ja Wellamon 8 382
käyntikerralla.
Jyväskylä Sinfonia
Vuoden 2019 tilinpäätöksen alijäämä on 21 303 euroa. Kokonaiskulut ylittyivät 125 008 euroa suhteessa talousarvioon, mutta tuottoja kertyi yhteensä 103 705 euroa tavoitetasoa enemmän. Vuoden
2019 tilinpäätöksessä Jyväskylä Sinfonian kumulatiivinen ylijäämä on 256 763 euroa.
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunginteatterin kokonaiskulut ylittyivät 298.000 eurolla suhteessa talousarvioon. Kulujen nousu
muodostui palvelujen ostoissa mm. koneiden ja kaluston kunnossapidossa sekä painatus- ja ilmoituspalveluissa ja asiantuntijapalveluissa.
Kaupunginteatterin kokonaistuotot ylittyivät myös yli 380 000 eurolla suhteessa talousarvioon. Pääsylipputuloja tuli ennakoitua enemmän 279 000 euroa, muut myyntitulot ylittyivät 51 000 euroa ja
muut tulot 21 000 euroa sekä avustukset 28 000 euroa. Jyväskylän kaupunginteatteri on ollut ylivuotisessa nettobudjetoinnissa vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kaupunginteatterin kumulatiivinen ylijäämä on 257 336 euroa.
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2020 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä
Kaupungin talousarviossa 2020 ei henkilöstömenoissa huomioitu lomarahojen palautuksesta aiheutuvia menolisäyksiä (3 kuukauden osuus), mutta yksikkökohtaisilla henkilöstösuunnitelmilla lomarahat on laskettu täysimääräisinä. Tämä on osittain aiheuttanut sen, että muista kuin henkilöstömenoista on jouduttu kattamaan henkilöstömenoihin tarvittavaa osuutta.
Kasvun ja oppimisen palvelut
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Varhaiskasvatuksen osallistumisasteen odotetaan edelleen nousevan, ollen vuonna 2020 noin 80
%. Vuoden 2020 talousarviossa on huomioitu vuoden 2019 syksyllä perustettuihin ryhmiin liittyvät
resurssitarpeet. Keväällä 2020 haettujen hoitopaikkojen perusteella arvioidaan mahdollisten lisälapsiryhmien tarvetta syksylle 2020.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ylittivät talousarvion tilinpäätösvuonna 2019 suunnittelemattomasta lomapalkkakirjauksen muutoksesta aiheutuen ja ilman tätä erää henkilöstömenojen toteuma
olisi alittanut talousarvion. Vuoden 2020 osalta henkilöstömenojen odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, kun vuoden 2019 aikana tehtyjen henkilöstölisäysten vaikutukset toteutuvat koko
kalenterivuoden mukaisina.
Varhaiskasvatuslain edellyttämät indeksitarkistukset asiakasmaksun enimmäismäärään ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. Uudet tarkistukset astuvat voimaan elokuun 2020 alusta. Samassa
aikataulussa parillisina vuosina tarkistetaan myös Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelustelin enimmäisarvo palkkatasoon ja kuluttajahintaindeksiin perustuen.
Yksityisten palvelujen palvelusetelimenojen kasvuun on varauduttu vuoden 2020 talousarviolla, arvion ollessa 10,7 miljoonaa euroa. Lasten kotihoidon tukeen varattua summaa on pienennetty vuosittaisen kehityksen myötä ja talousarviolle määritelty summa on toteuman 2019 tasolla.
Kylän kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot ylittivät vuonna 2019 talousarvion 830 000 eurolla,
vaikka kasvaneeseen palveluntarpeeseen yritettiin varautua jo talousarvion valmisteluvaiheessa.
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Vuoden 2020 talousarviolla on edelleen pyritty huomioimaan palveluntarpeen kasvu, talousarvion
2020 ollessa noin 300 000 euroa suurempi kuin toteuma vuonna 2019. Lapsimäärässä ja palveluntarpeen laajuudessa tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa ravitsemuspalvelujen toteumaan muutoksia.
Perusopetuksen palvelualue
Perusopetuksen koulujen oppilasmäärä kasvaa edelleen vuoden 2020 aikana. Vuoden 2020 talousarviossa oppilasmäärän kasvun oletetaan olevan syksyllä 2020 7 uutena opetusryhmällä. Tämän
lisäksi perustettavaksi tulevat yksi vaikeimmin vammaisten oppilaiden ryhmä sekä autismiopetuksen
ryhmä. Alakoulujen oppilaat siirtyvät vähitellen yläkouluihin ja resurssitarve kasvaa tätä myötä edelleen, kun yläkouluoppilaan oppilaskohtaiset kustannukset ovat suuremmat kuin alakouluoppilaan.
Kevään ja syksyn 2020 aikana seurataan, onko suunniteltu resurssilisäys ollut riittävä.
Perusopetuksen kouluyksikköjen henkilöstömenoihin vuodelle 2020 varattu summa pitäisi tämän
hetkisen valmistelun perusteella olla riittävä. Uusiin opetusryhmiin liittyvä varaus jaetaan yksiköiden
käyttösuunnitelmille lukuvuoden 2020-2021 resurssipäätöksen suhteessa.
Jyväskyläläisoppilaiden maksuosuuksia muilta kunnilta (muihin kuntiin sijoitettujen jyväskyläläisten
oppilaiden kotikuntakorvauksia) on ennakkoon vaikea arvioida. Viime vuosien tilinpäätösten toteuma
kuitenkin osoittaa, että menojen trendi on muuttunut pysyväksi eikä nykyisellään talousarvio riitä
kattamaan toteumaa. Vuoden 2020 aikana tarkennetaan lastensuojelusyistä sijoitettujen lasten tukitoimien laskutusta niin, että laskutusaineistot kerätään kaikista yksiköistä yhdenmukaisina.
Oppimisen tuen rakenteita, toimintamalleja ja palveluohjausta uudistetaan oppimisen tuen selvitystyön sekä sen pohjalta laaditun oppimisen tuen kehittämissuunnitelman pohjalta. Koulunkäynninohjaajien resurssointia kouluille käydään läpi ja resurssin jakamisen kriteerit uudistetaan. Koska koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen toteuma ylitti vuonna 2019 suunnitellun merkittävästi, myös
vuoden 2020 suunnitteluun sisältyy riskimahdollisuus.
Oppilashuollon resursseja lisätään (3 henkilöä) talousarvion mukaisesti vuodelle 2020 lakisääteisissä aikarajoissa pysymiseksi 1.7.2020 alkaen.
Nuorisopalvelujen ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvaa ja avustusperusteista, joskin hyvin vakiintunutta, toimintaa ei ole talousarviolla 2020 huomioituna. Tämä hankaloittaa talouden seurantaa ja
mahdollisella nettovaikutukseltaan 0 olevalla lisätalousarviolla 2020 pyritään ratkaisemaan ongelma.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Jyväskylän kansalaisopisto
Vuoden 2020 valtionosuustuntien määrä pysynee vuoden 2019 tasolla. Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankintasopimus ELY-keskuksen kanssa päättyi 31.12.2019. ELY-keskus kilpailutti
ko. koulutuksen syksyllä 2019 ja koulutuksen järjestäminen ei jatku kansalaisopistossa. Hankintasopimuksen päättyminen vaikuttaa opiston toimintaan, kuten henkilöstöön. Hankintasopimuksen päättymisen vaikutuksia arvioidaan tarkemmin alkuvuoden 2020 aikana.
Museot
Keski-Suomen museo on ollut peruskorjauksen vuoksi kiinni vuoden 2017 alusta lähtien. Museorakennuksen peruskorjaus valmistui huhtikuussa 2019, jonka jälkeen rakennus luovutettiin käyttäjille.
Museon uuden perusnäyttelyn suunnittelu jatkui ja sitä päästiin rakentamaan sekä varustamaan museorakennusta. Syksyllä hankkeeseen saatiin lisätalousarviossa 550 000 € lisämääräraha. Museorakennuksen joulukuulle aiottu avaaminen siirtyi näyttelyrakentamiseen liittyneiden viivästysten
vuoksi vuoden 2020 helmikuulle. Tämän vuoksi irtaimen käyttöomaisuuden määrärahaa esitetään
uudelleen budjetoitavaksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi marraskuussa 2019 Jyväskylän taidemuseon ja Keski-Suomen
museon uuden museolain mukaisesti Keski-Suomen alueen alueelliseksi vastuumuseoksi ja Suomen käsityön museon valtakunnalliseksi vastuumuseoksi. Museolain uudistumisen lisäksi uudistui
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myös museoiden valtionosuusjärjestelmä. Vastuumuseotehtävien hoitamisen vuoksi museoiden valtionosuus nousi noin 200 000 €. Vuoden 2020 talousarviossa korotus osoitettiin kokonaisuudessaan
museoille.
Liikunta
Liikuntapalvelujen tulokertymä on kehittynyt viime vuosien aikaan jälleen parempaan suuntaan erityisesti uimahallien kohdalla, mutta vaatii edelleen toimenpiteitä pysyäkseen hyvällä tasolla. Käyttömenojen ja sopimushallinnan osalta on liikuntapalveluissa puutteita, joihin myös sisäinen tarkastus
otti kantaa vuonna 2019. Kuluneena vuonna tarkastuskohteiden vastuuhenkilöt ovat tehneet toimenpidesuunnitelman, jonka toteuttaminen on aloitettu aktiivisesti ja toteutusta seuraa liikunnan johtoryhmä
Vuonna 2019 saatettiin edellisien vuosien aikana tehdyissä sisäisen valvonnan uimahallien kassaja tilitysprosessien tarkastuksissa havaitut puutteiden korjaaminen loppuun selkeyttämällä toimintaprosesseja ja parantamalla henkilöstön osaamista. Liikuntapalvelujen kassatoimintojen prosessien
yhtenäistäminen on aloitettu ja kehittämistyö jatkuu vuonna 2020.
Käyttömenojen hallinta erityisesti ostopalvelujen osalta tulee edelleen vaatimaan esimiehiltä tarkkaa
taloudensuunnittelua ja tiukkaa talouskuria. Lisäksi talousarviossa pysyminen edellyttää noin
500 000 euroa sopeuttamistoimenpiteitä tälle vuodelle.
Kylmätekniikan huoltoliikkeen kilpailutuksen valmistelu aloitettiin lokakuussa 2019 yhteistyössä kilpailuttamispalveluiden kanssa. Kilpailutus tullaan ajoittamaan kevääseen 2020. Laitoskohtaisia
kunto- ja riskikartoitusten laadinta aloitettiin tekemään asiantuntijoiden avustuksella ja vuoden 2020
aikana kartoituksia jatketaan niin, että kaikista jäähallien ja tekojäiden kylmäkoneistoista saadaan
riittävän hyvä arvio. Sen perusteella voidaan suunnitella kunnossapitoa ja tulevia investointitarpeita.
Tekojäillä ja jäähalleissa aloitettiin uusi toimintamalli kiinteistöjen kylmälaitteistojen omavalvonnan
osalta. Käyttöön otetussa toimintamallissa laitoksen henkilöstöllä on entistä merkittävämpi rooli.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylän Sydän -projektin etenemisellä on keskeinen vaikutus orkesterin toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. Harjoitus- ja konserttitilojen olosuhteet, harjoitustiloissa mitattu riskitasoinen melualtistus sekä musiikkisalikysymyksen pitkään jatkunut keskeneräisyys aiheuttavat huolta sekä fyysinen
että psyykkisen kuormituksen näkökulmasta. Muusikkokunnassa lähivuosina tapahtuvat eläköitymiset asettavat suuria paineita rekrytoinneissa onnistumiselle, ja työskentelyolosuhteilla ja toimitilakysymyksillä on asiaan merkittävä vaikutus. Tällä on myös suora vaikutus talouteen, koska soittajiston
kokoonpanoa joudutaan konserttitoiminnan turvaamiseksi tarvittaessa täydentämään taloudellisesti
kuormittavilla sijaisuusjärjestelyillä. Ylivuotinen budjetointi on orkesterin kannalta toimiva järjestely,
joka mahdollistaa joustavuuden tilanteessa, jossa toiminnan suunnittelua ja taiteilijakiinnityksiä tehdään huomattavasti yhtä budjettivuotta pidemmällä ajanjaksolla
Jyväskylän kaupunginteatteri
Suuren näyttämön korjaustoimenpiteet ja uuden pyörönäyttämön hankinta tapahtuvat kesällä 2020.
Tämä vaikuttaa toukokuun harjoituksiin, jotka siirtyvät väistötilaan ja esitystoiminta joudutaan päättämään normaalia aikaisemmin.
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Kaupunkirakenne
KAUPUNKIRAKENNE, Käyttötalouden toteutuminen
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteuma

Poikkeama

203,0
-3 354,8
-3 151,8

0,0
-100,4
-100,4

203,0
-3 455,2
-3 252,2

230,0
-3 172,8
-2 942,8

27,0
282,4
309,4

24 527,2
-41 358,4
-16 831,2

0,0
-31,5
-31,5

24 527,2
-41 389,9
-16 862,7

26 614,8
-42 191,5
-15 576,7

2 087,6
-801,6
1 286,0

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

31 500,0
-6 254,1
25 245,9

-11 700,0
48,7
-11 651,3

19 800,0
-6 205,4
13 594,6

19 020,2
-6 165,7
12 854,4

-779,8
39,7
-740,2

Rakentaminen ja ympäristö
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

3 253,9
-5 215,8
-1 961,9

0,0
30,1
30,1

3 253,9
-5 185,7
-1 931,8

3 555,3
-4 506,7
-951,4

301,4
679,0
980,4

Kaupunkirakenne yhteensä
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate (sitova)

59 484,1
-56 183,1
3 301,0

-11 700,0
-53,1
-11 753,1

47 784,1
-56 236,2
-8 452,1

49 420,3
-56 036,8
-6 616,5

1 636,2
199,4
1 835,6

1 000 euroa

Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Liikenne- ja viheralueet
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon
Kaupunkirakenteen toimialan kate toteutui 1,8 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Tulot ylittyivät katupalveluissa, metsätoimessa, tonttipalveluissa ja rakennusvalvonnassa. Rekrytointihaasteiden takia menosäästöjä kertyi erityisesti henkilöstömenoista kaikilla palvelualueilla.
Alkuperäisen talousarvion mukaan tonttimyynnin myyntivoittotavoite oli 21,75 milj. euroa. Talousarviota muutettiin vähentämällä tavoitteesta Hippoksen osuus tavoitteen ollessa tämän jälkeen 10,05
milj. euroa. Samassa yhteydessä tasemyyntitavoite muutettiin 4 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan
euroon.
Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön toimintakate toteutui 740 000 ennakoitua pienempänä muutettuun talousarvioon nähden tonttien myyntivoiton jäädessä ennakoitua pienemmäksi. Asiantuntijapalveluita hankittiin koko palvelualueella 170 000 eurolla suunniteltua vähemmän kahden yhdyskuntasuunnittelun ison hankinnan siirryttyä osittain vuoden 2020 puolelle (keskusta-asemanseutu ja
seudullinen henkilöliikennetutkimus). Henkilöstömenoja säästyi yhteensä 167 000 euroa rekrytointien siirtymisen ja useamman osa-aikaisuuden (mm. perheen ja työn yhteensovittaminen) myötä.
Tontit ja maanhallinta -palveluyksikön käyttötalouden kate toteutui suurimmaksi osaksi ennakoidusti.
Toimintatuotot ylittyivät johtuen suurimmaksi osaksi kauppahallista saaduista vuokrista. Vastaavasti
kulut ylittyivät johtuen kauppahallin kuluista sekä kiinteistöjen purkamisista aiheutuneista ylittyneistä
kustannuksista. Hippos-hankkeen ensimmäisen vaiheen rakennuslupamaksua ei ollut huomioitu talousarviossa ja se aiheutti merkittävän ylityksen tontit ja maanhallinta -yksikön käyttötalousmenoissa. Lupamaksu veloitetaan tontin myynnin yhteydessä ostajalta.
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Maan myyntivoitto jäi muutetusta talousarviosta noin 1 miljoonan, koska tonttimyynti kerrostalotonttien osalta hiljeni loppuvuotta kohden.
Kiinteistönmuodostus ja maastomittauksen tulot jäivät hieman vajaiksi johtuen rakentamisen osittaisesta hiljenemisestä ja talouden yleisestä epävarmuudesta. Vastaavasti menoissa pystyttiin säästämään. Säästöjä tuli erityisesti maastomittausten tehostamisen ansiosta. UAV-kopteri putosi kuvaustyön aikana laiterikon vuoksi ja se toi yllättävän investointilisäkustannuksen.
Liikenne- ja viheralueilla katupalveluiden tulot toteutuivat reilut 1,5 miljoonaa euroa talousarviolukuja parempana. Suurin selittävä tekijä on katutyölupien n. 700 000 euroa suuremmat tulot. Katupalveluiden menot ylittyivät noin 650 000 euroa talousarviosta. Ylitys johtui syksyllä tapahtuneesta
talvihoidon toimintamallin muutoksesta, joka nosti hiukan aiempien alueurakka-alueiden talvihoidon
kustannuksia laadun parannuttua ja ennakoitua suuremmista kesähoidon kustannuksista.
Metsien toimintakate parani talousarviosta noin 0,5 milj. euroa. Tulolisäys selittyy mm. tykkylumituhojen aiheuttamista runsaammista hakkuumääristä myös kesäkaudella. Nämä tuhojen aiheuttamat
hakkuutarpeet ovat kohdentuneet erityisesti varttuneisiin kuusikoihin. Myös rakennettavien alueiden
puunkorjuu ylitti ennakkoon asetetut tavoitteet.
Pysäköinninvalvonnan kate toteutui 117 000 euroa talousarviota parempana annettujen maksukehotusten ennakoitua suuremman määrän vuoksi (noin 1 800 maksukehotusta enemmän).
Rakentamisen ja ympäristön palvelualueella kate toteutui n. 0,98 milj. euroa budjetoitua parempana johtuen rakennusvalvonnan tulojen ylittymisestä, mm. Hippoksen rakennusluvan sisäisen laskutuksen vuoksi sekä kaikkien palveluyksikköjen menojen alittumisesta. Rekrytointihaasteet ja henkilökohtaisen työkuorman keventäminen työaikaa osa-aikaistamalla näkyvät henkilöstökulujen alittumisena.
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2020 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä
Asemakaavoituksen resursseja on vahvistettu lisäämällä asiantuntijapalveluiden määrärahaa vuoden 2018 tasolle. Vuonna 2019 käynnistettiin puitesopimuskumppaneiden kilpailutus ja asiantuntijapalvelun lisäyksellä toivotaan helpotettavan asemakaavoituksen työkuormaa jo vuoden 2020 aikana.
Vuonna 2019 saamatta jääneet tonttien myyntitulot toteutuvat myöhemmin ja tällä hetkellä varallisuuserä säilyy kaupungin taseessa. Useiden tonttien varauksia on jatkettu ja luultavasti osa näistä
saadaan myytyä vuoden 2020 aikana. Pilaantuneiden maiden puhdistamiseen ja rakennusten purkamisen tarve on entisestään lisääntymässä täydennysrakentamisen yleistyessä. Samoin maankäyttösopimusten edelleen kasvava tarve johtuu täydennysrakentamisen tarpeen ja sen myötä kaavamuutosten lisääntymisestä.
Arvioidaan, että ARA-tuotannon osuus tulee kasvamaan vuonna 2020, sillä parhaillaan rakenteilla
on edellisiä vuosia suurempi määrä sekä korkotuettuja vuokra-asuntoja että asumisoikeusasuntoja,
näiden lisäksi rakenteilla on myös uusia opiskelija-asuntoja.
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Jyväskylän kaupungin liikelaitokset

Liikelaitokset 2019 / Tuloslaskelma
Tilapalvelu

1 000 euroa

Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut rahoitustuotot
Peruspääoman korko
Muut rahoituskulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN TULOS
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ
Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä

Altek
Aluetekn.

Kylän
Kattaus

Pelastuslaitos

Yhteensä

96 813
-59 331
37 482
-12 541
1
-12 539
-3
24 941
-25 675
-733
-733

16 720
-18 249
-1 530
0
0

28 127
-28 897
-770
-1
0

33 518
-33 464
54
1
1

-1 530
-117
-1 646
-1 646

-1
-771
-3
-773
-773

0
54
-1 284
-1 230
-1 230

175 177
-139 941
35 236
-12 541
2
-12 539
-4
22 695
-27 078
-4 383
-4 383

1 212

1 035

968

539

3 755

Liikelaitokset 2019 / Rahoituslaskelma
1 000 euroa

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet inv.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja inv. rahavirta
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalm. muutokset
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

Tilapalvelu

Altek
Aluetekn.

Kylän
Kattaus

Pelastuslaitos

Yhteensä

0

54
-55
-1
-814
705
55
-54

22 695
-281
22 414
-31 277
554
281
-30 442

-1 843

-771

-55

-8 028

0
4 589
4 589

0

0

0

0

0

0

0
4 589
4 589

0

0

0

0

0

771

1 843

773

55

3 441

5 360

1 843

773

55

8 030

0

0

2

0

2

24 941
-44
24 897
-30 263
-152
159
-30 256

-1 530
-181
-1 711
-199
67
-132

-5 360

132

-771
-771
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TILAPALVELU

1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)

2015

2016

2017

2018

2019

93 814
-55 662
38 152
-12 492
25 659
-25 320
340
1 299

95 455
-58 027
37 428
-12 161
25 267
-25 267
0
1 299

94 772
-58 880
35 893
-12 299
23 593
-24 054
-461
838

94 757
-58 519
36 238
-12 498
23 740
-22 632
1 108
1 946

96 813
-59 331
37 482
-12 541
24 941
-25 675
-733
1 212

Muutos
€
%
2 056
2%
-812
1%
1 244
3%
-43
0%
1 201
5%
-3 042
13 %
-1 841
-166 %
-733
-38 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Investointimenot
Rahoitusosuudet inv.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
LAINAKANNAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Rahavarojen muutos
Vakituinen henkilöstö

24 893
-13 918
383
771
-12 764
0
-12 129
-12 129
0
26

24 229
-13 789
15
1 113
-12 661
43 608
-55 175
-11 567
0
25

22 216
-21 385
1 100
5 335
-14 950
-2 683
-4 583
-7 266
0
24

23 135
-33 882
1 352
940
-31 591
11 250
-2 795
8 455
0
25

24 897
-30 263
-152
159
-30 256
4 589
771
5 360
0
25

1 762
3 619
-1 504
-781
1 334
-6 661
3 565
-3 096
0
0

2015

2016

2017

2018

2019

17 073
-16 160
912
3
916
-310
606
3 327

15 907
-15 235
673
2
675
-161
514
3 841

14 086
-14 167
-81
1
-81
-103
-184
3 657

15 071
-15 939
-868
0
-868
-108
-976
2 681

16 720
-18 249
-1 530
0
-1 530
-117
-1 646
1 035

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Investointimenot
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Rahavarojen muutos
Vakituinen henkilöstö

741
-147
161
13
-754
-754
0
91

446
-98
147
50
-495
-495
0
81

-252
-27
135
108
144
144
0
78

-883
-235
15
-220
1 104
1 104
0
82

-1 711
-199
67
-132
1 843
1 843
0
82

KYLÄN KATTAUS

2015

2016

2017

2018

2019

ALTEK ALUETEKNIIKKA

1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)

1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Investointimenot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Rahavarojen muutos
Vakituinen henkilöstö

Muutos
€
1 649
-2 310
-661
0
-661
-9
-670
-1 646

%
11 %
14 %
76 %
-7 %
76 %
8%
69 %
-61 %

-828
36
52
88
739
739
0
0

94 %
-15 %
350 %
-40 %
67 %
67 %
0%
0%

Muutos
%
15 %
16 %
55 %
-34 %
55 %
-52 %
54 %
-44 %
55 %
0%
0%
56 %
56 %
100 %
20 %

18 353
-17 867
486
0
486
0
486
618

24 592
-23 264
1 328
0
1 328
-58
1 270
1 888

23 502
-23 128
374
0
374
-18
356
2 243

24 380
-24 876
-496
-1
-497
-6
-502
1 741

28 127
-28 897
-770
-1
-771
-3
-773
968

€
3 747
-4 021
-274
0
-274
3
-271
-773

486
0
0
-484
-484
2
205

1 328
-84
-84
-1 244
-1 244
-1
257

374
0
0
-374
-374
0
262

-497
0
0
497
497
0
282

-771
0
0
773
773
2
337

-274
0
0
276
276
2
55

133

8%
-11 %
-111 %
-83 %
-4 %
-59 %
-128 %
-37 %
0%
0%
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KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS

2015

2016

2017

2018

1 000 €
Toimintatuotot
Toimintakulut
TOIMINTAKATE
Rahoitustuotot ja -kulut
VUOSIKATE
Poistot ja arvonalentumiset
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)

30 732
-28 657
2 075
1
2 076
-1 368
708
3 162

31 517
-28 824
2 692
1
2 693
-1 437
1 256
4 418

30 608
-29 777
831
1
832
-1 450
-618
3 800

31 311
-31 920
-609
0
-609
-1 421
-2 030
1 769

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Investointimenot
Rahoitusosuudet inv.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Rahavarojen muutos
Vakituinen henkilöstö

2 052
-1 771
56
24
-1 691
-597
236
-361
0
297

2 677
-1 519
88
16
-1 416
0
-1 262
-1 262
0
306

786
-910
0
45
-864
0
78
78
0
308

-660
-1 318
196
51
-1 070
0
1 731
1 731
0
307

134

33 518
-33 464
54
1
54
-1 284
-1 230
539

€
2 207
-1 544
663
0
663
137
800
-1 230

Muutos
%
7%
5%
-109 %
68 %
-109 %
-10 %
-39 %
-70 %

-1
-814
705
55
-54
0
55
55
0
307

660
503
509
4
1 016
0
-1 676
-1 676
0
0

-100 %
-38 %
260 %
7%
-95 %
0%
-97 %
-97 %
0%
0%

2019
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2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden
2019 tuloslaskelmasta.
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TP 2019
1 000 euroa

Toimintatulot
Myyntitulot
Maksutulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
Toimintamenot
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset muille
Avustukset liikelaitoksille
Muut toimintamenot
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot:
Korkotulot muilta
Korkotulot liikelaitoksilta
Muut rahoitustulot muilta
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta
Korkomenot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset erät
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

Talousarvio
muutosten
jälkeen

Toteutuma

Poikkeama

146 792,4
46 264,3
50 606,7
10 167,1
39 754,3
-851 924,8
-306 310,1
-373 233,1
-20 535,0
-62 728,5
0,0
-89 118,1
-705 132,4
545 337,6
167 777,0
22 311,2
8 909,9
0,0
7 562,5
12 538,8
-6 660,0
-40,0
30 293,4
-26 600,0
0,0
0,0
0,0
3 693,4
340,4
0,0
0,0
4 033,8

-12 130,0
-713,1
-643,6
378,7
-11 152,0
-5 823,7
-2 311,7
-3 775,7
-198,5
3,6
0,0
458,6
-17 953,7
-23 137,6
5 773,2
660,0
0,0
0,0
0,0
0,0
660,0
0,0
-34 658,1
0,0
0,0
0,0
0,0
-34 658,1
0,0
0,0
0,0
-34 658,1

134 662,4
45 551,2
49 963,1
10 545,8
28 602,3
-857 748,5
-308 621,8
-377 008,8
-20 733,5
-62 724,9
0,0
-88 659,5
-723 086,1
522 200,0
173 550,2
22 971,2
8 909,9
0,0
7 562,5
12 538,8
-6 000,0
-40,0
-4 364,7
-26 600,0
0,0
0,0
0,0
-30 964,7
340,4
0,0
0,0
-30 624,3

146 958,7
50 034,0
49 984,6
14 640,9
32 299,2
-869 151,1
-313 469,9
-384 669,4
-20 390,4
-61 755,6
0,0
-88 865,7
-722 192,4
524 204,5
173 606,4
23 893,1
9 016,4
0,0
7 779,0
12 538,8
-5 387,6
-53,5
-488,5
-26 697,6
0,0
0,0
0,0
-27 186,0
340,4
0,0
75,5
-26 770,2

12 296,3
4 482,8
21,5
4 095,1
3 696,9
-11 402,6
-4 848,1
-7 660,6
343,1
969,3
0,0
-206,2
893,7
2 004,5
56,2
921,9
106,5
0,0
216,5
0,0
612,4
-13,5
3 876,2
-97,6
0,0
0,0
0,0
3 778,7
0,0
0,0
75,5
3 854,1

Verotulot olivat tilinpäätösvuonna yhteensä 524,2 milj. euroa ja toteutuivat 2,0 milj. euroa muutettua
talousarviota suurempina. Alkuperäisestä talousarviosta verotulot jäivät 21,1 milj. euroa.
Kunnan tuloveron tuotto toteutui 18,2 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Verohallinnolle kertyi henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä alkuperäisiä ennusteita vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät jäivät ennusteita pienemmäksi.
Ennakonpidätysten tilitysvajeeksi vuodelta 2019 jäi verohallinnon arvioiden mukaan 400–500 miljoonaa euroa.
Merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen ennustettua pienempänä oli ennakonpidätysmenettelyn muutokset, jotka tulivat voimaan vuoden 2019 alussa. Erityisesti siirtyminen pelkästään vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen kerryttivät ennakonpidätyksiä vuoden aikana lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin aiempina vuosina.
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Ennakkoperinnän menettelymuutokset vaikuttavat verovuodelta 2019 suoritettavan veron kertymisen aikatauluun. Siten kertymävaje palautuu veronsaajien tilityksiin vuoden 2020 aikana, viimeistään
verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen maksettavien veronpalautusten ja jäännösverojen erääntyessä. Verokorttiuudistus on kuitenkin pysyvä muutos ja oletuksena on, että verovuoden
2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle.
Kiinteistöverot toteutuivat 2,6 milj. euroa muutettua talousarviota ja 1,6 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. Jyväskylän osalta vuoden 2018 verotukseen kohdistui vielä kyseisen vuoden verotuksen päättymisen jälkeen oikaisuja yhteensä noin 0,6 milj. euroa, joka näkyi vuoden 2019
verokertymissä.
Valtionosuudet olivat 173,6 milj. euroa ja toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina.
Rahoitustulot ja -menot olivat yhteensä 23,9 milj. euroa ja toteutuivat 0,9 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Tähän vaikuttivat erityisesti kaupungin talousarviossa arvioitua pienemmät
korkokulut. Korkokulut olivat 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät ja korkotulot sekä
muut rahoitustuotot yhteensä 0,3 milj. euroa talousarviota suuremmat.

Verotulojen erittely

1 000 euroa
Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

Verovuosi 2004
Verovuosi 2005
Verovuosi 2006
Verovuosi 2007
Verovuosi 2008
Verovuosi 2009
Verovuosi 2010
Verovuosi 2011
Verovuosi 2012
Verovuosi 2013
Verovuosi 2014
Verovuosi 2015
Verovuosi 2016
Verovuosi 2017
Verovuosi 2018
Verovuosi 2019

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

466 400
27 938
51 000
545 338

-23 400
-738
1 000
-23 138

Tulovero-%
18,52 %
18,55 %
18,69 %
18,69 %
18,69 %
18,50 %
19,00 %
19,00 %
19,50 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
20,00 %
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Verotettava
tulo (milj.
euroa)
1 487
1 548
1 620
1 738
1 857
1 869
1 896
1 963
2 020
2 091
2 122
2 153
2 181
2 155
2 213

Talousarvio
muutosten
jälkeen
443 000
27 200
52 000
522 200

Muutos-%
2,6 %
4,1 %
4,7 %
7,3 %
6,8 %
0,6 %
1,5 %
3,5 %
2,9 %
3,5 %
1,5 %
1,5 %
1,3 %
-1,2 %
2,7 %

Toteutuma Poikkeama

448 187
26 652
49 366
524 204

5 187
-548
-2 634
2 004
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Kiinteistöveroprosentit
Vakituiset asuinrakennukset
Muut asuinrakennukset
Yleinen kiinteistövero
Voimalaitokset
Rakentamaton rakennuspaikka

Vero-%
0,55 %
1,55 %
1,30 %
3,10 %
4,00 %

Valtionosuuksien erittely

1 000 euroa
Peruspalveluiden valtionosuus
Verotuloihin perustuva valtionosuuden
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus
Valtionosuudet yhteensä

Alkuperäinen
talousarvio

Talousarviomuutokset

143 315
46 335
-21 873
167 777

6 164
-342
-49
5 773
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Talousarvio
muutosten
jälkeen
149 479
45 993
-21 922
173 550

Toteutuma Poikkeama

149 535
45 993
-21 922
173 606

56
0
0
56
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2.2.3 Investointien toteutuminen
Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot:
- Maa- ja vesialueet
- Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet
- Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka.
- Irtain käyttöomaisuus
- Osakkeet ja osuudet
- Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
Alkuper.
TA 2019

Muutokset

Muutettu
TA 2019

TP
2 019

Poikkeama

Maa- ja vesialueet, netto
Tulot (sitova)
Menot (sitova)

-2 000
4 000
-6 000

-2 500
-2 500
0

-4 500
1 500
-6 000

-1 298
1 679
-2 977

3 202
179
3 023

Urheilu- ja retkeilyalueet, netto
Tulot (sitova)
Menot (sitova)

-4 090
0
-4 090

1 527
0
1 527

-2 563
0
-2 563

-2 237
497
-2 734

326
497
-171

-22 300
0
-20 420
-1 780
-100
-22 300

-5 922
0
-3 995
-1 927
0
-5 922

-28 222
0
-24 415
-3 707
-100
-28 222

-21 772
362
-20 034
-2 094
-6
-22 134

6 450
362
4 381
1 613
94
6 088

-7 700
0
-1 485
-136
-3 767
-1 645
-667
-7 700

-2 915
0
-703
0
-284
-1 284
-644
-2 915

-10 615
0
-2 188
-136
-4 051
-2 929
-1 311
-10 615

-7 822
143
-1 433
-10
-3 138
-2 460
-924
-7 965

2 793
143
755
126
913
469
387
2 650

Osakkeet ja osuudet, netto
Tulot (sitova)
Menot (sitova)

-10 200
0
-10 200

9 680
430
9 250

-520
430
-950

-882
139
-1 021

-362
-291
-71

Kaupunki ilman liikelaitoksia, netto
Tulot
Menot

-46 290
4 000
-50 290

-130
-2 070
1 940

-46 420
1 930
-48 350

-34 011
2 819
-36 830

12 409
889
11 519

Liikelaitokset, netto
Liikelaitokset, tulot
Tilapalvelu/Talonrakennus (sitova)
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
Altek Aluetekniikka
Liikelaitokset, menot yhteensä

-31 880
590
-30 393
0
-1 932
-145
-32 470

-6 656
0
-6 656
0
0
0
-6 656

-38 536
590
-37 049
0
-1 932
-145
-39 126

-30 609
668
-30 263
0
-814
-199
-31 277

7 927
78
6 786
0
1 117
-54
7 849

Kaupunki yhteensä, netto
Tulot
Menot

-78 170
4 590
-82 760

-6 786
-2 070
-4 716

-84 955
2 520
-87 475

-64 620
3 487
-68 107

20 335
967
19 368

1 000 euroa

Kunnallistekniikka, netto
Tulot (sitova)
Katupalvelut
Viherpalvelut
Satamapalvelut
Menot yhteensä (sitova)
Irtain käyttöomaisuus, netto
Tulot (sitova)
Konsernihallinto
Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Menot yhteensä (sitova)

Talonrakennusinvestointien toteutumisvertailu löytyy Tilapalvelu-liikelaitoksen tilinpäätöksestä.
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Maan osto ja myynti
Maanostossa jäätiin tavoitteesta. Useat neuvottelut eivät johtaneet kauppoihin vuoden 2019 aikana.
Neuvotteluja jatketaan ja voidaan olettaa ainakin osan näistä suunnitelluista kaupoista saatavan tehtyä myöhemmin. Rakennettujen kiinteistöjen ostoon varattu raha jäi lähes kokonaan käyttämättä.
Investoinnit maahan eli työpaikka-alueiden esirakentaminen tehtiin suunnitelman mukaisesti. Yhden
joulukuun lautakunnassa päätetyn maakaupan osalta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle
2020.
Myyntivoittotavoitteesta jäätiin rakentamisessa loppuvuonna tapahtuneen hiljentymisen myötä. Joulukuuhun ajoitetuista kerrostalotonttien kaupoista suuri osa jäi toteutumatta.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit
Yhdyskuntarakentaminen, urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit, budjetti uudelleenbudjetoinnit ja lisätalousarvio mukaan lukien 2 563 000 euroa, menot 2019: 2 733 582 euroa, rahoitusosuudet:
497 000 euroa, netto: 326 418 euroa.
Vuoden 2019 yhdyskuntarakentamisen urheilu- ja retkeilyalueiden investointien määrärahasta esitetään vuodelle 2020 uudelleen budjetoitavaksi urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin yhteensä
326 000 euroa.
Kohteita vuonna 2019:
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt
Laajavuori, Laajavuoren mäkikeskus / kilparinne
Laajavuori, Laajavuoren ensilumenlatu
Liikuntapuistot, Pallokenttien peruskorjaus / huoltotilat
Liikuntapuistot, Vehkalammen puku-wc-tilat
Liikuntapaikat, Palokan kylmäkontti
Lähiliikuntapaikat, Rantaraitti
Lähiliikuntapaikat, Pohjanlampi
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Kuntoradat ja latupohjat
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Uimarannat
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Ulkoilureitit / retkeilyalueet
Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Ladun majan pikkukakkosen valaisu
Muut, Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat
Muut, Muut kohdentamattomat
Muut, Energiasäästöohjelman toteutus
Muut, Viitaniemen katsomot ja huoltorakennus
Muut, Kivelänrannan liittymät
Nurmialueet, Jyskän tekonurmen uusiminen
Hippos, Pesäpallostadionin väistö
Hippos, Tenniskenttien siirto
Hippos, Liikuntapuiston rakentaminen
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Kunnallistekniikan investoinnit
Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Katu- ja
viherpalveluiden merkittävimmät alitukset syntyivät Kankaan, Ramonin sillan, Kukkumäen eritasoliittymän ja Pohjoisbaanan hankkeista. Töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa ja
niiden lopputyöt/käynnistyminen siirtyi seuraavalle vuodelle. Muita töiden keskeneräisyyden takia
seuraavalle vuodelle siirtyviä kohteita olivat Lohikosken katujen, Saarnatien, Loukkukorventien ja
Valmetinpolun saneeraukset. Osalle siirtyvistä hankkeista esitetään rahoituksen uudelleenbudjetointia.
Merkittävimmät ylitykset katupalveluissa tulivat Väinönkadusta, Kanervakadusta ja Onkapannusta.
Näiden rahoitusvaraukset olivat liian pienet. Lisäksi erilliset ulkovalaistuskohteet ylittyivät huomattavasti, koska sähköoperaattoreiden säävarma -hankkeita oli ennakoitua enemmän.
Nimettyjen hankkeiden lisäksi tehtiin mm. Proomutien jatkaminen, Kirrinrinne, Seppälän alueen hulevesijärjestelyjä, Lutakon P-talon porrashuoneiden palonkestävät lasitukset, Saunapolku ja puuttuva osuus Tiilitehtaantien kevyen liikenteen väylästä.
Viherpalveluiden merkittävimmät ylitykset syntyivät korttelileikkipuistojen saneerauksissa. Myös
Rantaraitin kuntoilupisteiden varaus ylittyi edellisvuonna kesken jääneiden töiden takia.
Investointitulot ylittyivät budjetoidusta. Tulot koostuivat Keskimaan Ilo auttaa -avustuksesta Lutakon
satamaan tulevaan lasten leikkivälineeseen, Kankaan Palveluyhtiön osuudesta Piippurannan aukion
rakentamisesta, Elyn avustuksesta Tourujoen suunnitteluun, Alva Oy:lle tehtävän suunnittelun laskutuksesta sekä Alva Oy:n osuudesta katutyölupamaksuissa.
Maankäyttösopimusten käyttötaloustulot alittuivat Uuden sairaalan katutöiden osalta.

Kankaan alueen talous
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Irtain käyttöomaisuus
Konsernihallinto
Tietohallinnon ICT-investoinnit
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty tietohallinnon määrärahoiksi. Kaupungin ict-ryhmä päättää ict-määrärahojen käytöstä toimialojen
hanke-esitysten perusteella.
Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2019 oli 1 434 600 euroa ja uudelleenbudjetoinnit 703 000 euroa, yhteensä 2 137 600 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 433 040 euroa ja käyttämättä jäi 704 560 euroa.
Asiakkuudenhallinta (CRM) hanke käynnistyi loppuvuonna ja siihen varatusta 70 000 euroa määrärahasta kului 8 629 euroa.
Konesalipalveluissa investoitiin sap- ja windowspalvelinten uusintaan, levyjärjestelmien päivityksiin
ja verkkolaitteisiin 213 882 euroa.
IAM-hankkeelle varatusta 150 000 eurosta käytettiin hankemäärittelyyn 49 115 euroa.
Digitalisaatiota tukeviin ict-kehittämishankkeisiin oli varattu 190 000 euroa. Robotiikan kehittämiseen
käytettiin n. 30 000 euroa. Perusturvaan, perusopetukseen ja kirjastoihin hankittiin laitteita käyttämättä jääneestä määrärahasta n. 548 000 eurolla. SAP-lisälisenssipäivitys maksoi 168 000 euroa.
Intran ja asiakirjahallinto askin uudistus O365 palveluun varatusta 150 000 eurosta käytettiin 38 391
euroa. Hanke jatkuu 2020, joten uudelleen budjetointiin esitetään 50 000 euroa.
Raportoinnin ja tietovaraston kehittämiseen varatusta 120 000 eurosta käytettiin 52 276 euroa.
Hanke jatkuu vuodelle 2020.
Integraatioalusta 50 000 euroa jäi käyttämättä kokonaan.
Verkkokauppa käynnistyi loppuvuonna. Hankkeeseen oli varattu 30 000 euroa, josta kului 20 878
euroa muodostuen verkkokaupasta, verkkomaksuportaalista sekä mobiilikassoista.
Kankaan älykaupunkihankkeiden IAM-ratkaisuun varatusta 140 000 eurosta käytettiin 35 225 euroa.
Hankinta on keskeytetty. Maaliskuun loppuun mennessä selvitetään perusteet hankinnan uudelleenkäynnistämiselle. Käyttämättä jäänyt 105 000 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi.
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ikääntyneiden palveluissa vahvistettiin mobiililaitteiden käyttöä mm. kotihoidon palveluissa sekä aloitettiin kotihoitoalueiden uudelleen optimointi välittömän
asiakastyön tehostamiseksi. Sosiaalipalveluihin asiakastietojärjestelmään hankittiin VTJ-kyselyrajapinta, jonka avulla saadaan suora yhteys Digi- ja väestötietoviraston väestötietoihin. Omien työprosessin digitalisointia ja kansalaisten sähköistä asiointia vahvistettiin, mm. aloittamalla palvelusetelijärjestelmä Effectorin laajennus ostopalveluiden hallinnointiin. Avoterveydenhuollossa Terveys-Effica-potilastietojärjestelmän päivittäminen LifeCare-versioon käynnistyi ja käyttöönoton ajankohdaksi vahvistui kevät 2020. Avoterveydenhuollon palveluiden ja prosessien digitalisointi jatkuu
Omaolo-palvelun kehittämisenä. Omaolo-palveluihin rakennettiin lukuisia sähköisiä oirearviolomakkeita sekä palveluarviolomakkeita, joiden käytössä avoterveyden, ikääntyneiden palveluiden ja vammaispalveluiden asiakkaat ovat aktivoituneet. Sote-palveluihin hankittiin myös raporttipohjia tietojohtamisen käyttöön.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahasta 566 600 euroa käytettiin 254 624 euroa ja käyttämättä
jäi 311 976 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut esittävät uudelleenbudjetoitavaksi 115 000 euroa
käynnistyneiden hankintojen loppuun saattamiseksi. Järjestelmiin liittyvistä uudistuksista Effectorin
laajennus ostopalveluihin 50 000 euroa, teknologian hyödyntäminen kotihoidon alueiden
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uudelleenoptimoimiseksi 45 000 euroa ja sähköisen asioinnin kehittämisen osalta rajapinnan rakentaminen Micc-järjestelmän ja Omaolon välille 20 000 euroa.
Varhaiskasvatuksen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmään varattu 120 000 euroa käytettiin 53 535 euroa. Kaikkia kustannuksia ei ole vielä muodostunut, sillä hanke on kesken. Uudelleen
budjetoitavaksi esitetään 66 000 euroa.
Perusopetuksen sähköisen toimintaympäristön kehittämiseen käytettiin n. 30 000 euroa ja sillä hankittiin mm. O365 projektiin puhelimia pilottikäyttöön.
Museopalveluiden uuteen kokoelmahallintajärjestelmään varattu 93 000 euroa jäi käyttämättä.
Käyttöönottoprojekti on viivästynyt ja aloitusvaiheen laskutus siirtynyt vuodelle 2020. Uudelleen
budjetoitavaksi esitetään 35 000 euroa. Loppuhankkeelle on rahoitus varattu vuoden 2020 talousarviossa.
Kirjaston infonäyttöjärjestelmän parantamiseen käytettiin 20 202 euroa.
Keskikirjastojen verkkopalveluiden parantaminen Kirjasuosittelija ja -paikannuspalvelulla oli varattu
23 000 euroa. Kyseessä on Turun ja Jyväskylän yhteinen, Länsi-Suomen aluehallintoviraston rahoittama hanke, joka on viivästynyt. Syinä tähän ovat mm. pitkäksi venähtänyt kilpailutusprosessi sekä
järjestelmäntoimittajan tekniset ongelmat. Käyttämättä jäänyt 23 000 euroa esitetään uudelleen budjetoivaksi.
Kaupunkirakenteelle varatuista 175 000 euron ict-investointirahoista toteutui Locus versiopäivitys
16 320 euroa ja Locus Cloud kehitysprojekti 41 192 euroa.

Perusturva
Vuoden 2019 talousarvion mukaisesti perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin
oli varattu 136 000 euroa. Hankintojen toteuma oli 10 439 euroa. Varattu investointikokonaisuus
alittui 125 561 euroa. Alitukseen vaikutti se, että perusturvan hankinnat on keskitetty lähes kokonaan
hankittavaksi leasing-hankintoina, myös suunniteltuja investointivarauksia ei tarvinnut toteuttaa.
Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Hankintoina toteutettiin kuntoutuksen ja erikoisvastaanottojen sekä neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon kaluston uusintaa.
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Sivistys
Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit mukaan lukien 4 051 000 euroa, toteutuma 2019: 3 137 553 euroa.
Vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2020 uudelleen budjetoitavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin
yhteensä 768 000 euroa.
ICT-investoinnit
Vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden ICT-hankinnat 202 082 euroa ylittivät budjetoidun määrärahan (200 000 euroa) 2 082 eurolla.
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Varhaiskasvatuksen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 629 313 euroa
alittivat budjetoidun määrärahan (745 000 euroa) yhteensä 115 687 eurolla. Määrärahaa käytettiin
Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 260 246 euroa, Savulahden päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 282 934 euroa sekä muiden päiväkotien kalusteiden uusintaan ja hankintaan 86 534 euroa. Savulahden päiväkotikoulun
hankintoihin esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Perusopetuksen palvelualue
Perusopetuksen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 2 306 159 euroa
alittivat budjetoidun määrärahan (3 106 000 euroa) yhteensä 799 841 eurolla. Määrärahaa käytettiin
Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen ja muutostöihin yhteensä 1 280 034 euroa,
Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 311 291 euroa, Savulahden päiväkotikoulun uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 365 517 euroa, Mankolan yhtenäiskoulun laajennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 157 264 euroa, Vesangan päiväkotikoulun laajennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 25 442 euroa ja muiden koulujen täydennyskalustukseen 68 903 euroa. Lisäksi määrärahaa käytettiin nuorisotilojen kalusteisiin ja laitteisiin 97 708
euroa. Savulahden päiväkotikoulun, Mankolan yhtenäiskoulun, Vesangan päiväkotikoulun ja Kuokkalan yhtenäiskoulun hankintoihin esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit
ja lisätalousarvo mukaan lukien 2 929 000 euroa, toteutuma 2019: 2 460 270 euroa.
Vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2020 uudelleen budjetoitavaksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä
441 000 euroa.
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha (20 000 euroa) käytettiin kalustohankintoihin.
Kirjastot
Kirjastopalvelujen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 344 051 euroa
alittivat budjetoidun määrärahan (436 000 euroa) 91 949 eurolla. Määrärahaa käytettiin ja pääkirjaston toiminnallisiin muutoksiin 248 664 euroa. Lisäksi määrärahaa käytettiin Vaajakosken, Palokan ja
Kuokkalan kirjastojen irtaimistoon ja omatoimivalmiuksiin sekä lähikirjastojen työturvallisuutta parantaviin muutostöihin 95 386 euroa. Vaajakosken omatoimikirjaston valmistuminen on viivästynyt,
minkä johdosta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Museot
Museopalvelujen vuonna 2019 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 1 518 045 euroa
alittivat budjetoidun määrärahan (1 851 000 euroa) 332 955 eurolla. Määrärahaa käytettiin KeskiSuomen museon peruskorjaukseen ja perusnäyttelyn rakentamiseen. Hanke on viivästynyt, minkä
johdosta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
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Liikunta
Liikuntapalvelujen vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (349 000 euroa) käytettiin
343 037 euroa erilaisten koneiden ja laitteiden hankintaan.
Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (93 000 euroa) käytettiin 59 203 euroa instrumentti-, kaluste- ja tarvikehankintoihin, mikä alitti budjetoidun 33 797 eurolla.
Nuottitelinevalojen toimitus viivästyi, minkä johdosta esitetään uudelleenbudjetointia vuodelle 2020.
Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunginteatterin vuoden 2019 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (180 000 euroa) käytettiin 175 935 euroa suuren näyttämön valokalustoon ja yleisöaulan kalusteisiin.

Kaupunkirakenne
Irtaimen omaisuuden hankinnoista suurin osa käytettiin Rakentajantalon kalustamiseen, yhteensä
658 000 euroa. Muita hankintoja olivat mm. uusi UAV-kopteri alas pudonneen tilalle (25 000 euroa),
maastomittauksen takymetri (45 900 euroa) sekä uudet vaatimukset täyttävät ilmanlaadun tarkkailuun laitteet (45 750 euroa).
Osa hankkeista viivästyi tai siirtyi kokonaan tuleville vuosille. Irtaimen käyttöomaisuuden rahasta
tehdään uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2020, yht. 237 200 euroa.
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2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen
Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä.
Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten
tässä esitettävä rahoituslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden
2019 rahoituslaskelmasta.
RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TP 2019
Alkuperäinen
talousarvio

Talousarvio
muutokset

Muutettu
Talousarvio

Toteuma

Poikkeama

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Satunnaiset erät
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoito
Toiminnan ja investointien rahavirta

8 463,4
30 293,4
0,0
-21 830,0
-24 540,0
-50 290,0
0,0
25 750,0
-16 076,6

-23 338,1
-34 658,1
0,0
11 320,0
-11 829,6
1 940,4
0,0
-13 770,0
-35 167,7

-14 874,7
-4 364,7
0,0
-10 510,0
-36 369,6
-48 349,6
0,0
11 980,0
-51 244,3

-9 811,1
-488,5
0,0
-9 322,6
-24 710,5
-36 830,2
505,6
11 614,1
-34 521,5

5 063,6
3 876,2
0,0
1 187,4
11 659,1
11 519,4
505,6
-365,9
16 722,8

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainojen lisäykset muille
Antolainojen vähennykset muilta
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

-6 625,0
-6 625,0
0,0
24 797,7
51 482,7
-26 685,0
0,0
0,0
0,0
18 172,7

959,2
0,0
959,2
40 929,4
-28 482,7
0,0
69 412,1
0,0
0,0
41 888,6

-5 665,8
-6 625,0
959,2
65 727,1
23 000,0
-26 685,0
69 412,1
0,0
0,0
60 061,3

-3 534,6
-4 695,0
1 160,3
65 892,3
23 000,0
-26 685,7
69 578,0
0,0
-32 126,5
30 231,2

2 131,2
1 930,0
201,1
165,2
0,0
-0,7
165,9
0,0
-32 126,5
-29 830,1

2 096,1

6 720,9

8 817,0

-4 290,4

-13 107,4

1 000 euroa

Rahavarojen muutos

Tilinpäätösvuonna 2019 kaupungin lainakanta kasvoi 65,9 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa
lainakannan muutoksen tarpeeksi arvioitiin 65,7 milj. euroa. Muutettua talousarviota vähäisempää
rahoitustarvetta selittävät seuraavat asiat:

Lainakannan muutos 2019
Talousarvio
+ muutos
TA-muutokset, kevät
+ muutos
TA-muutokset, syksy

24,8
15,1
39,9
25,8
65,7

TILINPÄÄTÖS

65,9

Josta:
Käyttötalous
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Investoinnit
Tulorahoituksen korjauserät
Antolainauksen muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahat ja pankkisaamiset
Yhteensä

-1,7
-2,0
-0,1
-0,9
-19,8
-0,9
-0,1
29,9
-4,3
0,2

=ero / TA+M

0,2
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Virallisen rahoituslaskelman investointimenot ja -tulot 2019
MENOT
Investointiosan toteutumisvertailun menot
Sijoituspääoman muutos, menot
Investointimenot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu
Jyväskylän Tilapalvelu
Keski-Suomen pelastuslaitos
Altek
Eliminoinnit
Investointimenot, virallinen rahoituslaskelma 2019
TULOT

Investointiosan tulot
Sijoituspääoman muutos, tulot
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset
Investointitulot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset
Investointiosan tulot, toteutumisvertailu
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset
Tilapalvelu
Keski-Suomen pelastuslaitos
Altek Aluetekniikka
Eliminoinnit
Investointitulot, virallinen rahoituslaskelma 2019
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36 830,2
0,0
36 830,2
30 263,3
814,4
199,3
0,0
68 107,2

2 819,4
0,0
9 321,5
-21,1
0,0
12 119,8
-9 321,5
21,1
0,0
2 819,4
9 519,7
-52,5
0,0
-37,4
705,4
0,0
0,0
12 954,5
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2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta
Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2019

1 000 euroa
KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)
Konsernihallinto
Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)
Tilapalvelu
Altek Aluetekniikka
Kylän Kattaus
Keski-Suomen pelastuslaitos
TULOSLASKELMA
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
RAHOITUSLASKELMA
Antolainauksen muutokset
Lainakannan muutokset
INVESTOINTIOSA
Maa- ja vesialueet, menot
Maan myynti, tulot
Irtain käyttöomaisuus, menot
Irtain käyttöomaisuus, tulot
Osakkeet ja osuudet, menot
Osakkeet ja osuudet, tulot
Tilapalvelun investointimenot
Urheilu- ja retkeilyalueet, menot
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot
Yhdyskuntarakentaminen, menot
Yhdyskuntarakentaminen, tulot

TA
2019

TA+M
2019

TP
2019

57 139,6
396 397,2
213 464,2
41 432,4
-3 301,0

57 633,8
398 928,4
216 266,8
41 805,0
8 452,1

54 722,7
400 938,1
217 615,5
42 299,6
6 616,5

-2 911,1
2 009,7
1 348,7
494,6
-1 835,6

-5,1 %
0,5 %
0,6 %
1,2 %
-21,7 %

-327,8
-1 389,3
-353,3
-1 623,0

-332,3
-1 426,4
-376,4
-1 623,2

-733,5
-1 646,4
-773,2
-1 230,2

-401,2
-220,0
-396,8
393,0

120,7 %
15,4 %
105,4 %
-24,2 %

545 337,6
167 777,0
9 761,1

522 200,0
173 550,2
10 421,1

524 204,5
173 606,4
11 352,5

2 004,5
56,2
931,4

0,4 %
0,0 %
8,9 %

0,0
24 797,7

959,2
65 727,1

1 054,1
65 892,3

94,9
165,2

9,9 %
0,3 %

6 000,0
4 000,0
7 700,0
0,0
10 200,0
0,0
30 393,0
4 090,0
0,0
22 300,0
0,0

6 000,0
1 500,0
10 614,6
0,0
950,0
430,0
37 049,0
2 563,0
0,0
28 222,0
0,0

2 977,4
1 679,0
7 964,9
142,8
1 020,7
138,6
30 263,3
2 733,6
497,0
22 133,7
142,8

-3 022,6
179,0
-2 649,7
142,8
70,7
-291,4
-6 785,7
170,6
497,0
-6 088,3
142,8

-50,4 %
11,9 %
-25,0 %
7,4 %
-67,8 %
-18,3 %
6,7 %
-21,6 %
-
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3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT
3.1 Tuloslaskelma

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet ja tarvikkeet
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot- ja kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut lisäpoistot
Tilikauden tulos
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

168 753 249,75
69 091 379,85
49 984 574,64
18 431 095,06
31 246 200,20
-855 710 011,30
-355 049 203,23
-281 871 096,43

175 548 922,02
70 024 851,44
50 875 213,37
18 572 420,09
36 076 437,12
-827 098 620,70
-340 413 385,73
-267 744 141,18

-62 873 544,25
-10 304 562,55
-363 032 254,54
-43 098 015,99
-61 635 364,12
-32 895 173,42
-686 956 761,55
524 204 465,90
173 606 371,00
11 352 529,51
9 018 368,44
7 779 053,99
-5 388 112,14
-56 780,78
22 206 604,86
-53 776 003,86
-50 707 334,90
-3 068 668,96
-31 569 399,00
340 440,74
75 452,80
-31 153 505,46

-60 980 477,35
-11 688 767,20
-351 646 714,69
-42 522 011,29
-60 985 780,29
-31 530 728,70
-651 549 698,68
513 760 971,34
173 454 109,00
13 385 862,93
8 944 659,63
10 585 633,09
-6 100 123,92
-44 305,87
49 051 244,59
-49 086 919,28
-48 806 960,06
-279 959,22
-35 674,69
340 440,74
-4 433,18
300 332,87
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3.2 Rahoituslaskelma
1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

12 603 178,46
22 206 604,86
-9 603 426,40

32 590 011,37
49 051 244,59
-16 461 233,22

Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

-55 152 719,81
-68 107 222,42
1 059 228,34
11 895 274,27
-42 549 541,35

-47 408 608,76
-67 500 572,22
1 674 033,54
18 417 929,92
-14 818 597,39

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaamisten vähennykset
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

1 054 145,11
-101 881,24
1 156 026,35
65 892 278,30
23 000 000,00
-26 685 710,00
69 577 988,30
0,00
-28 684 963,74
490 903,22
207 951,85
1 131 353,77
-30 515 172,58
38 261 459,67

2 114 599,42
-259 074,17
2 373 673,59
-24 701 933,11
20 000 000,00
-26 281 042,85
-18 420 890,26
0,00
14 125 640,39
158 158,38
746 441,81
1 718 664,29
11 502 375,91
-8 461 693,30

-4 288 081,68

-23 280 290,69

2 450 015,96
6 738 097,64
-4 288 081,68

6 738 097,64
30 018 388,33
-23 280 290,69

Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1

149

Tilinpäätöslaskelmat

3.3 Tase
VASTAAVAA

31.12.2019

31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot

936 388 059,24
7 555 277,58
2 268 897,87
5 286 379,71

926 595 753,18
7 290 534,45
2 607 894,15
4 682 640,30

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

567 039 990,55
137 946 558,83
306 172 152,00
97 773 548,80
13 834 464,64
43 023,99
11 270 242,29

557 233 534,42
136 760 499,46
289 588 934,20
93 769 971,50
12 532 808,85
4 037,49
24 577 282,92

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset

361 792 791,11
203 375 695,79
150 000 000,00
7 797 481,84
619 613,48

362 071 684,31
202 603 029,88
150 000 000,00
8 851 626,95
617 027,48

271 031,88
27 602,49
238 429,39
5 000,00

192 257,14
32 974,03
154 283,11
5 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus

33 153 141,15
672 433,50
645 823,50
26 610,00

38 783 124,45
880 385,35
871 868,05
8 517,30

Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset

30 030 691,69
245 975,98
0,00
245 975,98
29 784 715,71
17 823 612,69
4 923 756,14
7 037 346,88

31 164 641,46
1 447 072,99
1 250 000,00
197 072,99
29 717 568,47
15 050 487,49
5 733 713,63
8 933 367,35

Rahat ja pankkisaamiset

2 450 015,96

6 738 097,64

969 812 232,27

965 571 134,77

TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat
Muut toimeksiantojen varat

VASTAAVAA YHTEENSÄ
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VASTATTAVAA

31.12.2019

31.12.2018

443 386 353,04
423 184 877,57
344 575,35
51 010 405,58
-31 153 505,46

474 615 311,30
423 184 877,57
420 028,15
50 710 072,71
300 332,87

4 766 170,40
4 766 170,40

5 106 611,14
5 106 611,14

547 450,86
312 608,86
234 842,00

683 728,04
334 809,46
348 918,58

2 603 786,12
1 931 949,85
671 836,27

2 034 108,16
1 583 565,05
450 543,11

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

518 508 471,85
233 787 713,87
30 000 000,00
203 700 055,00
28 596,37
59 062,50

483 131 376,13
242 505 747,96
30 000 000,00
212 385 765,00
21 545,46
98 437,50

Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat

284 720 757,98
71 000 000,00
31 685 710,00
70 649 858,30
12 696 557,52
40 416 561,81
6 941 998,45
51 330 071,90

240 625 628,17
0,00
26 685 710,00
72 071 870,00
14 024 357,38
67 817 490,48
6 920 501,48
53 105 698,83

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

969 812 232,27

965 571 134,77

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
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3.4 Konsernilaskelmat
Konsernituloslaskelma

Toimintatuotot
Toimintakulut
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Tilikauden tulos
Tilinpäätössiirrot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Vähemmistöosuudet
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

525 287 144,50
-1 202 071 091,99
-658 593,07
-677 442 540,56
518 221 485,83
265 546 215,73

570 959 100,19
-1 203 046 213,84
934 760,60
-631 152 353,05
510 190 688,30
266 166 867,97

736 222,06
734 204,18
-15 370 222,34
-1 366 245,70

-15 266 041,80
91 059 119,20

-115 464 513,24

-15 587 806,77
129 617 396,45

-114 135 832,64
-24 405 394,04
80 615,62
-3 207 063,49
-903 477,17
-424 335,06
-28 859 654,14
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719 297,44
1 212 209,63
-16 011 086,66
-1 508 227,18

15 481 563,81
-497 864,28
-2 413 060,67
-2 174 481,28
-637 205,98
9 758 951,60
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Konsernin rahoituslaskelma
1.1.-31.12.2019
Toiminnan rahavirta
Vuosikate
Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet investointeihin
Pysyvien vastaavien
hyödykkeiden luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen
ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Rahoituksen rahavirta

91 059 119,20
-3 207 063,48
-9 979 383,42

-223 676 028,11
1 353 190,18
17 446 482,73

-101 881,24
1 156 026,35
122 638 545,40
-68 430 425,42
62 142 454,80

344 753,93
1 093 375,72
26 474 831,36
-8 429 065,12

Rahavarojen muutos
Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1.

77 872 672,30

1.1.-31.12.2018

129 617 396,44
-2 413 060,66
-18 032 563,38

-233 394 497,95
1 775 436,13
-204 876 355,20
-127 003 682,90

1 054 145,11

116 350 574,78
109 049,73

19 483 895,89
136 997 665,51

21 466 369,78

-331 979,53
249 978,59
171 823 781,19
-123 974 587,04
14 737 440,40

155 804,21
5 226 444,55
-5 599 816,00
13 131 168,44

9 993 982,61

47 030 245,89
37 036 263,28
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109 171 772,40

9 993 982,61

-210 152 692,04
-100 980 919,64

-82 000,94

62 586 634,55
-839 284,03

12 913 601,20
74 578 950,78
-26 401 968,86

37 036 263,28
63 438 232,14

-26 401 968,86
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Konsernitase
VASTAAVAA

31.12.2019

31.12.2018

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Konserniliikearvo
Muut pitkävaikutteiset menot
Ennakkomaksut

1 857 661 259,46
33 855 797,99
6 888 733,32
8 273 135,11
11 632 871,25
7 061 058,31

1 761 459 894,00
31 973 202,18
7 904 512,30
9 273 573,52
11 782 691,75
3 012 424,61

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

1 767 304 580,47
165 770 053,33
916 346 419,95
305 313 601,89
121 302 420,44
4 590 632,90
253 981 451,96

1 682 739 577,67
164 633 721,84
913 788 473,88
288 253 507,59
120 625 434,86
4 491 547,22
190 946 892,28

56 500 881,00
26 030 098,00
25 413 336,60
3 000 000,00
1 598 315,02
459 131,38

46 747 114,15
17 376 873,39
23 258 649,25
3 000 000,00
2 652 460,13
459 131,38

587 478,15

812 062,28

149 781 068,97
16 702 086,73

166 997 612,69
17 821 528,47

86 048 736,35
1 845 810,56
84 202 925,79

112 139 820,94
2 937 496,27
109 202 324,67

0,00

533 352,33

Rahat ja pankkisaamiset

47 030 245,89

36 502 910,95

VASTAAVAA YHTEENSÄ

2 008 029 806,58

1 929 269 568,97

Sijoitukset
Osakkuusyhteisöosuudet
Muut osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Rahoitusarvopaperit
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VASTATTAVAA

31.12.2019

31.12.2018

470 264 585,41
423 184 877,63
134 550,39
1 383 956,89
41 313 587,21
33 107 267,43
-28 859 654,14

498 769 555,49
423 184 877,63
134 550,39
1 383 956,89
40 958 903,15
23 348 315,83
9 758 951,60

VÄHEMMISTÖOSUUDET

13 919 690,01

13 821 134,97

PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset

12 610 318,80
312 608,86
12 297 709,94

12 227 822,24
334 809,46
11 893 012,78

2 817 414,63

2 697 244,82

306 073,60

459 110,40

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

1 508 111 724,13
1 039 498 258,64
66 180 204,23
176 455 469,60
225 977 791,66

1 401 294 701,05
980 473 345,16
65 866 975,08
119 129 808,31
235 824 572,50

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

2 008 029 806,58

1 929 269 568,97

OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat
Ylikurssirahasto
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
KONSERNIRESERVI
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4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT
4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat
liitetiedot
4.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (kohta 11).
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Ympäristömenojen ja -vastuiden laskennassa on sovellettu samoja arvostusperiaatteita ja -menetelmiä kuin muissakin arvostuksissa.
Vaihto-omaisuuden arvostus
Varasto:
Teräs- ja varaosavarasto
Murskausvarasto
Kyllön keskusvarasto
Wellamon kioskin varasto
Arpojen varastotili
Yhteensä

31.12.2018
11 226,34
673 365,68
184 712,79
974,24
1 589,00
871 868,05

31.12.2019
10 853,47
449 561,21
182 327,54
1 863,28
1 218,00
645 823,50

Muutos
-372,87
-223 804,47
-2 385,25
889,04
-371,00
-226 044,55

Kaikista varastoista on laadittu inventaario 31.12.2019, jonka mukaan joko lisäys tai vähennys on
kirjattu. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon painotetun keskihinnan menetelmällä.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Valuuttamääräiset erät
On käytetty tilinpäätöspäivän kurssia.
Jaksotukset
Lomarahavelan kirjaamisessa noudatettiin Kuntajaoston antamaa ohjetta 120/2019, jossa kilpailukykysopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan vuosina 2017-2019 30 %. Lomapalkkavelan sivukulujen kirjaamisessa käytetään soveltuvin osin niitä prosentteja, jotka ovat voimassa lomapalkkavelan maksuhetkellä. Lomapalkkavarausta kirjattiin vuoden 2019 taseeseen 44 330 856,08 euroa ja
lomapalkkavelka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4 403 076,69 euroa.
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4.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Vuoden 2019 tase on vertailukelpoinen vuoden 2018 kanssa.

4.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet
Konsernitilinpäätöksen laajuus
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupunkikonsernin tytäryhteisöt sekä jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on lisäksi yhdistelty konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai
tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on yhdistelty Jyväskylän kaupunkikonserniin ainoastaan Jykia
Oy:n kautta osakkuusyhtiönä. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiri (40 %), Jykia Oy (40 %) ja Muuramen kunta (20 %). Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä
Jykia Oy:n kautta kaupungin välillinen omistusosuus yhtiössä on yhteensä 54,3 %. Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri ei ole tilivuonna 2019 tehnyt konsernitilinpäätöstä ja sen kautta tuleva omistus Ki
Oy Kinkomaan Vitapoliksesta on jätetty olennaisuuden periaatteella yhdistelemättä Jyväskylän kaupunkikonserniin.
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty konsernituloslaskelmaa ja konsernitasetta laadittaessa. Konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun
ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on eliminoitu.
Keskinäisen omistuksen eliminointi
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kaupungin ja yhdistettyjen kuntayhtymien keskinäinen omistus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle.
Vähemmistöosuudet
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa.
Suunnitelmapoistojen oikaisu
Kaupunkikonsernissa on kirjattu rakennusten poisto-oikaisua vuoteen 2009 asti, jolla erilaiset poistosuunnitelmat on yhdenmukaistettu konsernitasolla. Tätä rakennusten poisto-oikaisua puretaan
niiltä osin, kuin se kohdistuu rakennuksiin, jotka on purettu tai myyty pois kaupunkikonsernista.
Vuodesta 2018 alkaen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden, jotka eivät tee suunnitelman
mukaisia poistoja, rakennusten poistot on oikaistu takautuvasti kaupungin poistosuunnitelman mukaisiksi. Oikaisu on tehty tytäryhtiöasemassa olevien yhtiöiden ja säätiöiden osalta. Osakkuusyhtiöissä poisto-oikaisua ei ole tehty, koska sen ei ole katsottu olevan olennainen.
Osakkuusyhteisöt
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Kaupungin
konsernitilinpäätöksen valmistumiseen mennessä ei saatu Korpilahden Satama Oy:n eikä Asunto
Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalon tilinpäätöstietoja 2019, joten nämä yhtiöt on yhdistelty
vuoden 2018 tiedoilla.
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Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset
Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhtiöiden yhdistelemisessä. Laskennalliset verovelat on kirjattu kokonaisuudessaan pitkäaikaisiin velkoihin, ellei tapauskohtaisesti ole
ollut perusteltua esittää niitä lyhytaikaisissa veloissa.
Kiinteistöverojen käsittely
Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on eliminoitu.
Omistuksen eliminointiero
Alva-yhtiöt -konserni on kirjannut konserniliikearvon poistoa 928.438,41 euroa ja konsernireservin
tuloutusta 153 036,80 euroa. Tuloslaskelman suunnitelman mukaisissa poistoissa on esitetty näiden
nettomäärä.
Konsernirakenteen muutokset tilikaudella
Konsernirakenteen muutokset tilikaudella 2019 on selostettu kohdassa 5.1 Olennaiset konsernia
koskevat tapahtumat.
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus
Tytäryhtiöiden ja konsernin edeltäviin vuosiin kohdistuvat oikaisut, jotka eivät ole olennaisia, on kirjattu tilikauden tuloslaskelman asianmukaiseen tuotto- tai kuluerään.
Tilikauden 2018 kiinteistöveroeliminoinnista on puuttunut sisäistä kiinteistöveroa, joka olisi pienentänyt toimintakulujen ja verotulojen määrää noin 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 tuloslaskelmaa
ei ole oikaistu tämän osalta, joten tuloslaskelmatiedot verotulojen ja toimintakulujen osalta eivät ole
tältä osin täysin vertailukelpoiset.
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4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
6) Toimintatuotot toimialoittain
Konsernihallinto
Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Liikelaitokset
Liikevaihto
Muut tuotot
Toimintatuotot yhteensä

Konserni
2019
2018
9 379 021,78
8 119 648,79
159 997 594,38 156 628 749,03
36 979 814,04 36 136 586,44
9 343 437,02
9 137 561,74
309 587 277,28 360 936 554,19

30 061 547,78 32 961 345,95
8 301 864,68
7 669 721,45
525 287 144,50 570 959 100,19 168 753 149,75 175 548 922,02

7) Verotulojen erittely

2019
2018
448 186 731,67 438 821 022,22
26 652 037,81
25 941 709,49
49 365 696,42
48 998 239,63
524 204 465,90 513 760 971,34

Kunnan tulovero
Osuus yhteisöveron tuotosta
Kiinteistövero
Verotulot yhteensä

8) Valtionosuuksien erittely
Peruspalvelujen valtionosuus
Siitä: Verotuloihin perustuva
valtionosuuksien tasaus
Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet
Valtionosuudet yhteensä

Kunta
2019
2018
6 982 929,48
5 809 414,52
54 835 492,30 55 963 119,51
13 915 944,77 13 117 130,17
9 343 437,02
9 137 561,74
45 311 933,72 50 890 628,68

Konserni
Kaupunki
2019
2018
2019
2018
149 535 454,00 149 941 260,00 149 535 454,00 149 941 260,00
45 992 988,00

45 356 088,00

45 992 988,00

45 356 088,00

70 017 773,73
70 869 519,97 -21 922 071,00 -21 843 239,00
265 546 215,73 266 166 867,97 173 606 371,00 173 454 109,00

9) Palvelujen ostojen erittely

2019
2018
243 699 574,60 237 260 593,23
119 332 679,94 114 386 121,46
363 032 254,54 351 646 714,69

Asiakaspalvelujen ostot
Muiden palvelujen ostot
Palvelujen ostot yhteensä

10) Valtuustoryhmille annetut tuet

2019
3 900,00
3 600,00
3 750,00
900,00
4 200,00
2 100,00
1 200,00
300,00
19 950,00

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä
Kokoomuksen valtuustoryhmä
Keskustan valtuustoryhmä
Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Vihreän liiton valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä
Piraattipuolueen valtuustoryhmä
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä
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2018
3 900,00
3 600,00
3 900,00
900,00
4 200,00
2 100,00
1 200,00
300,00
20 100,00
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11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginvaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa (8.6.2009 § 122, kaupunginhallitus tarkensi ohjeita 26.11.2012 § 385).
Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi.
Taseryhmä
Aineettomat hyödykkeet
Maa-alueet
Hallinto- ja laitosrakennukset kiviset
Hallinto- ja laitosrakennukset puiset
Talousrakennukset
Tehdas- ja tuotantorakennukset
Asuinrakennukset
Vapaa-ajan rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Luonnonvarat
Taide- ja arvoesineet
Puusto
Osakkeet ja osuudet

Poistoaika/prosentti
2-20 vuotta
Ei poistoaikaa
25 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
20 vuotta
30 vuotta
20 vuotta
20 %
3-5 vuotta
Käytön mukainen poisto
Ei poistoaikaa
Käytön mukainen poisto
Ei poistoaikaa

12) Pakollisten varausten muutokset

Poistomenetelmä
Tasapoisto
Ei poistoa
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Tasapoisto
Menojäännös
Tasapoisto
Substanssi
Ei poistoa
Substanssi
Ei poistoa

Konserni
2019
2018
334 809,46
369 905,92

Kunta
2019
2018
334 809,46
369 905,92

-22 200,60
312 608,86

-35 096,46
334 809,46

-22 200,60
312 608,86

-35 096,46
334 809,46

234 842,00

234 842,00

234 842,00

234 842,00

234 842,00

234 842,00

234 842,00

234 842,00

2 494 351,69
138 366,95

2 332 356,34
161 995,35

2 632 718,64

2 494 351,69

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Muut pakolliset varaukset 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Muut pakolliset varaukset yhteensä

249 107,58
437 740,00
-226 256,58
460 591,00

1 579 732,04
22 980,00
-1 353 604,46
249 107,58

114 076,58

615 900,04

-114 076,58
0,00

-501 823,46
114 076,58

Potilasvakuutusmaksuvastuu 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Potilasvakuutusmaksuvastuu 31.12.

8 914 711,51
54 846,79

8 375 614,34
539 097,17

8 969 558,30

8 914 711,51

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

12 610 318,80 12 227 822,24

547 450,86

683 728,04

Eläkevaraukset 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Eläkevaraukset 31.12
Sora-alueiden maisemointi 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Sora-alueiden maisemointi 31.12.
Loppusijoitusalueen sulkemisvaraus 1.1.
Lisäykset tilikaudella
Vähennykset tilikaudella
Loppusijoitusalueen sulkemisvaraus 31.12.

Pakolliset varaukset yhteensä

Altek Aluetekniikan sora-alueiden maisemointiin liittyvästä pakollisesta varauksesta kerrotaan tarkemmin liikelaitoksen tilinpäätöksessä.
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Konserniin yhdisteltävistä yhteisöistä Mustankorkea Oy on tehnyt loppusijoitusalueen sulkemismenoja varten pakollisen ympäristövelvoitevarauksen, yhteensä 2.632.718,64 euroa. Muihin pakollisiin
varauksiin sisältyy 22.851,00 euroa Mustankorkea Oy:n vastaanotettujen pilaantuneiden maiden käsittelymenoja varten tehtyä varausta sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pilaantuneiden maiden
puhdistusvastuuvarausta 437.740,00 euroa. Potilasvakuutusmaksuvastuu, josta konsernin osuus on
8.969.558,30 euroa, tulee Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä.
13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot
Tonttiosasto maakaupat
Osakekaupat
Tilapalvelun rakennukset
Muut myynnit
Investointien luovutustulot
Pelastuslaitoksen myynnit
Altek Aluetekniikan myynnit
Yhteensä

Kauppasumma
10 676 917,00
579 440,00
20 257,00
142 818,04
353 382,95
55 141,17
67 318,11
11 895 274,27

tasearvo
-1 679 939,58
-251 984,48
0,00
-142 818,04
0,00
0,00
0,00
-2 074 742,10

voitto/tappio
8 996 977,42
327 455,52
20 257,00
0,00
353 382,95
55 141,17
67 318,11
9 820 532,17

Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät luovutusvoitot ja -tappiot

Muut toimintatuotot
Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot
Rakennusten luovutusvoitot
Muut luovutusvoitot
Investointien myyntituotot
Osakkeiden luovutusvoitot
Luovutusvoitot yhteensä
Muut toimintakulut
Rakennusten luovutustappiot
Muut luovutustappiot
Osakkeiden luovutustappiot
Maan myynnin luovutustappiot
Luovutustappiot yhteensä

2019

Konserni

9 107 439,01
999 516,51
278 024,50
489 963,01
10 874 943,03
-991 707,67
-424,14
-198 356,87
-1 190 488,68

2018

15 086 041,67
1 313 701,85
688 639,71
0,00
607 446,43
17 695 829,66
-382 519,27
-77 384,26
-623 409,07
0,00
-1 083 312,60

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely
Vuonna 2019 eikä vertailutilikaudella ole ollut satunnaisia eriä.
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2019

Kunta

2018

8 996 977,42
20 257,00
122 459,28
353 382,95
380 000,00
9 873 076,65

14 915 066,57
124 269,22
673 634,08
413 681,30
389 338,93
16 515 990,10

-52 544,48

0,00
0,00
-177 995,50
0,00
-177 995,50

-52 544,48
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15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely
2019

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä
Mustankorkea Oy
Jyväskylän Messut Oy
Jyväs-Parkki Oy
Jykia Oy
Alva-yhtiöt Oy
Muut
Yhteensä
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Yhteensä
Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot yhteensä

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot
4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
16) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Taseeseen ei ole aktivoitu mainittuja menoja.
17) Arvonkorotukset
Ei ole tehty vuonna 2019.

162

2018

800 000,00
90 000,00
150 000,00
1 000 000,00
4 000 000,00
74 550,00
6 114 550,00

800 000,00
90 000,00
150 000,00
3 600 000,00
4 000 000,00
8 640 000,00

242 582,58
242 582,58

242 582,58
242 582,58

6 357 132,58

8 882 582,58
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18) Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot
tase 1.1.2019
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineettomat hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Keskeneräiset hankinnat
Aineelliset hyödykkeet
Tytäryhtiöosakkeet
Osakkuusyhteisöosakkeet
Muut osakkeet
Kuntayhtymäosuudet
Osakkeet ja osuudet
Lainasaamiset ym.
Sijoitukset
Pysyvät vastaavat

2 607 894,15
4 682 640,30
7 290 534,45
136 760 499,46
289 588 934,20
93 769 971,50
12 532 808,85
4 037,49
24 577 282,92
557 233 534,42
157 933 668,22
9 435 039,25
2 029 756,61
33 204 565,80
202 603 029,88
159 468 654,43
362 071 684,31
926 595 753,18

lisäys 2019
941 813,48
1 336 545,42
2 278 358,90
2 865 056,06
20 681 625,57
24 513 395,55
6 714 600,77
39 000,00
9 637 152,23
64 450 830,18
0,00
896 414,19
128 236,20
0,00
1 024 650,39
104 467,24
1 129 117,63
67 858 306,71

rah.osuudet 2019 vähennykset 2019
-24 978,00
0,00
-24 978,00
0,00
-2 000 000,00
-505 612,00
-680 418,34
0,00
2 151 780,00
-1 034 250,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 059 228,34

-142 818,04
0,00
-142 818,04
-1 678 996,69
-942,89
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 679 939,58
-92 975,24
-126 405,88
-32 603,36
0,00
-251 984,48
-1 156 026,35
-1 408 010,83
-3 230 768,45
Ylimääräiset poistot

Maa- ja vesialueet erittely
Maa- ja vesialueet
Kiinteistöjen liittymismaksut
Muut maa- ja vesialueet
Maa- ja vesialueet yhteensä

2019

Konserni

2018

2019

Kunta

sis.siirrot 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
25 135 536,08
0,00
-39 563,22
0,00
-25 095 972,86
0,00
147 250,00
0,00
-147 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

poistot 2019
-1 113 013,72
-732 806,01
-1 845 819,73
0,00
-27 233 000,96
-20 004 206,25
-4 692 963,42
-13,50
0,00
-51 930 184,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-53 776 003,86

tase 31.12.2019
2 268 897,87
5 286 379,71
7 555 277,58
137 946 558,83
306 172 152,00
97 773 548,80
13 834 464,64
43 023,99
11 270 242,29
567 039 990,55
157 987 942,98
10 205 047,56
1 978 139,45
33 204 565,80
203 375 695,79
158 417 095,32
361 792 791,11
936 388 059,24

3 068 668,96

2018

4 458 073,05
4 389 448,75
1 348 855,35
1 262 855,35
161 311 980,28 160 244 273,09 136 597 703,48 135 497 644,11
165 770 053,33 164 633 721,84 137 946 558,83 136 760 499,46

Kunta on aktivoinut vuonna 2019 maa-alueisiin arvonlisäverollisia ei-palautettavia, mutta siirtokelpoisia liittymismaksuja lisää 86 000,00 euron edestä.
Konsernissa uusia liittymismaksuja on aktivoitu vuonna 2019 yhteensä 68 624,30 euroa.
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Pysyvien vastaavien tiedot yksiköittäin
1.1.2019

lisäys

rah.osuudet

vähennys

Konsernihallinto
Tietohallinto
Perusturva
Varhaiskasvatuspalvelut
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuripalvelut
Liikuntapalvelut
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maank
Rakentaminen ja ympäristö
Kaupunki yhteensä

189 994 463
1 830 665
3 027 983
789 243
3 385 991
1 278 674
6 717 921
88 318 402
140 050 839
0
435 394 181

1 020 650
632 801
318 264
683 249
2 830 186
2 176 252
2 588 230
22 282 870
3 898 600
45 750
36 476 854

0
0
0
0
0
0
-8 612
-497 000
0
0
-505 612

-138 575
-142 818
0
0
0
0
0
0
-1 678 997
0
-1 960 390

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-27 023
-649 263
-1 307 430
-253 137
-1 382 443
-432 379
-1 434 439
-18 894 188
-2 308 365
-8 892
-26 697 558

190 849 515
1 671 386
2 038 817
1 219 356
3 385 991
1 278 674
7 863 101
91 210 085
139 962 076
36 859
442 707 476

855 052
-159 279
-989 166
430 113
0
0
1 145 180
2 891 683
-88 763
36 859
7 313 295

Tilapalvelu
K-S pelastuslaitos
Kylän Kattaus
Altek Aluetekniikka
Yhteensä

327 458 419
3 931 976
2 671
339 851
767 127 098

30 263 291
814 409
0
199 285
67 753 839

151 780
-705 396
0
0
-1 059 228

-114 352
0
0
0
-2 074 742

0
0
0
0
0

-25 674 504
-1 284 454
-2 671
-116 818
-53 776 004

332 084 634
2 756 535
0
422 318
777 970 963

4 626 215
-1 175 441
-2 671
82 467
10 843 865

Lainasaamiset ym.
Pysyvät vastaavat

159 468 654
926 595 753

104 467
67 858 307

0
-1 059 228

-1 156 026
-3 230 768

0
0

0
-53 776 004

158 417 095
936 388 059

-1 051 559
9 792 306
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sis.siirrot

poistot

31.12.2019

muutos 2019
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Sijoitusten erittely
tase 1.1.2019
Tytäryhtiöosakkeet
Osakkuusyhteisöosakkeet
Muut osakkeet
Kuntayhtymäosuudet
Osakkeet ja osuudet yhteensä
Jvk-lainasaamiset tytäryhteisöiltä
Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä
Muut lainasaamiset muilta
Muut saamiset tytäryhteisöiltä
Muut saamiset muilta
Jvk-lainasaamiset ja muut yhteensä
Sijoitukset yhteensä

157 933 668,22
9 435 039,25
2 029 756,61
33 204 565,80
202 603 029,88
150 000 000,00
5 045 637,79
1 153 529,03
2 652 460,13
0,00
617 027,48
159 468 654,43
362 071 684,31

Rahoitusarvopaperit
Muut arvopaperit
Jälleenhankintahinta
Kirjanpitoarvo
Erotus
Yhteensä rahoitusarvopaperit

2019

Konserni

0,00
0,00

lisäys 2019

vähennys 2019

0,00
896 414,19
128 236,20
0,00
1 024 650,39
0,00
0,00
0,00
101 881,24
0,00
2 586,00
104 467,24
1 129 117,63

2018

sis.siirrot 2019

-92 975,24
-126 405,88
-32 603,36
0,00
-251 984,48
0,00
0,00
0,00
-1 156 026,35
0,00

147 250,00
0,00
-147 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-1 156 026,35
-1 408 010,83

2019

549 951,30
533 352,33
16 598,97
533 352,33

Kunta

0,00
0,00
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2018
0,00
0,00
0,00
0,00

poistot 2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

tase 31.12.2019
157 987 942,98
10 205 047,56
1 978 139,45
33 204 565,80
203 375 695,79
150 000 000,00
5 045 637,79
1 153 529,03
1 598 315,02
0,00
619 613,48
158 417 095,32
361 792 791,11
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Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot
19) Tytäryhteisöt, joissa kunnalla on määräämisvalta

Konsernin omistukset 2019
Nimi
Tytäryhteisöt
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonsernitp)
As Oy Jyv. mlk:n Jokileinikki
As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1
As Oy Jyv. mlk:n Norolankuja 1
As Oy Tuulenkylä
Alva-yhtiöt Oy (alakonsernitp)
Alva Sähköverkko Oy
Jyväskylän Energiatuotanto Oy
Wiitaseudun Energia Oy
JE Hulevesi Oy
Jyväskylän Voima Oy
Jyväs-Parkki Oy (alakonsernitp)
Ki Oy Jyv. Vapaudenkatu 55
Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema
Jykia Oy (alakonsernitp)
Ki Oy Asekatu 3
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7
Ki Oy Jyväskylän Tourula
Ki Oy Konttisentie 2
Ki Oy Muuramen Keljonportti
Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie
Ki Oy Jyväskylän Ursus
Ki Oy Jyväskylän Lynx
Kortepohjan Matkailualue Oy
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonsernitp)
JAMK Turbiini-Rahasto Oy
Education Facilities Oy (alakonsernitp)
Ki Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
Kiinteistö Oy Jyväskylän Lääkäritalo
Jyväskylän Jäähalli Oy
Kiinteistö Oy Tikkakosken Terveysasema
Tikkakosken Teollisuustalo Oy
Korpilahden Virastokeskus Oy
Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus
Mustankorkea Oy (ei alakonsernitilinpäätöstä 2019)
MKO Ympäristöpalvelut Oy
Jyväskylän Yritystehdas Oy
Työterveys Aalto Oy
Työterveys Laine Oy
Jyväskylän Paviljonkisäätiö
Jyväskylän Asumispalvelusäätiö
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö
Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö
Jyväskylän maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiö

Kotipaikka
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Muurame
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

Kaupungin
Konsernin
omistusosuus omistusosuus
%
%
100,0

100,0

100,0

84,9

90,0
100,0
87,0
55,8
44,4
100,0
30,9
100,0
100,0
80,0
25,0
98,3
98,0
100,0
90,0
100,0
93,8
100,0

166

100,0
100,0
100,0
100,0
51,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
81,4
100,0
85,0
70,9
84,9
84,9
84,9
84,9
84,9
84,9
84,9
84,9
43,3
100,0
84,9
90,0
90,0
100,0
100,0
87,0
55,8
72,7
100,0
62,6
100,0
100,0
80,0
80,0
62,3
98,5
98,2
100,0
90,0
100,0
93,8
100,0

Konsernin osuus
Konsernin osuus Konsernin osuus
omasta pääomasta vieraasta pääomasta
tilikauden
(1000 €)
(1000 €) tuloksesta (1000 €)
48 289

218 373

3 062

133 295

449 123

4 656

11 777

38 169

1 949

18 301

33 353

842

28 055

11 267

-447

15 827

86 887

1 888

1 551
515
1 141
794
688
1 226
3
7 580

26 489
244
3 363
4
13
7
32 156
7 244

0
45
0
-3
2
-1
0
1 486

114
469
334
41
30
3 689
24
11

83
783
514
16 270
163
1 237
796
2 680

-4
395
260
0
0
153
0
0
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20) Kuntayhtymät

Konsernin omistukset 2019
Kuntayhtymät
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Gradia Koulutuspalvelut Oy
Keski-Suomen liitto
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr
CeFIC Oy

Kotipaikka
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

Kaupungin
Konsernin
omistusosuus omistusosuus
%
%
59,1
50,9
50,9

59,1
59,1
50,9
50,9
50,9
50,9

Konsernin osuus
Konsernin osuus
Konsernin osuus
omasta pääomasta vieraasta pääomasta
tilikauden
(1000 €)
(1000 €) tuloksesta (1000 €)
61 533
427
637
20 706

32 167
223
2 102
262 109

-70
230
74
-7 433

5

21) Osakkuusyhteisöt

Konsernin omistukset 2019
Nimi
Osakkuusyhteisöt
As Oy Jyväskylän Kauppakatu 23
As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalo
As Oy Jyväskylän Säästökeskus
As Oy Kuokkalan Toritalo
Huhtakeskus Oy
Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy
Jyväskylän Messut Oy (konsernitp)
Jyvässeudun Liikenneturvallisuuskeskus Oy
Kankaan Palvelu Oy
Keljonkankaan Palvelukeskus Oy
Kiinteistö Oy Jyskän Palvelukeskus
Kiinteistö Oy Palokan Liikekeskus
Kiinteistö Oy Palokan Nisulankulma
Kiinteistö Oy Riikankulma
Kiinteistö Oy Säynätsalon Palvelukeskus
Korpilahden Satama Oy
Midinvest Oy
Monetra Keski-Suomi Oy
Jyväskylän Hippos GP oy
Jyväskylän Hippos ky
Alva-yhtiöt Oy (alakonsernitp)
KS Energiavälitys Oy
C-Ella Oy
Väre Energia Oy
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonsernitp)
As Oy Vastatuuli
Ki Oy Jyv. Palokunnanmäen Autoparkki
Halssilan Huolto Oy
Sulun Kiinteistönhoito Oy
Asunto Oy Muurarinmäki
Jykia Oy (alakonsernitp)
Ki Oy Kinkomaan Vitapolis
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (yhdistelem. os.yhteisö)

Kotipaikka
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Laukaa
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

Kaupungin
Konsernin
omistusosuus omistusosuus
%
%
25,0
33,9
31,9
24,8
41,1
33,3
26,5
28,2
0,0
44,8
47,9
32,7
23,6
48,0
48,9
49,9
21,7
31,2
49,0
0,0

25,0
33,9
31,9
24,8
41,1
33,3
26,5
28,2
33,3
44,8
47,9
32,7
23,6
48,0
48,9
49,9
21,7
45,9
49,0
49,7

Jyväskylä
Jyväskylä
Kuopio

44,7
33,3
20,3

Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä
Jyväskylä

41,4
34,6
35,0
29,3
20,0

Muurame

34,0

Muurame

20,3
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Konsernin osuus
Konsernin osuus Konsernin osuus
omasta pääomasta vieraasta pääomasta
tilikauden
(1000 €)
(1000 €) tuloksesta (1000 €)
1 426
837
281
924
1 933
-159
1 050
190
1 537
628
103
394
261
91
304
34
1 893
278
1
744

4
697
171
2
28
975
1 536
4
16
12
3
51
1
14
2
0
2
826
0
0

3
0
0
0
0
-87
-37
-27
-11
0
7
0
0
3
11
0
-97
202
0
-1
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22) Saamisten erittely

2019
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0,00
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0,00
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
0,00
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
0,00
Lainasaamiset
Muut saamiset
243 642,72
Siirtosaamiset
2 333,26
Yhteensä
245 975,98
Saamiset yhteensä

2018
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

2 248 719,45

2 145 307,17

100 547,99
2 349 267,44

67 099,90
2 212 407,07

0,00

1 340 435,26

0,00
0,00
0,00
0,00

1 340 435,26

398 293,17

245 975,98

1 126 904,99

1 126 904,99

398 293,17

0,00
0,00
0,00

39 161,00
39 161,00

13 836 164,81

1 250 000,00

11 739 114,33

4 923 756,14
6 936 798,89
25 696 719,84

197 072,99
1 447 072,99

5 733 713,63
8 866 267,45
26 339 095,41

29 784 715,71

1 447 072,99

29 717 568,47

Kaupungin myöntämä antolaina Liekkilän kannatusyhdistys ry:lle (saldo 31.12.2019 yhteensä 25
843,04 euroa) on poistettu tilinpäätöksen yhteydessä kirjanpidosta. Kannatusyhdistyksen toimintana
on ollut kaupungin omistaman Liekkilän kiinteistön ylläpito ja vuokraaminen erilaisille yhteisöille ja
yksityisille henkilöille. Käyttöturvallisuusselvityksen perusteella Liekkilän kiinteistö ei täytä turvallisuuden ja terveellisyyden vaatimusta. Kiinteistön vuokraamistoiminnan loppumisen seurauksena
kannatusyhdistyksellä ei ole enää edellytyksiä lainan hoitamiselle ja Liekkilän kannatusyhdistys ry
lopetetaan kevään 2020 aikana
23) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2019

Kunta
2018

2019

2018

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Siirtosaamiset yhteensä
Siirtyvät korot
448,00
Kelan korvaus työterveydenhuollosta 1 491 449,10
EU-tuet ja avustukset
1 989 499,08
Verosaamiset
94 083,90
Muut siirtosaamiset
13 820 914,55
Siirtosaamiset yhteensä
17 396 394,63

0,00
1 353 747,82
416 587,85
114 977,23
15 704 848,59
17 590 161,49

3 190 912,04
5 780 530,28

25 132,25
902 482,34
0,00
0,00
8 005 752,76
8 933 367,35

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

17 590 161,49

5 780 530,28

8 933 367,35

17 396 394,63
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25 073,50
984 721,18
1 579 823,56
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4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
24) Oman pääoman erittely
Konserni
2019
Peruspääoma
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat
Ylikurssirahasto
Arvonkorotusrahasto 1.1
Vähennykset
Arvonkorotusrahasto 31.12
Muut omat rahastot 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Muut omat rahastot 31.12.
Sosiaalinen luototus-rahasto 1.1.
Lisäykset
Vähennykset
Sosiaalinen luototus-rahasto 31.12.
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edell. tilikausien yli-/alijäämän oikaisu
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.

Kunta
2018

2019

2018

423 184 877,63 423 184 877,63 423 184 877,57 423 184 877,57
134 550,39
134 550,39
0,00
1 383 956,89
1 383 956,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 538 875,00 40 093 424,70
0,00
441 439,78
445 639,10
0,00
-11 302,91
-188,80
0,00
40 969 011,87 40 538 875,00
0,00
420 028,15
415 594,97
420 028,15
415 594,97
0,00
4 433,18
4 433,18
-75 452,80
-75 452,80
344 575,35
420 028,15
344 575,35
420 028,15
33 107 267,43
0,00
33 107 267,43

23 348 315,83
0,00
23 348 315,83

51 010 405,58
51 010 405,58

50 647 239,89
62 832,82
50 710 072,71

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

-28 859 654,14

9 758 951,60

-31 153 505,46

300 332,87

Oma pääoma yhteensä

470 264 585,42 498 769 555,49 443 386 353,04 474 615 311,30

25) Erittely poistoerosta
Kunnalla ei ole verotussyistä kirjattua poistoeroa.
26) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Kunta

Konserni
2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä

2018

2019

2018

402 448 614,96 530 717 494,47 101 957 215,00 100 642 925,00
12 570 088,89 12 750 555,19
28 057,46
21 545,46
415 018 703,85 543 468 049,66 101 985 272,46 100 664 470,46

29) Pakolliset varaukset
Kunta

Konserni
2019
Muut pakolliset varaukset
Eläkevaraukset
Ympäristövastuut
Muut pakolliset varaukset
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastu
Pitkäaikaiset velat yhteensä

2018

2019

2018

312 608,86
2 867 560,64
460591
8 969 558,30

334 809,46
2 729 193,69
249 107,58
8 914 711,51

312 608,86
234 842,00
0,00
0,00

334 809,46
234 842,00
114 076,68
0,00

12 610 318,80

12 227 822,24

547 450,86

683 728,14
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30) Vieras pääoma
2019
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

2018
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

128 684,42
2 322 782,56

0,00

2 451 466,98

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
Saadut ennakot
Ostovelat
Siirtovelat
Yhteensä
0,00

1 170,41
1 478 571,43
1 479 741,84

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Saanut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
0,00

6 694,31
567 232,69

573 927,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

143 332,88
3 418 400,29
70 518 165,79
0,00
74 079 898,96

0,00
0,00
0,00
0,00

2 357,64
30 467 803,11
34 276,00
30 504 436,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12 133,50
43 383,35
1 553 704,21
1 609 221,06

Velat muille
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

12 560 008,38
0,00 13 866 533,36
36 047 975,13
0,00 33 887 903,73
233 728 112,46 180 277 566,75 242 407 310,46 33 606 211,48
59 062,50 51 330 071,90
98 437,50 53 071 422,83
233 787 713,87 280 215 622,16 242 505 747,96 134 432 071,40

Vieras pääoma yhteensä

233 787 713,87 284 720 757,98 242 505 747,96 240 625 628,17

538,91

30 a) Laskennalliset verovelat
Konserni
2019
Korottomaan vieraaseen pääomaan
sisältyvät laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma
Laskennalliset verovelat yhteensä

2018

23 607 631,54
0,00
23 607 631,54

22 704 154,35
0,00
22 704 154,35

31) Luottolimiitti

2019
1 000 000,00

Keski-Suomen Osuuspankki

2018
1 000 000,00

32) Muiden velkojen erittely
Konserni
2019
Muut velat
Liittymismaksut, pitkäaikaiset
Muut velat
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset
Muut velat yhteensä

Kunta
2018

31 267 693,49

31 277 462,10

4 339 358,66
21 923 223,97
57 530 276,12

4 505 569,24
25 116 485,29
60 899 516,63
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2019

28 057,46
6 941 998,45
6 970 055,91

2018

21 545,46
6 920 501,48
6 942 046,94
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Konserni
2019

Kunta
2018

2019

Siirtovelat
Tuloennakot
370 179,49
Menojäämät
Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen
jaksotukset
73 984 028,54 71 870 714,02
Korkojaksotukset
2 407 509,98
2 142 392,70
Verovelat
639 185,29
580 839,70
Muut menojäämät
12 358 695,74 25 669 424,90
Siirtovelat yhteensä
89 389 419,55 100 633 550,81

2018
370 179,49

45 137 982,86
788 340,62

43 259 795,97
720 993,03

5 403 748,42
51 330 071,90

2 014 884,51
46 365 853,00

4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia
järjestelyjä koskevat liitetiedot
38 a) Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä

Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnityksiä
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset
Velat, joiden vakuutena yrityskiinnityksiä
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä

Konserni
2019
2018
65 249 305,68 52 849 054,71
93 820 874,24 69 942 012,58
6 362 068,98
4 741 379,32
6 500 000,00
6 500 000,00
100 320 874,24 76 442 012,58

38 b) Erittely annetuista vakuuksista
Konserni
2019
Omasta puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset
Yrityskiinnitykset
Muut
Yhteensä
Muiden puolesta annetut vakuudet
Kiinteistökiinnitykset
Yhteensä
Yhteensä

2018

93 820 874,24
6 500 000,00
100 320 874,24

68 427 012,58
6 500 000,00
22 086,76
74 949 099,34

0,00
0,00
100 320 874,24

1 515 000,00
1 515 000,00
76 464 099,34

38 c) Vuokravastuut
Konserni
2019
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
26 401 398,45
5 460 993,98
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Leasingvastuut yhteensä
85 668 203,20
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 20 574 736,36
Yhteensä
112 069 601,65
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Kunta
2018

22 868 065,31
4 515 804,94
96 594 722,55
18 612 143,95
119 462 787,86

2019
140 182 136,04
10 606 813,92
16 158 587,26
5 135 172,78
156 340 723,30

2018
137 447 872,05
10 299 989,03
12 905 264,67
3 443 033,74
150 353 136,72
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39) Vastuusitoumukset
Takaukset samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma
Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma
Jäljellä oleva pääoma

2019

Konserni

2018

0,00
0,00

0,00
5 960 789,67

Kunta

2019

2018

0,00 711 095 975,00 719 225 190,00
0,00 470 582 559,00 500 319 209,00
0,00
7 044 847,37

40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta

7 509 636,00
2 773 313,00

9 089 200,00
3 228 696,00

2019
2018
850 697 727,00 800 323 001,00
559 702,00
514 170,60

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Sopimusvastuut
Maankäyttösopimukset
seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet

Konserni
2019
2018
6 169 787,78
12 495 931,70
10 649 451,70
2 291 000,00
2 131 057,00
90 587 529,73
91 381 962,28

Elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö
Huhtasuon koulukeskuksen palvelumaksu yhteensä v. 2033 loppuun asti
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus
Arvonlisäveron palautusvastuut
29 628 010,13
30 764 487,95
Perustamishankkeiden valtionosuuden
palautusvastuut
11 457 154,00
11 257 154,00
Yrityskortit
82 687,27
81 339,41

2019

Kunta

2018

13 869 735,00
3 055 000,00

12 728 055,00
3 403 557,00

13 318 919,00
1 323 262,00
616 487,00

14 596 096,00
1 297 174,00
590 541,00

11 457 154,00
82 687,27

11 257 154,00
81 339,41

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeen palvelujakson yhteenlasketut palvelumaksuvastuut ovat ajalle 2015−2033.

Johdannaissopimukset
Koronvaihtosopimukset yhteensä
Käypäarvo yhteensä
Sähköjohdannaiset yhteensä
Käypäarvo yhteensä
Päästöoikeusjohdannaiset yhteensä
Käypäarvo yhteensä

2019

Konserni

2018

2019

Kunta

2018

703 553 074,00 542 386 880,72 150 000 000,00 150 000 000,00
-85 979 299,51 -57 927 538,28 -48 147 016,83 -35 351 998,93
24 160 928,40
8 625 096,71
0,00
2 074 494,00
-2 450 352,70
3 415 383,10
0,00
1 321 596,00
2 972 860,00
0,00
369 920,00
0,00

Korkojohdannaiset ovat lainoihin kohdistettuja koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannaiset on tehty
korkomenojen suojaamistarkoituksessa, joten ne on käsitelty taseen ulkopuolisina vastuina. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.
Korkosuojausten tulosvaikutukset realisoituvat sopimusten vaikutusaikana, sopimukset eivät sisällä
pankin ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Koronvaihtosopimusten korot on sidottu Euribor 3 kk ja 6 kk viitekorkoihin. Lainasalkun keskikorko suojausten vaikutukset huomioonotettuna vuonna 2019 oli 1,42 % (ed. vuonna 1,60 %). 1 %-yksikön korkojen nousun vaikutus
korkomenoihin on noin 2,6 miljoonaa euroa suojausten vaikutukset huomioonotettuna.
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Konsernin korkojohdannaiset ovat lainoihin kohdistettuja koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannaiset
on tehty korkomenojen suojaamistarkoituksessa, joten ne on käsitelty taseen ulkopuolisina vastuina.
Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.
Konsernin korkosuojausten tulosvaikutukset realisoituvat sopimusten vaikutusaikana, sopimukset
eivät pääosin sisällä pankin ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Konsernin lainakohtaisten suojausten lainojen ja koronvaihtosopimusten pääomat, eräpäivät sekä koronmaksupäivät vastaavat oleelliselta osin toisiaan. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu pääosin vaihtuvat
korot kiinteiksi.
Konsernin lainakohtaisten koronvaihtosopimusten nimellisarvo on 614 928 074 euroa. Sopimusten
erääntymispäivät ovat 5.10.2020–30.4.2046 ja sopimuskorot 0,903–3,314 %. Tulevaisuudessa alkavien koronvaihtosopimusten nimellisarvo on 88 625 000 euroa. Sopimusten alkamispäivät ovat
24.3.2020–7.5.2021, erääntymispäivät 24.3.2035–2.9.2044 ja sopimuskorot 0,906–1,884 %.
Kaupungin koronvaihtosopimukset
2019

2018

Koronvaihtosopimus 1
Nimellisarvo 20 000 000,00
Sopimus on tehty ajalle 30.3.2007 - 30.3.2027
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 2,74%
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

-4 159 834,25

-3 629 341,20

Koronvaihtosopimus 2
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 1,685%
Sopimus on tehty ajalle 26.2.2013 - 26.2.2023
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

-1 284 081,28

-1 417 194,76

Koronvaihtosopimus 3
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 1,458%
Sopimus on tehty ajalle 6.6.2014 - 6.6.2024
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

-1 538 708,00

-1 415 198,00

65 922,41
-3 337 765,38
-3 271 842,97

73 630,03
-2 510 021,45
-2 436 391,42

65 922,41
-3 634 662,74
-3 568 740,33

73 630,03
-2 572 958,58
-2 499 328,55

Koronvaihtosopimus 4
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 2,08%
Sopimus on tehty ajalle 21.12.2018-15.11.2027
Sopimukseen on liitetty korkolattia 16.11.2020 asti, taso 0,00%
Korkolattian markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
Koronvaihtosopimus 5
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 2,08%
Sopimus on tehty ajalle 21.12.2018-14.11.2028
Sopimukseen on liitetty korkolattia 16.11.2020 asti, taso 0,00%
Korkolattian markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)

Koronvaihtosopimus 6
Nimellisarvo 50 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 3,314%
Sopimus on tehty ajalle 29.4.2016 - 30.4.2046
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan)
-34 323 810,00 -23 954 545,00
Markkina-arvo yhteensä

-48 147 016,83 -35 351 998,93
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4.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen
Ympäristötuotot ja -kulut
2019

1 000 euroa
Ympäristötuotot yhteensä
Viranomaistoiminnan tuotot
Muut ympäristötoiminnan tuotot
Siitä: Ympäristönsuojeluun saadut avustukset *)
Ympäristökulut yhteensä
Viranomaistoiminnan kulut
Muut ympäristökulut
Siitä: Ympäristönsuojeluun annetut avustukset **)

1 951
125
1 826
1 280
6 893
661
6 232
157

2018

1 471
152
1 319
802
7 390
690
6 700
454

*) Saadut avustukset 2019 sisältävät edellisvuoden tavoin KEHA-keskuksen Puusta pitkälle -hankkeen avustuksen 165 211 euroa sekä työllistettyjen palkkatuen ja oppisopimuskorvaukset 345
376 euroa jakautuen Salmirannan kierrätyspisteeseen, metsätoimeen ja Green Care -toimintaan
Könkkölässä. Vuonna 2017 toteutettu ESCO-hanke saa tukea 196 873 €. Valtion avustus liikkumisen ohjaukseen on 36 391 €, EU Life-hankkeen avustus 21 328 € ja Kasvun maisema -hankkeen avustus 24 104 €. Avustuksiin sisältyy myös Öljynsuojarahaston avustukset öljyntorjuntaveneeseen 278 967 € (Jyväskylän kaupungin osuus), torjuntavalmiuteen ja koulutukseen 19 921 €
sekä maaperän ja pohjavedensuojeluun käytettävään kalustoon 191 708 €. Ympäristöviranomaistoiminnan avustuksia ei haettu.
**) Annetut avustukset 2019 koostuivat edellisvuoden tavoin Jyväskylän yliopistolle annetusta Luontomuseon avustuksesta 38 777 €, JAPA ry:lle (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry) annetusta avustuksesta perustoiminnan tukemiseen 30 000 €, Jyväskylän Pyöräilyseura ry:lle annetuista avustuksesta 15 000 € pyöräilyviikon järjestämiseen ja työsuhdematkalipputuesta 25 845
€. Tämän lisäksi myönnettiin Ketään ei jätetä rannalle -kierrätystoimintaan avustusta 45 000 €,
Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri ry:lle 2000 € ja Runotulille 100 €. JAPA Ry:n avustus on ympäristöviranomaistoiminnan avustuksia.
Ympäristötuotot ja -kulut luokiteltuna
1 000 euroa
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto
Maaperän ja pohjaveden suojelu
Melun ja tärinän torjunta
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet
Ympäristöhallinto
Ympäristökoulutus
Ekotehokkuutta parantava toiminta
Ympäristöjohtaminen
Yleisten alueiden puhtaanapito
Yhteensä
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut *)
Poistot ja arvon alentumiset
Yhteensä (sis. verot ja poistot)
Ympäristökulut, netto (sis. verot ja poistot)
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2019
Tuotot
Kulut
64
341
300
675
418
1 266
191
189
0
3
54
349
0
31
801
0
0
1 859
92
0
1 951
5 030

583
368
2 221
63
649
6 707
186
88
6 981

2018
Tuotot
Kulut
92
320
38
652
435
1 291
115
473
0
23
1
306
1
5
662
0
0
1 349
122
0
1 471
5 980

591
288
2 653
70
529
7 196
194
61
7 451
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*) Veroluonteiset tuotot ovat ympäristöviranomaistoiminnan ympäristölupamaksuja, maa-aineslupamaksuja, maa-aineslain mukaisia valvontamaksuja ja muita vastaavia maksuja.
Ympäristöperusteisissa veroissa ovat mukana autovero sekä ajoneuvoveron ja polttoaineverojen
ympäristöperusteiset osat. Autovero, ajoneuvoveron perusvero ja polttoaineiden hiilidioksidivero
määräytyvät hiilidioksidipäästöjen perusteella.
Ympäristöinvestoinnit luokiteltuna
2019
0
0
2
43
6
0
0
51

1 000 euroa
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely
Jätehuolto
Maaperän ja pohjaveden suojelu
Melun ja tärinän torjunta
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet
Yhteensä

2018
0
376
0
74
11
0
0
461

Muualla tilinpäätöksessä esitetyt ympäristöasioita koskevat tiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
– kohta 1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
– kohta 11) suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
– kohta 12) selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
– kohta 29) erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä.

4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Henkilöstön lukumäärä on esitetty kohdassa 1.1.5 Kunnan henkilöstö.
43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä kohdassa 3.1 Tuloslaskelma.
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44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut
Keskusta
Keskustan K-S piiri
Kokoomus
Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
SDP
SDP:n K-S piiri
Suomen kommunistinen puolue
Vasemmistoliitto
Vihreät K-S
Vihreät
Sininen tulevaisuus
Piraattipuolue
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä

45) Tilintarkastajan palkkiot
Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot
Hanketarkastus ja lausunnot
Muut palkkiot (neuvonantopalvelut)
Yhteensä

2019
20 324,00
456,00
24 276,00
7 530,00
3 535,00
28 800,00
105,00
2 808,00
21 993,00
270,00
39 417,50
210,00
352,00
150 076,50

2018
15 640,00
600,00
19 240,00
6 003,00
2 381,00
29 042,50
120,00
1 596,00
18 939,00
390,00
34 397,50
36,00
448,00
128 833,00

2019

2018

67 117,15
11 071,50
3 100,00
81 288,65

67 178,05
4 100,05
959,65
72 237,75

46) Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet
Kaupungin ohjeessa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimista varten on pyydetty toimittamaan muut intressitahotapahtumien tiedot, mikäli ne ovat olennaisia ja mikäli niitä ei ole toteutettu
tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Intressitapahtumia ei ole ilmoitettu.
Kaupunginjohtajan virkasuhde on määräaikainen (kahdeksan vuotta) päättyen 30.4.2023. Mikäli
kaupunginjohtaja irtisanoutuu johtajasopimuksen mukaisessa irtisanomismenettelyssä vapaaehtoisesti, on hänellä oikeus kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen.
Kaupungilla on käytössä konsernitilijärjestelmä.
Jyväskylän kaupunki on valtuuston päätöksillä myöntänyt vuosien 1999–2003 aikana 25 369 963
euron edestä omavelkaisia lainatakauksia, joista ei ole peritty takausmaksua ja joiden avoinna oleva
saldo 31.12.2019 on yhteensä 11 913 084 euroa. Lisäksi kaupunki on myöntänyt vuosien 1986–
2008 välisenä aikana 7 253 705 euron edestä antolainoja, joista ei ole peritty korkoa.
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Seuraavassa taulukossa on esitetty em. lainatakausten ja antolainojen avoinna olevat saldot yhteisöittäin:
2019

1 000 euroa

2018

Takaukset, joista ei peritty takausmaksua
As. Oy Jyväskylän Norolankuja 1

267

311

As. Oy Jyväskylän mlk:n VPK ry:n Vuokratalot II
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy

33
9194

42
10 073

Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr

2094

2 293

75

105

251

287

Kiinteistö Oy Konttisentie 2
Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES sr

0

Yhteensä

41

11 913

13 152

757

757

5 046

5 046

286

286

Antolainat, joiden korko 0 %
Jyv. Kongressikeskus Oy
Jyv Paviljonkisäätiö sr
Jyv. Rintamamiesveteraanien asuntosäätiö sr
Korpilahden vet.asuntosäätiö sr

298

298

Jyv.mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr

555

555

K-S Sairaskotisäätiö sr

312

312

7 254

7 254

Yhteensä

Kaupungin avustus Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle vuonna 2019 oli 700 000 euroa.
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5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET
5.1 Liikelaitosten erillistilinpäätökset
5.1.1 TILAPALVELU-LIIKELAITOS
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta
kehityksestä
Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteisiin nähden hyvin. Talousarvion toimintakatetavoite ylittyi n. 1,5 milj. euroa. Menot alittuivat n. 1,1 milj. euroa johtuen pääosin
säästyneistä vuokra- ja vastikemenoista. Tulot ylittyivät 0,4 milj. euroa. Poistot ylittyivät n. 1,9 milj.
euroa johtuen mm. Keljon A-talon lisäpoistoista sekä joidenkin rakennusten pitoaikojen lyhennyksistä. Toiminnan tulos oli n. 0,7 milj. euroa alijäämäinen poistojen ja rahoituskulujen jälkeen, kun
talousarviotavoite oli - 0,3 milj. euroa.
Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä ja huoneistoja 2 803 m2 kauppahinnaltaan noin 0,2 milj. euroa.
Myyntivoittoja kertyi 0,08 milj. euroa. Myyntikohteet olivat Korpilahden entinen sairaala Korpirinne,
Korpilahden entisen pappilan rakennukset, Nyrölän koulurakennus, As Oy Korpilahden Pappilanraitin osakehuoneisto, Tikkakosken Liikekeskus OYn osakehuoneisto sekä KOY Jyväskylän Lääkäritalon osakehuoneisto. Lisäksi kaupungin maankäyttöyksikköön siirrettiin tonttituotannossa edelleen
kehitettäväksi 7 346 m2. Kohteet olivat Pupuhuhdan päiväkotikoulu, Koivulan päiväkotikoulu Säynätsalossa, Kultaniityn päiväkoti ja Teletalo Korpilahdella, Halssilan pesula sekä kaksi hallia Salmirannasta.
Toimintavuonna laadittiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Jatkossa
näiden lakisääteiseen järjestämisvastuuseen perustuvien palveluiden palveluverkkoa tarkastellaan
kapasiteetin ja käytettävyyden hallinnan kannalta vuosittain. Tehdyt palveluverkkoselvitykset toimivat talousarvion investointiohjelman perustana.
Liikuntapalvelujen palveluverkkoselvitys aloitettiin loppuvuodesta 2019 ja se valmistuu vuoden 2020
aikana. Kulttuuritoimen palveluverkkoselvitys käynnistyy pohjautuen Jyväskylän Sydän -hankkeen
lopputulokseen.
Koska sote- ja maakuntauudistus jäi toteutumatta valmistellussa muodossaan, ei tehdyille sote-kiinteistöjen selvityksille ole toistaiseksi käyttöä. Koska palveluiden järjestämisvastuu jää ainakin toistaiseksi kaupungille, aloitettiin sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoselvitys ja varaudutaan toimialan talonrakennusinvestointeihin ja kiinteistöjen vuosikorjauksiin tulevan palveluverkkoselvityksen mukaisesti. Investointisuunnitelmissa on otettava huomioon voimassa oleva sote-investointien
ja -ulkoistusten rajoituslain jatkuminen vuoden 2022 loppuun asti.
Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Kuokkalan yhtenäiskoulun Pohjanlammen koulun osan peruskorjaus, Kangasvuoren, Savulahden ja Kortepohjan uudet päiväkotikoulut, Keljonkankaan yhtenäiskoulu sekä Keski-Suomen Museon peruskorjaus.
Kuokkalan yhtenäiskoulun Pohjanlammen koulun osan peruskorjaus valmistui heinäkuussa. Kuokkalan koulun osalla otettiin käyttöön kädentaitojen tilat syysloman aikana. Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulu otettiin käyttöön syyskaudeksi. Keski-Suomen museon peruskorjaus valmistui
sisäpuolisilta osiltaan maaliskuussa ja näyttelyrakentaminen aloitettiin tämän jälkeen. Piha-alueet
valmistuivat kesäkuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle investointiavustusta 2,0
milj. euroa. Keljonkankaan yhtenäiskoulun rakentamistyöt aloitettiin toukokuussa. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin keväällä 2019. Hankesuunnittelun yhteydessä tutkittiin
puurakentamisen vaihtoehto. AaltoAlvarin kylpyosaston peruskorjauksen ja laajennuksen, Alvar
Aalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan laajennuksen sekä Palokan terveysaseman sairaalaosastojen korjaus- ja muutostöiden hankesuunnittelu käynnistettiin.
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Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaiset säästötavoitteet energiankulutuksen vähentämiseksi saavutettiin. Vuonna 2019 valmistui kaksi peruskorjauskohdetta sekä kaksi uudisrakennusta, joissa energiatehokkuus saavutettiin asetusten vaatimuksia paremmin. Lämmönjakokeskuksia uusittiin seitsemässä kohteessa. Aurinkopaneeleita asennettiin uudisrakennusten lisäksi kolmeen kohteeseen. Palokan yhtenäiskoulun yhteydessä olevan kirjaston valaistus uusittiin LED-valaistukseksi.
Tulevina vuosina Tilapalvelun toiminnan volyymiä ja painopisteitä ohjaavat muun muassa mahdollinen maakunta- ja soteuudistus, Hippos 2020-hankkeen sekä Jyväskylän Sydän -hankkeen eteneminen. Merkittävä vaikutus on myös toimintojen siirtymisellä uuteen sairaala Novaan. Kaupungin
omasta käytöstä vapautuu tiloja, joiden kehittäminen edelleen ja taseen nopea kierrätys korostuu
talouden hallitsemiseksi.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskienhallinnan menettelyt ja vastuut. Tilapalvelu-liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, siten että vastuut
riskien hallinnassa ovat selkeät ja toimivat.
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio
Vuoden 2019 aikana Tilapalvelussa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Tilapalvelun johtoryhmä
seuraa ja arvio riskienhallintaa ja sen kattavuutta säännöllisesti ja dokumentoi kolmannesvuosittain
käyttäen riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin tueksi laadittua kaupungin yhdenmukaista työkalua. Sisäilmariskistä on laadittu oma raportti, joka käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja kolmannesvuosittain Tilapalvelun johtokunnassa. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin
tavoitteet ja vastuut.
Strategiset ja taloudelliset riskit
Palvelutilojen kapasiteetin riittävyys ja investointihankkeiden priorisointi:
Riskiä hallitaan vuosittaisella perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden kanssa yhdessä tehtävällä palveluverkkoprosessilla sekä riittävällä resursoinnilla talonrakennushankkeisiin ja
vuosikorjauksiin. Investointihankkeiden priorisointia valvotaan Tilapalvelun, toimialojen ja palvelualueiden johdon yhteiskokouksissa sekä kaupungin luottamuselimissä talonrakennuksen investointiohjelman käsittelyssä. Sosiaali- ja terveystoimen tilaratkaisuiden mahdollisuudet ovat sote-uudistuksen lainsäädäntötilanteen johdosta rajoitettuja eikä palveluverkkosuunnittelua ole tästä syystä
toimialalla tehty kolmeen vuoteen. Tämä johtaa siihen, ettei palveluja kyetä tuottamaan kaikilta osin
määrällisesti ja laadullisesti tavoitteen mukaisessa toimintaympäristössä.
Merkittävänä riskinä on, että varhaiskasvatuksen osalta tilat eivät riitä tarpeisiin nähden johtuen palvelutarpeen kasvusta. Tilanne on aiheuttanut uusien lisätilojen rakentamistarpeen. Perusopetuksessa Keljonkankaan alueen koulutilat ovat kovalla kuormituksella ennen uuden koulun valmistumista.
Alkuvuodesta laadittiin varhaiskasvatuspalveluiden sekä perusopetuksen palveluverkkoselvitys.
Palokunnanmäelle lisättiin varhaiskasvatuksen kapasiteettia.
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Kulttuuritilojen ja -hankkeiden selvitystä tehdään yhteistyössä elinkeinoyksikön ja sivistyspalveluiden
kanssa. Koska sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut, aloitettiin sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan kanssa sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkoselvitys.
Investointihankkeet priorisoidaan pääasiassa laadittujen palveluverkkoselvitysten pohjalta.
Operatiiviset riskit
Kiinteistöjen sisäilmariski
Kiinteistöissä toimivat sisäilmaprojekti- ja seurantaryhmät ovat vähentyneet, mutta sisäilmaongelmat
ovat monimuotoistuneet niissä kiinteistöissä, joissa toimii projektiryhmät. Sisäilmastoprosessin menettelytapaohjeen mukaan kohdekohtaisia sisäilmaprojektiryhmiä on perustettu kahdeksaan kohteeseen. Määrä on pysynyt ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen.
Sisäilmariski on kasvanut Hippoksen alueen rakennusten, kaupunginteatterin sekä muutamien sotekiinteistöjen osalta.
Terveyden- ja hyvinvoinnin ryhmälle siirtyvät kohteet, joiden ongelmat eivät ratkea kiinteistöön kohdistuvilla toimenpiteillä. Näitä kohteita ei ole tällä hetkellä.
Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen hallinta
Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen toteutuma oli 8,2 %, kun se vuonna 2018 oli 8,1 %.
Toimintakauden lopussa tyhjiä tiloja oli 46 850 m2, jossa lisäystä 532 m2 edelliseen vuoteen verrattuna. Vajaakäyttöasteen kehittymistä seurataan kolmannesvuosittain. Vajaakäyttöaste kasvaa tyypillisesti kun uusia palvelutiloja valmistuu ja vanhat vapautuvat käytöstä. Vajaakäyttöasteen hallinnan kannalta keskeiset kiinteistökehityskohteet pyritään saamaan kaupungin seuraavien vuosien
kaavoitusohjelmaan. Kaupunkirakennepalvelujen kanssa on valmisteltu kiinteistöjen purkuhankkeita. Kiinteistöjen myyntiä toteutetaan yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa. Toimintavuoden
aikana on myyty toimitiloja yhteensä 2 803 m2, siirretty maankäyttöyksikköön 7 346 m2 ja purettu
1 097 m2.
Pitkävaikutteisten sopimusten hallinta
Pitkävaikutteisia sopimuksia ovat vuokra-, palvelujenosto-, elinkaarihanke- ja energiatehokkuussopimukset.
Suunnittelun ja rakennuttamisen konsulttipalveluiden puitesopimukset kilpailutettiin vuoden 2019 aikana kahdeksi vuodeksi sekä kaksi optiovuotta. Palvelusopimuksista tullaan kilpailuttamaan kiinteistönhoito- ja siivouspalvelusopimukset toistaiseksi voimassa oleviksi. Merkittävä pitkävaikutteinen sopimus on Sairaala Novan kanssa tehtävä vuokrasopimus koskien ruoka-, avoterveydenhuolto- ja
terveyskeskusvuodeosastopalveluja.
Vahinkoriskit
Kiinteistöjen vahinkotapahtuma
Kiinteistöihin on toimintavuoden aikana kohdistunut yksittäisiä pieniä ilkivalta- ja vesivahinkotapauksia. Erityisesti purettavien rakennusten osalta on kiinnitetty huomioita mm. työmaa-alueen suojauksiin yhdessä maankäyttöyksikön kanssa.
Kokonaisarvio
Edellä mainittuihin toimenpiteisiin viitaten voidaan todeta, että liikelaitoksen riskienhallinnassa on
kokonaisuudessaan onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti. Kokonaisarvio perustuu tehtyihin toimenpiteisiin, tunnuslukujen toteutumiin sekä itsearviointiin.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta
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toiminnasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee
huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Tilapalvelun johtokunta ja liikelaitoksen viranhaltijajohto on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Sisäilmasto-olosuhteita valvotaan sisäilmaprosessin mukaisilla käytänteillä, jonka mukaisesti myös
raportointi toteutuu säännöllisesti. Kaupungin sisäilmastoryhmä on kokoontunut viisi kertaa toimintavuoden aikana. Palvelutilojen kapasiteetin riittävyyttä hallitaan ja valvotaan palveluverkkoprosessilla.
Kiinteistöjen vajaakäyttöastetta seurataan kolmannesvuosittain tehtävän tilaraportin avulla. Investointien suunnittelu ja valvonta ovat jatkuvia prosesseja.
Pitkävaikutteisten sopimusten hallinta- ja valvontakeinoina ovat vuosittaiset sopimusten seurantakäytänteet sekä auditoinnit. Kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelun laatua auditoidaan säännöllisesti.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet
Tilapalvelussa käynnistyi toimintavuoden aikana elinkaarijohtamisen prosessien kehittäminen tavoitteena entistä tehokkaampi toiminta sekä asiakkaan että omistajan näkökulmasta. Järjestelmällisessä eri prosessien läpikäynnissä, tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa, auditoinneissa, kehitystarpeiden tunnistamisessa ja raportoinnissa otetaan huomioon myös riskienhallinnan ja sisäisen
valvonnan näkökulma.
Vahinkoriskien minimoiseksi kiinteistöille tehtävien laajarunkoisten rakenteiden tarkastusten yhteydessä tarkistetaan myös alakattorakenteet. Säteilylain uudistuksen myötä jatkoimme suunnitelmallista kaikkia kiinteistöjä koskevaa radonarvojen mittausta. Aloitimme toimintasuunnitelman kiinteistöturvallisuuden kehittämisestä liittyen asiakasrajapintaan sekä kiinteistöturvallisuuskentän tarkempaan analysointiin.
Kokonaisarvio
Sisäisen valvonnan järjestäminen tapahtuu ohjeistukseen ja säännölliseen sekä systemaattiseen
riskien hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Erityisiä puutteita sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnitelmavaiheessa tutkitaan puurakentamisen toteuttamisvaihtoehto ja elinkaarikustannukset.
Puurakenteinen toteuttamisvaihtoehto ja sen elinkaarivaikutukset selvitettiin hankesuunnittelun
yhteydessä ja niistä järjestettiin 8.4 asiantuntijaseminaari asemakaavan ja hankkeen käsittelyyn
osallistuville luottamushenkilöille. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kortepohjan päiväkotikoulun
hankesuunnitelman 13.5.2019.
Kaupunginvaltuusto päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkokäsittelyn yhteydessä 13.5.2019, että massiivipuurakenteisesta hankkeesta tulee päättää vuoden 2020 loppuun
mennessä.
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2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.
Arvioitu säästötoteutuma vuodelta 2019 on 1178 MWh. Lopullinen toteutuma valmistuu KETSraportoinnin yhteydessä kevään aikana.
3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 pistettä (asteikolla 1-5 pistettä).
Kokonaistyytyväisyys vuonna 2019 oli 3,69 pistettä (vuonna 2018 3,59 pistettä).
4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.
Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennettiin ja myytävyyttä arvioitiin. Koska sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut valmistellussa muodossaan, ei näille selvityksille ole toistaiseksi käyttöä. Koska
palveluiden järjestämisvastuu jää ainakin toistaiseksi kaupungille, on laadittava sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoselvitys ja varauduttava toimialan talonrakennusinvestointeihin ja kiinteistöjen vuosikorjauksiin rajoituslain puitteissa.

Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
1. Koulu- ja päiväkotiverkko tarkistetaan vuosittain tavoitteena kapasiteetinhallinta, tilatehokkuus ja
tilaratkaisujen laadullinen objektiivisuus.
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkko tarkastettiin alkuvuonna 2019.
Varhaiskasvatuksen kapasiteettiä lisättiin Palokunnanmäen päiväkodin lisätilalla.
2. Kortepohjan päiväkotikoulun hankkeessa tehdään selvitys hankesuunnitelmavaihtoehtojen hiilijalanjäljestä.
Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnittelun yhteydessä laskettiin puu- ja kivirakenteisten
hankesuunnitelmavaihtoehtojen energiankulutus, hiilijalanjälki ja elinkaarikustannukset ja ne esitettiin 8.4 asiantuntijaseminaarissa asemakaavan ja hankkeen käsittelyyn osallistuville luottamushenkilöille.
3. Päiväkotien ja koulujen pihoja kehitetään liikuntaystävällisiksi.
Kuokkalan koulun piha-alue on yhdistetty viereiseen lähiliikunta-alueeseen. Koulun piha valmistui kesällä 2019. Lähiliikunta-alueen suunnittelu on käynnissä, työt toteutetaan vuosina 2019 –
2021. Keljonkankaan yhtenäiskoulun pihan suunnittelussa otettiin huomioon lähiympäristön ominaispiirteet sekä Keljonkankaan lähiliikunta-alue.
Kortepohjan päiväkotikoulun toteutussuunnittelu on käynnissä. Päiväkotikoulun piha-alue yhdistetään viereiseen lähiliikunta-alueeseen. Vesangan päiväkotikoulun laajennuksen piha ja ympäröivä alue suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä liikuntapalveluiden kanssa.
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Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

Tilapalvelun vuosi 2019 oli taloudellisesti onnistunut. Saavutimme kaikki meille asetetut taloudelliset
tavoitteet.
Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2019 oli 96,8 milj. euroa, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,04
milj. euroa (netto).
Toimintamenot olivat 59,3 milj. euroa, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 26,5 milj. euroa.
Tästä valtaosa eli 23,6 milj. euroa käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 9,0 milj. euroa ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 19,0 milj. euroa.
Toimintakatetavoite ylitettiin 1,5 milj. euroa. Omistajalle maksettava korvaus oli 12,5 milj. euroa, joka
on 3,32 % peruspääomasta. Poistoja kirjattiin yhteensä 25,7 milj. euroa, joka ylitti talousarviotavoitteen 1,9 milj. eurolla. Tämä johtui useiden rakennusten pitoaikojen lyhennyksistä ja Keljon A-talon
lisäpoistosta. Toiminnan kokonaistulos oli 0,7 milj. euroa alijäämäinen talousarviotavoitteen ollessa
0,3 milj. euroa negatiivinen.
Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 30,3 milj. euroa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kangasvuoren ja Savulahden uudet päiväkotikoulut, Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennus sekä Keski-Suomen
Museon peruskorjaus.
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Talonrakennusinvestointien toteutuminen
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Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma
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Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma
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Tilapalvelu-liikelaitoksen tase

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, - 733 476,05 euroa, siirretään taseen oman
pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään. Kumulatiivinen ylijäämä siirron jälkeen on
1 212 304,04 euroa.
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Tilapalvelu-liikelaitoksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (kohta 11).
Sijoitusten arvostus
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon ja rahoitusomaisuusarvopaperit hankintamenoon.
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2018 tilinpäätöstiedot.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa (26.11.2012 asia 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Taseryhmä
Aineettomat hyödykkeet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Luonnonvarat

Poistoaika/prosentti
5–20 vuotta
20–30 vuotta
20 %
3–5 vuotta
Käytön mukainen poisto

Poistomenetelmä
Tasapoisto
Tasapoisto
Menojäännös
Tasapoisto
Substanssi

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei tehty arvonalennuksia. Lisäpoistojen selvitys on kohdassa 19.
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot
kauppasumma tontin vähennys
Korpirinne ent. sairaala 3 rakenn.

30 000,00

tasearvo

voitto/tappio

-5 000,00

-942,89

24 057,11

Nyrölän koulu

32 000,00

-580,38

0,00

31 419,62

Korpilahden ent. pappilan rakenn.

30 000,00

-9 743,00

0,00

20 257,00

KOY Jyv Lääkäritalon huoneisto

40 000,00

0,00

-42 975,24

-2 975,24

Tikkakosken Liikekeskus Oy

10 000,00

0,00

-29 853,36

-19 853,36

As Oy Korpilahden Pappilanraitti
Yhteensä (toimintatuotot)

32 000,00

0,00

-40 580,88

-8 580,88

174 000,00

-15 323,38

-114 352,37

44 324,25

Myyntihinnasta on siirretty tontin hankintahinnan osuus kaupunkirakennepalvelujen maankäyttöyksikölle.
Lisäksi maankäyttöyksikköön siirrettiin Pupuhuhdan ja Koivulan päiväkotikoulut, Kultaniityn päiväkoti, Teletalo, Halssilan pesula sekä kaksi hallia Salmirannasta. Sisäiset siirrot olivat yhteensä
7 346 m2.
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Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
19) Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot
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23) Saamisten erittely

2019
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä

2018
Pitkäaikaiset
Lyhytaikaiset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
75 263,54
0,00 110 036 623,82
0,00
19 458,40
0,00 110 131 345,76

0,00
40 941,83
0,00 110 502 623,11
0,00
621 448,40
0,00 111 165 013,34

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
2019
377 699 876,45
1 945 780,09
-733 476,05
378 912 180,49

Peruspääoma
Edellisten tilikausien ylijäämä
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

30) Vieras pääoma

2019
Pitkäaikaiset

25)
Oman pääoman erittely

2018
377 699 876,45
838 267,22
1 107 512,87
379 645 656,54

2018

Lyhytaikaiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Lainat julkisyhteisöiltä
Lainat kunnilta ja kuntayhtymil 56 763 938,69

52 175 151,07

Yhteensä

52 175 151,07

56 763 938,69

Velat tytäryhteisöille
Ostovelat

0,00

1 588 508,60

0,00

1 462 257,43

Yhteensä

0,00

1 588 508,60

0,00

1 462 257,43

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
Ostovelat

0,00

0,00

0,00

0,00

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat

0,00

260 357,39

0,00

37 919,74

Yhteensä

0,00

260 357,39

0,00

37 919,74

0,00

4 041 514,34

0,00

4 324 816,64

15 205,10

82 251,82

17 853,10

29 749,18

Velat muille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä
Vieras pääoma yhteensä

259 003,45

707 903,46

15 205,10

4 382 769,61

17 853,10

5 062 469,28

56 779 143,79

6 231 635,60

52 193 004,17

6 562 646,45
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
38) Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä
Vuokravastuut yhteensä (liitetosite 1)
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
Leasingvastuut yhteensä (liitetosite 2)
- seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Sopimusvastuut
Elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö
Huhtasuon koulukeskuksen palvelumaksu
yhteensä vuoden 2033 loppuun asti
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus
Arvonlisäveron palautusvastuut (liitetosite 3)
Perustamishankkeiden valtionosuuden
palautusvastuu (liitetosite 4)

2019

2018

140 182 136

136 886 663

10 606 814

9 738 799

1 240 038

1 414 520

212 209

165 158

2019

2018

13 318 919
1 323 262
616 487

14 596 096
1 297 174
590 541

11 457 154
25 392 560

11 257 154
26 443 791

Arvonlisäveron palautusvastuun mahdollisesti realisoituessa, arvonlisävero lasketaan hankekohtaisesti todellisen verovastuun mukaisesti.
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen.
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Henkilöstön lukumäärä on 25 vakinaista.
43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
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5.1.2 ALTEK ALUETEKNIIKKA -LIIKELAITOS
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta
kehityksestä
Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialaan kuuluvana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenneja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviainespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita.
Toimintavuosi 2019 toteutui toiminnallisesti tavoitteiden mukaisesti. Vakituisen henkilöstön lukumäärä pysyi samana kuin edellisenä vuonna.
Alueiden kunnossapidossa siirryttiin alueurakoinnista omaan henkilöstöön ja kalustoon sekä alihankintaan perustuvaan toimintamalliin lokakuussa 2019.
Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautettiin vuoden 2019 lopussa ja liikelaitoksen toiminta
henkilöstöineen yhdistyi liikenne- ja viheralueet -palvelualueeseen 1.1.2020.
Kunnossapitopalvelut
Alueiden hoito, Kalusto sekä Liikennevalot ja -merkit
Kunnossapitopalveluiden vuosi käynnistyi aurauksilla heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Toimenpideajoissa pysyttiin pääsääntöisesti hyvin, poikkeuksena pitkäkestoiset ja rankat lumisateet. Ulkoinen laaduntarkkailija teki säännöllisiä tarkastuksia, joiden tuloksena löytyi muutamia laatupoikkeamia. Havaitut poikkeamat osoittautuivat yksittäisiksi, joten niillä ei ollut vaikuttavaa merkitystä.
Uuteen toimintamalliin valmistautuminen aloitettiin heti vuoden alussa, urakoitsijoiden kilpailutus toteutettiin keväällä ja uudet aluevastaavat saatiin rekrytoitua kesän aikana. Talvikunnossapitotyöt
aloitettiin uuden toimintamallin mukaisesti lokakuussa. Koko kaupungin kattavan toiminta-alueen,
lisääntyneen aliurakoitsijamäärän ja uusien vastuuhenkilöiden myötä oli paljon uusia asioita yhteensovitettavana. Talvikunnossapitotyöt käynnistyivät suunnitellun mukaisesti ja kaluston määrä oli oikein mitoitettu.
Hiekannostotyöt ja katujen pesut päästiin aloittamaan huhtikuussa. Harjaukset keskeytyvät viikoksi
runsaan lumisateen vuoksi, mutta työt saatiin kuitenkin pääosin tehtyä suunniteltuna ajanjaksona.
Kevään aikana Hannikaisenkadun ilmanlaadun mittauspisteellä mitattiin 12 kpl raja- ja ohjearvotason ylittävää lukemaa.
Kesä- ja syyskausi olivat vilkasta toiminta aikaa. Kunnossapitotöiden ohessa tehtiin myös runsaasti
lisätöitä eri tilaajille.
Viher- ja puistoalueiden hoitotyöt etenivät suunnitellusti läpi kesän. Vakituisten työntekijöiden lisäksi
kesällä työllistettiin paljon määräaikaisia henkilöitä.
Kalusto työllistyi hyvin koko vuoden ajan. Uuden kaluston hankinta käynnistettiin ja puitesopimuksen
toimittajakumppanit alkoivat olla selvillä vuoden lopulla.
Liikennevalot ja -merkit yksikön toiminnat yhdistettiin Savelan Onkapannun tukikohtaan. Yksikön toiminta oli vilkasta koko vuoden.
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Rakentamispalvelut
Rakentaminen
Työkanta oli hyvä koko vuoden ajan. Talvikohteina alkuvuonna käynnissä oli kolme hanketta.
Vuoden 2019 merkittävimmät hankkeet olivat Itäinen Palokärki ja Keljonkankaan yhtenäiskoulun
mukanaan tuomat liikennejärjestelyt.
Kesäkausi oli täystyöllistetty resurssien suhteen. Osaltaan ruuhkaa loppukesälle aiheuttivat keväällä viivästyneet hankkeet (mm. Kangas ja Kanervakatu), joita ei päästy aloittamaan ajoissa,
vaikka resursseja olisi ollut.
Vuoden 2019 hankkeissa oli paljon suunnitelman muutoksia, jotka osin viivästyttivät niiden
toteutusta. Niitynpääntien aloitus meni loppukesälle ja pohjaolosuhteet olivat niin haastavat, että se
valmistuu vasta vuoden 2020 aikana. Muut työohjelman mukaiset hankkeet valmistuivat vuoden
2019 aikana.
Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2019 noin 9 milj. euroa. Tämä ylitti talousarvion mukaisen
liikevaihtotavoitteen noin 2 milj. eurolla. Tähän vaikutti etenkin Keljonkankaan alikulkusillan ja
Kauramäki II töiden toteutuminen etuajassa sekä laajat esirakentamisen työt Itäisen Palokärjen
alueella. Hankkeista valtaosa tehtiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuvina laskutustöinä.
Kaupungin sisäisten hankkeiden liikevaihto-osuus oli 77,4 % ja kaupungin omistamien yhtiöiden
hankkeiden liikevaihto-osuus oli 20,6 %. Kaupungin yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti toteutettujen hankkeiden sisällä ulkoisille operaattoreille tehtyjen töiden osuus liikevaihdosta oli 2,0 %. Saneerauksen osuus liikevaihdosta oli 23 %.
Työturvallisuuden osalta rakentamisessa vältyttiin vakavammilta työtapaturmilta.
Maa- ja kiviaines
Murskeiden kuormaus keskittyi pääasiassa Soidenmäen varastoalueelle, yksittäisiä kuormauksia
hoidettiin Palokankaan varastoalueelta. Vesangan sora-alueella ei ollut toimintaa, mutta alueella on
varastointilupa jäljellä oleville jalostetuille lajikkeille. Valkolan sora-alueella ei ollut toimintaa.
Ylijäämämaiden vastaanotto keskittyi suurelta osin Kivilammen maankaatopaikalle. Palokan maankaatopaikka on suljettu. Korpilahden ja Tikkakosken maankaatopaikkojen käyttö on ollut vähäistä.
Mustalammen maankaatopaikka on toiminut Altekin työmaiden ylijäämämaiden läjityspaikkana.
Maastomittaus
Maastomittauksessa päästiin sekä ulkoisten että sisäisten töiden osalta edellisvuoden kaltaiseen
tulokseen.
Rakentamisen mittausten merkittävimpiä kohteita olivat Itäisen Palokärjen, Kauramäen ja Kankaan
alueiden mittaukset. Ulkoiset tilaukset olivat luonteeltaan pieniä koneohjaus- ja laboratoriotöitä.
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskienhallinnan menettelyt ja vastuut. Altek Aluetekniikka -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt
ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Riskienhallinnan vastuut ovat selkeät ja toimivat. Liikelaitoksesta ja sen kaikista tulosalueista on tehty vastuumatriisit, joista ilmenee eri toimintojen vastuu- ja varavastuuhenkilöt sekä näiden vastuut ja valtuudet. Liikelaitokselle on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma.
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio
Vuoden 2019 aikana Altek Aluetekniikka -liikelaitoksessa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.
Liikelaitoksen vastuuhenkilöt ovat talousarvion laadinnan yhteydessä arvioineet merkittävimmät toimintaan vaikuttavat riskit. Johtava viranhaltija ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Liikelaitokselle laaditun sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaa ja sen tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana
kolmannesvuosikatsauksissa.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut.
Vastuuhenkilöt valvovat jatkuvasti yksikkönsä toimintaa, seuraavat riskejä sekä raportoivat niistä
esimiehille ja liikelaitoksen johdolle.
Operatiiviset riskit
Talousarviossa on arvioitu seuraavat operatiiviset riskit: avainhenkilöiden poissaolo, huono markkinatilanne ali- ja sivu-urakoitsijoiden saatavuuden suhteen määrättyihin töihin sekä erikoiskaluston
riittävyys.
Avainhenkilöiden poissaolo voi aiheuttaa toimintaan häiriötä, mm. töiden viivästymistä. Tiedon jakaminen useammalle henkilölle sekä eri tietojärjestelmien hyödyntäminen mahdollistavat tietojen olevan useamman henkilön käytössä.
Huono markkinatilanne ali- ja sivu-urakoitsijoiden (mm. louhintaurakoitsijat) saatavuudessa voisi aiheuttaa kadunrakennustyömaan aikatauluun viivettä. Hankkeiden varhainen suunnittelu ja kilpailutus mahdollistavat urakoitsijoiden paremman saatavuuden, jolloin työt saadaan hoidettua ajallaan.
Erikoiskaluston (mm. tiehöylä) riittävyys on tärkeä katujen kunnossapidon laatutason saavuttamiseksi, esimerkiksi lumi- ja jääpolanteen pitämiseksi sallituissa rajoissa. Kalusto on mitoitettu normaalin talven olosuhteiden mukaan. Poikkeuksellisen lumisena talvena riski voi toteutua. Töiden
ennakointi ja suorittaminen ennen toimenpiderajojen täyttymistä, jolloin työn suorittaminen on mahdollista normaalikalustolla, esimerkiksi lumen poistaminen kadulta ennen sen muodostumista polanteeksi. Tulevissa kilpailutuksissa huomioidaan erikoiskaluston saatavuus nykyistä paremmin.
Kokonaisarvio
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen riskienhallinnassa on onnistuttu hyvin vuoden 2019 aikana. Riskit
eivät ole toteutuneet merkittävällä tavalla. Arvio perustuu jatkuvaan seurantaan. Liikelaitoksen johtaja ja esimiehet käyvät viikkopalaverissa läpi ajankohtaisia operatiivisia asioita, mm. työmaiden aikataulun ja kunnossapidon laatutason tilanteen. Lisäksi palautekanavan kautta saadaan jatkuvasti
tietoa kunnossapidon onnistumisesta.
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Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee
huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta ja viranhaltijajohto
on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa jokapäiväistä työtä ja vastuuhenkilöt valvovat jatkuvasti
yksikkönsä toimintaa. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan hankintalain ja kaupungin ohjeistuksen
mukaisesti. Joidenkin hankintojen valmistelussa käytetään kilpailutuspalveluita. Sopimuksissa käytetään yleisiä sopimusehtoja ja sopimusrikkomusten suhteen kilpailutuksissa ja sopimuksissa on
huomioitu sanktiot. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana kolmannesvuosikatsauksissa. Viikoittaisessa johdon palaverissa käydään läpi
operatiivista toimintaa ja myös siihen liittyviä riskejä.
Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ole havaittu puutteita vuoden 2019 aikana.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminta on päättynyt 31.12.2019.
Kokonaisarvio
Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on hyvällä tasolla.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.
Työohjelma toteutui Niitynpääntietä lukuun ottamatta täysimääräisesti. Niitynpääntien loppuosa
valmistuu vuonna 2020.
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.
Talvihoidon laatutaso toteutui pääosin sopimuksen mukaisesti. Laaduntarkkailuraporteissa oli
vain yksittäisiä alituksia. Hiekannosto onnistui tavoitteiden mukaisesti.
3. Liikevaihtotavoite 104 674 euroa/henkilötyövuosi.
Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 157 733 euroa/htv, liikevaihdon toteutumana
156 010 euroa/htv. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 106, joka pitää sisällään palkkaa v.
2019 saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 16 719 676 euroa.
Liikevaihto 16 537 015 euroa. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi.
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Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
Energiatehokkuussopimuksen 2017−2025 mukainen tavoite vähentää polttoaineen keskikulutusta
auto- ja koneluokissa 1 % vuodessa huomioiden kunkin toimintavuoden sääolosuhteista johtuvat
toimintavaihtelut. Alla olevilla toimenpiteillä on tavoitteena alentaa myös ympäristön hiilidioksidikuormitusta.
1. Polttoainetalouden seuranta, litraa/100 km ja litraa/h, auto- ja koneluokittain.
2. Suositaan energiatehokkaita moottoreita ja voimansiirtolaitteita korvaushankinnoissa.
3. Huomioidaan henkilö- ja pakettiautojen hankinnoissa biopolttomoottorin mahdollisuus.
Polttoainetalouden seuranta oman kaluston osalta. Uusimmasta kalustosta (kuorma-autot) on
käytettävissä seurantaraportteja, joiden avulla päästään tarkastelemaan kaluston polttoainekulutusta eri töitä tehtäessä. Kalustoa uusittaessa hankinnassa on huomioitu energiatehokkuus
sekä päästömääräykset. Aliurakoitsijoiden kilpailutuksessa energiatehokkuus on otettu huomioon pisteyttämällä kaluston ikä. Työnsuunnittelussa siirtoajoa on pyritty vähentämään aurauskierrosten tehokkaalla reitityksellä. Kuljettajien direktiivipäivien ohjelma pyritään suunnittelemaan siten, että joku päivistä sisältää taloudelliseen kaluston käyttöön liittyvää ohjelmaa.
Vuonna 2018 hankittiin kaksi biokaasuautoa, mutta biokaasun toimitusvaikeuksien vuoksi niiden
hyödyntäminen jäi vielä 2019 vuonna vähäiseksi.

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu
1 000 euroa
TULOSLASKELMA
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Rahoitustulot ja -menot
Muut rahoitustulot
Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot
Tilikauden tulos
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova)
RAHOITUSLASKELMA
Toiminnan rahavirta
Investointien rahavirta
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

TA 2019

Muutokset

TA/M 2019

Toteuma Poikkeama

11 137,3
-12 410,0
-1 272,7

0,0
49,6
49,6

11 137,3
-12 447,1
-1 309,8

16 719,7
-18 249,3
-1 529,7

5 582,4
-5 802,2
-219,9

0,0
0,0
-1 272,7
-116,6
-1 389,3
-1 389,3

0,0
0,0
49,6
0,0
49,6
49,6

0,0
0,0
-1 309,8
-116,6
-1 426,4
-1 426,4

0,1
0,0
-1 529,6
-116,8
-1 646,4
-1 646,4

0,1
0,0
-219,8
-0,2
-220,0
-220,0

-1 272,7
-145,0
0,0
-1 417,7

49,6
-164,9
0,0
-115,3

-1 309,8
-309,9
0,0
-1 619,7

-1711,0
-132,0
1 843,0
0,0

-401,2
177,9
1 843,0
1 619,7

Taloudellisen tavoitteen toteutumisen arviointi
Taseessa oli kertynyttä ylijäämää edellisiltä tilikausilta 2 681 333,57 euroa ja kuluneelta tilikaudelta
kertyi alijäämää 1 646 413,60 euroa, noin 220 000 euroa talousarviota enemmän. Vuoden lopussa
kertynyttä ylijäämää oli 1 034 920 euroa.
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tase

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Esitetään, että tilikauden alijäämä, 1 646 413,60 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään.
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Käyttöomaisuuden arvostus
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Vaihto-omaisuuden arvostus

Varasto:
Teräs- ja varaosavarasto
Murskevarasto
Yhteensä

31.12.2019
31.12.2018
10 853,47
11 226,34
449 561,21
673 365,68
460 414,68
684 592,02

Muutos
-372,87
-223 804,47
-224 177,34

Inventaario
Fyysinen
Paperi

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2018 tilinpäätöstiedot.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa (26.11.2012 § 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Taseryhmä
Koneet ja kalusto
Luonnonvarat

Poistoaika/prosentti
3-5 vuotta
Käytön mukainen poisto

Poistomenetelmä
Tasapoisto
Substanssi

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
Ennen vuotta 2009 tehtyjen investointien/hankintojen poistosuunnitelmia tarkistetaan vain, mikäli
poiston perusteena olevaa taloudellista käyttöaika-arviota on perusteltua muuttaa.
12) Pakollisten varausten muutokset
Vuonna 2019 maisemointeja ei tehty.
Kivilammen maankaatopaikan maisemointia jatketaan täytön edistymisen myötä ja maisemointikustannukset ovat noin 50 000 euroa. Valkolassa maisemointia jatketaan heti kun ottotoiminta sen sallii.
Kustannukset ovat noin 50 000 euroa.
Maisemointivarausten summa 31.12.2019 on 234 842 euroa.
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja tappiot
Kauppasumma
67 318,11
67 318,11
67 318,11

Kaluston myynti
Yhteensä (toimintatuotot)
Voitot ja tappiot yhteensä

tasearvo
0,00
0,00
0,00

voitto/tappio
67 318,11
67 318,11
67 318,11

Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
19) Pysyvät vastaavat
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet
Pysyvät vastaavat yhteensä

tase 31.12.2018
335 813,95
4 037,49
339 851,44
339 851,44

lisäys 2019
vähennys 2019
199 284,52
199 284,52
199 284,52

0,00
0,00

poistot 2019
tase 31.12.2019
-116 804,19
418 294,28
-13,50
4 023,99
-116 817,69
422 318,27
-116 817,69
422 318,27

23) Saamisten erittely

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset kunnalta
Siirtosaamiset
Muut saamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä

2019
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

2018
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

0,00
0,00

681 729,65
681 729,65

0,00
0,00

477 941,74
477 941,74

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

186,00
186,00

0,00
0,00

14 493,35
14 493,35

0,00
0,00
0,00
0,00

166 912,65
218 384,12
17 387,17
402 683,94

0,00
0,00
0,00
0,00

97 439,59
189 450,10
13 308,95
300 198,64

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
3 519 541,78
3 519 541,78
4 604 141,37

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 808 225,82
4 808 225,82
5 600 859,55
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24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Kelan korvaus työterveydenhuollosta, tilisiirrot
tilinp.aj.
Ennakkomaksut(palkkojen rästit)
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

2019

2018

13 649,73
3 737,44
17 387,17
17 387,17

13 308,95
0,00
13 308,95
13 308,95

Peruspääoma 1.1.
Peruspääoma 31.12.

2019
2 058 148,62
2 058 148,62

2018
2 058 148,62
2 058 148,62

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.

2 681 333,57
2 681 333,57

3 657 308,83
3 657 308,83

-1 646 413,60
3 093 068,59

-975 975,26
4 739 482,19

2019

2018

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25) Oman pääoman erittely

Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

29) Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset
Maisemointivaraus 1.1.
Ympäristövastuut, maisemointi
Pakollinen varaus (tvr-maksut)
Muut pakolliset varaukset yhteensä

234 842,00
0,00
0,00
234 842,00

234 842,00
0,00
114 076,58
348 918,58

30) Vieras pääoma
Lyhytaikainen

2019

Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Yhteensä

2018

1 357,81
1 357,81

1 565,05
1 565,05

18 913,06
18 913,06

1 826,67
1 826,67

Velat muille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

1 344 047,79
214 595,02
580 050,05
2 138 692,86

955 395,69
77 462,08
500 652,75
1 533 510,52

Vieras pääoma yhteensä

2 158 963,73

1 536 902,24

Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille
Ostovelat
Yhteensä
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32) Muiden velkojen erittely

2019

Muut velat
Ennakonpidätysvelka
Sosiaaliturvamaksuvelka
Muut velat, lyhytaikaiset
Eläkevakuutusmaksuvelka Kuel, työnantaja
Eläkevakuutusmaksuvelka Kuel, työntekijä
Ay-jäsenmaksuvelka
Puolueverovelka
Ulosottovelka
Muut velat yhteensä

72 680,75
2 799,04
45 836,08
89 074,49
-119,51
3 433,92
153,00
737,25
214 595,02

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2019

Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Lomapalkkajaksotus
Muut menojäämät
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä

558 793,67
21 256,38
580 050,05

2018
67 856,45
2 669,74
0,00
3 421,47
0,00
3 361,42
153,00
0,00
77 462,08

2018
488 596,65
12 056,10
500 652,75

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
38) Leasingvastuiden yhteismäärä

2019
435 181,92
1 006 502,93
1 441 684,85

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen.
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.
Henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 82 vakinaista työtekijää.
43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
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2018
437 231,88
1 074 176,33
2 308 338,34
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5.1.3 KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta
kehityksestä
Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintavuosi 2019 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden suuntaisesti.
Sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti osastolla tapahtuva ruokapalvelutyö siirtyi Kylän Kattaukselle 1.1.2019. Puhtauspalveluilta siirtyi liikkeenluovutuksen periaattein
30 vakituista ja 13 määräaikaista työntekijää. Liikelaitos on jo vuonna 2019 valmistautunut vuoden
2020 keittiöverkko- ja organisaatiomuutoksiin palkkaamalla projektityöntekijöitä muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Vuonna 2020 valmistuvan tuotantokeittiö Novan myötä ruoan tuotantotapa
muuttuu, mikä on aiheuttanut henkilöstön koulutustarvetta ja muutoksia sosiaali- ja terveyspalvelujen
palvelukeittiöissä. Lasten ja nuorten ruokapalvelussa on valmistauduttu keittiöverkkosuunnitelman
mukaisiin keskuskeittiöiden remontteihin ja uuden tuotantotavan suunnitteluun ja testaukseen.
Keittiöverkkosuunnitelman mukaisten muutosten lisäksi Kylän Kattaus on ollut mukana useissa rakennus- ja remonttihankkeissa, kun asiakkaiden kasvanut palveluverkko on edellyttänyt myös uusia
keittiöinvestointeja. Tämä on kasvattanut myös henkilöstömäärää (9 hlö). Loppuvuonna 2019 valmisteltiin Nova-tuotantokeittiön ja Nova-sairaalan sisälle valmistuvien tilojen vuokrasopimusta yhteistyössä Tilapalvelun ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa. Samanaikaisesti valmisteltiin Kylän Kattauksen ja sairaanhoitopiirin välistä ruoka- ja kahvilapalvelusopimusta. Vuokra- ja palvelusopimukset laadittiin niin, että ne muodostavat sopimuskokonaisuuden.
Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattauksen talous toteutui talousarviota heikommin. Sekä toimintatulot että toimintamenot ylittivät talousarvion, mutta toimintamenojen ylitys oli tulojen ylitystä suurempi, joten alijäämä toteutui talousarviota suurempana. Toimintamenojen ylitykseen merkittävästi
vaikutti lomapalkkavelan kasvu, joka oli neljä kertaa enemmän verrattuna vuoteen 2018.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen. Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskienhallinnan menettelyt ja vastuut. Kylän Kattaus -liikelaitos ja sen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Johto ja esimiehet ovat käyneet henkilöstön kanssa
riskienhallintaa ja sen ohjeita läpi. Vastuut ovat selkeät, mutta toteuttamista ja valvontaa on syytä
edelleen kehittää.
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio
Vuoden 2019 aikana Kylän Kattaus -liikelaitoksessa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia,
tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä
sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Riskien
arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tukena on käytössä yhdenmukainen työkalu, johon johtoryhmä on dokumentoinut riskiarvion ja toimenpiteet. Valmiusryhmä on lisäksi arvioinut valmiuteen ja varautumiseen liittyviä riskejä. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. Arvioituja riskejä on seurattu kolmannesvuosikatsausten yhteydessä.
Strategiset ja taloudelliset riskit
Talousarviossa merkittäviksi strategisiksi ja taloudellisiksi riskeiksi arvioitiin toimintaympäristössä tapahtuvat suuret mahdolliset muutokset kuten sote- ja maakuntauudistus, sen aiheuttama organisoituminen, uusien keittiöiden rakentaminen ja uudet tuotantomenetelmät. Riski sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamasta uudelleen organisoitumisesta ei toteutunut, koska uudistuksen valmistelu
keskeytettiin. Uudistukseen valmistautumiseen kului runsaasti työaikaa.
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Tuotantomenetelmän vaihdos saattaa aiheuttaa ruokaan liittyviä riskejä, kuten virheitä prosessissa,
kuljetusten myöhästymistä jne. Suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät virheet aiheuttavat kustannuksia ja tehottomuutta. Suunnitteluun ja tuotantomenetelmän muutokseen resursoitiin normaalia
enemmän henkilöstöä riskien konkretisoitumisen ehkäisemiseksi. Rakennusprojektin viivästyminen
sekä tiedonkulun ja tarpeiden ymmärryksen puutteet tilaajan ja rakentajan kanssa aiheuttivat
KK2020-projektin aikataulun viivästymistä. Myös avainhenkilöiden poistuminen aiheutti projektin ja
aikataulujen viivästymistä. Eri projektien aikataulujen yhteensovittamisessa ilmeni puutteita.
Osaavan työvoiman saatavuus arviointiin merkittäväksi riskiksi. Henkilöstön koulutusta ja rekrytointia
lisättiin ja keittiön ohjauskäyntejä jatkettiin. Toiminnallisiin muutoksiin varauduttiin palkkaamalla projektityöntekijöitä suunnittelutyöhön. Arvio projektiin osallistuvien substanssiosaajien resurssitarpeesta oli osin liian pieni, mikä aiheutti viivästyksiä projekteissa. Ennakoimattomuus vaikeutti tuotannonohjausjärjestelmän suunnittelua.
Operatiiviset riskit
Normaaliajan häiriötilanteet lisääntyivät toimintavuonna ja se näkyi toiminnassa. Tammikuun 2019
lopulla realisoitui riski, jota ei arvioitu riskiarviossa suureksi. Ristonmaan ateriakeskuksessa tapahtui
tammikuussa sähkökatko, joka johtui ateriakeskuksen alueella olevan muuntajan rikkoutumisesta.
Ateriakeskuksen sähkön saanti on turvattu varavoimalla, mutta tilanteessa myös varavoimakone rikkoutui. Asiakkaiden lounas saatiin järjestettyä hieman myöhästyneenä siirtämällä ruoan kypsentäminen palvelukeittiöihin ja valmistamalla vararuokaa osalle asiakkaista muissa keskuskeittiössä.
Huolellisesti tehdyn valmiussuunnitelman avulla muistakin ennakoimattomista häiriötilanteista, kuten
Vaajakoskella sattuneesta vesikatkosta ja sähkökatkosta selvittiin hyvin. Ristonmaan ateriakeskuksen remonttisuunnitelmassa on huomioitu varavoiman tarve.
Tuotannonohjausjärjestelmän toimivuudessa oli vuoden aikana usein ongelmia, mutta tilanteet ratkaistiin asiakasturvallisuuden vaarantumatta ja ilman suuria vaikutuksia ruokapalveluun. Kesällä
vuosilomien aikana sattuneen toimintahäiriön korjaaminen oli vaikeaa osaamisen puutteen vuoksi.
Uuden tuotannonohjausjärjestelmän rakentaminen on aloitettu, ja sopimuksessa on määritelty teknisen tuen saatavuus sekä palvelutason mukaiset vaste- ja ratkaisuajat. Syksyn aikana valmiusryhmä otti käyttöön SecApp-hälytysjärjestelmän. Häiriötilanteiden reaaliaikainen raportointi on kehittynyt häiriötilanteiden myötä. Kaikkiaan operatiivisiin riskeihin on pystytty vastaamaan hyvin.
Vahinkoriskit
Ruokapalvelussa merkittävimmät riskit ovat ruokatuotantoon ja sen turvallisuuteen liittyvät riskit kuten ruokamyrkytys, virhe erityisruokavaliossa tai vieras esine ruoassa. Terveysvalvontaviran-omaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma kattaa koko liikelaitoksen toiminnan. Omavalvonta on osa
laadun tarkistusta, jolla varmistetaan elintarvikelainsäädännön määräysten noudattaminen. Omavalvontaa, omavalvontasuunnitelman päivitystä ja henkilöstön koulutusta tehdään jatkuvasti. Erityisruokavalioiden valmistuksessa tapahtuneet yksittäiset virheet todentavat sen, että henkilöstön koulutusta ja prosessien kehittämistä on edelleen jatkettava riskin pienentämiseksi. Vastuunjaon täsmentäminen hoitohenkilökunnan ja ruokapalveluhenkilöstön välillä toimintaohjeeksi osastoilla tapahtuvassa ruokapalvelussa on työn alla potilasturvallisuuden riskien minimoimiseksi. Käytön aikainen
ilkivalta, varkaustapaukset sekä asiakkaiden ja vierailijoiden uhkaava käytös lisääntyivät toimintavuonna. Turvallisuuskoulutusta ja turvajärjestelmiä (turvanappeja, kassakaappeja) lisättiin riskikohteissa.
Kokonaisarvio
Kylän Kattaus –liikelaitoksessa riskienhallinnassa on onnistuttu hyvin vuoden 2019 aikana. Riskit on
tunnistettu ja niihin reagoidaan heti, kun ne todentuvat. Tiedostamisesta ja varautumisesta huolimatta riskejä toteutui. Tehokkaan omaehtoisen valvonnan avulla tuotetaan turvallista ja korkealaatuista ruokaa ja ennalta ehkäistään ruokaan liittyvät riskit. Suuren sähkökatkon aiheuttamasta ruokatuotannon keskeytyksestä keskuskeittiössä selviydyttiin hyvin sisäisen yhteistyön ja selkeiden toimintaketjujen ansiosta. Valmiusryhmän harjoitukset paransivat riskienhallintaa. KK2020-projektissa
todentui muutamia riskejä muun muassa aikatauluviivästysten ja yhteistyön puutteiden vuoksi.
Riskin toteutumisen ennakointia tulee kehittää edelleen ja riskiarvioinnin työkalu ottaa tehokkaampaan käyttöön. Arvioitujen riskien seurantaa tulee parantaa ja tehostaa niin, että toimenpiteiden
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toteuttamista ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti myös johtoryhmässä. Kokonaisarvio perustuu johtoryhmän omaan arvioon sekä Oiva-raporteista ja työpaikkatarkastuksista saatuihin hyviin
arvioihin.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä
päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen
tulee huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki tilivelvolliset
toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen johto on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valvontaa on toteutettu raportointijärjestelmän
avulla sekä keittiöissä tehtävillä ohjauskäynneillä. Kassakoneen omaavien keittiöiden käteiskassat
tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Työpaikkaselvitykset tehdään suunnitellusti ja havaitut korjausehdotukset hoidetaan. Omavalvonnan toteutumista seurataan sekä itse että terveystarkastajan
toimesta. Oiva-raportit löytyvät valtakunnallisesta rekisteristä. Tarkastuskäyneillä ja selvityksissä havaittuihin epäkohtiin puututtiin ja tarvittaessa konsultoitiin kaupungin sisäistä tarkastusta. Muun muassa henkilöstöetuja tarkistettiin ja yhtenäistettiin kaupungin linjausten mukaiseksi. Valmius- ja varautumiskoulutuksilla ja -harjoituksilla varmistettiin valmiusryhmän osaamista.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet
Riskienhallinnan työkalu otetaan tehokkaampaan käyttöön ja se synkronoidaan toimimaan paremmin yhteen säännöllisen raportoinnin kanssa kuukausi- ja kolmannesvuosiraportointipohjaa kehittämällä. Näin saadaan enemmän ja tarkempaa tietoa riskienhallinnan suunnittelua ja seurantaa varten. Palautteiden ja reklamaatioiden keräämistä ja analysointia varten ei ole yhtenäistä järjestelmää,
vaan ne lähetetään ja saadaan eri kanavien kautta. Kokonaiskuvan saamiseksi palautejärjestelmää
on tarpeen kehittää. Projektien aikataulujen yhteensovittamiseen ja yhteistyöhön tulee kiinnittää
enemmän huomiota, jotta viivästyksiä ei satu jatkossa.
Kokonaisarvio
Kokonaisuutena arvioituna Kylän Kattaus –liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hyvällä tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä sekä riskihallinnan työkalun avulla. Lisäksi keittiöissä tehdään säännöllisesti työpaikkaselvitykset, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten käynnit
sekä Oiva-tarkastukset, joista saadut tulokset ja raportit ovat olleet hyviä. Mikäli raporteissa on havaittu puutteita toiminnassa, asiaan on puututtu välittömästi.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Toiminnan tehostaminen
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Tavoite vuodelle 2019 oli
86.000 euroa/htv.
Tarkasteltaessa vuoden 2019 toiminnan tulosta asetettua liikevaihtotavoitetta ei saavutettu. Sivistyksen toimialan kanssa sovittiin 140 000 euron palvelumaksujen tuloutuksesta, jolloin myös
ns. rahoitustulos jäi tavoitteen alapuolelle.
2. Asiakastyytyväisyys
Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien
tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla kohdennetuilla
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asiakastyytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 3,7 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute -järjestelmällä.
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri otti vuonna 2019 käyttöön sairaalan sisäinen asiakaspalautejärjestelmä, jonka kautta tulleet palautteet käsitellään sairaanhoitopiirin ostajan edustajan kanssa.
Kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä tehtiin vuonna 2019 sosiaali- ja terveyspalvelujen
ruokailuun Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaalan osastoille, päiväkeskusasiakkaille sekä
kouluruokailuun. Terveyskeskusten asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo oli 4,2. Päiväkeskusasiakkaiden kysely toteutettiin eri tavalla, joten numeerista arviota ei saatu. Kouluruokailun
asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo oli 3,4 asetettua tavoitetta ei saavutettu, mutta asiakastyytyväisyys kasvoi verrattuna edelliseen kyselyyn (2,8). Asiakastyytyväisyyskyselyjen keskiarvo oli
3,8, joten asetettu tavoite 3,7 ylitettiin.

Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
Kylän Kattaus toteutti kaupungin strategian mukaisesti resurssien viisasta ja tehokasta käyttöä
seuraavasti
1. Vuoden 2019 tavoitteena oli strategisten linjausten mukaisesti työnantajakuvan ja yrityskuvan
kehittäminen ja henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin varauduttiin muutos- ja työhyvinvointikoulutusten avulla. Koko henkilöstölle järjestettiin Teatterikoneen toiminnallinen muutoskoulutus. Keittiöverkkosuunnitelman
mukaisesti uusien keskuskeittiöiden eli Ristonmaan keskuskeittiön ja keskuskeittiö Novan,
osastojen palvelukeittiöiden, ravintolan ja kahvilan toimintaa ja prosesseja suunniteltiin vuoden
2019 aikana. Samalla tehtiin myös tuotantomenetelmän ja palvelujärjestelmien koulutussuunnitelma. Osa koulutuksista aloitettiin jo vuoden 2019 aikana. ELY- ja TE-keskuksen kanssa yhteistyössä järjestetyt Täsmä- ja Rekrykoulutukset suunnattiin osastoruokapalveluun. Osastoruokailuun siirtyneelle 40 työntekijälle järjestettiin ruokapalvelualan Täsmä-koulutus ja osastoruokailuun saatiin palkattua yhdeksän uutta työntekijää Rekry-koulutuksen avulla.
2. Kylän Kattaus panosti laadukkaaseen asiakaskokemukseen ja asiakkaan hyvinvointiin monin
tavoin. Sydänmerkkiateriat ovat käytössä sairaalaruokailussa sekä koulu- ja päiväkotiruokailussa. Kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttöä erityisesti kouluruokailussa lisättiin EU:n hedelmätuen avulla. Ruokalistaa kehitetään vuosittain yhdessä asiakasraatien ja Lasten Parlamentin Makuraadin avulla. Makuraati valitsi taas uusia ruokalajeja koulujen ruokalistalle. Myös
tuotekehitykseen ja uusien tuotantomenetelmien testaamiseen sekä ruokastrategian laatimiseen panostettiin.
3. Kylän Kattaus edisti resurssiviisasta toimintaa oman ympäristöohjelman ja ruokastrategian
mukaisesti tekemällä kestäviä hankintoja. Hansel Oy:n (ent. KL-kuntahankinnat Oy) elintarvikekilpailutus toteutettiin yhdessä laki- ja kilpailuttamispalveluiden kanssa. Erityisesti lasten ja
nuorten ruokailussa ruokalistasuunnittelussa otettiin huomioon lihan ja maidon vähentämiseen
tähtäävät tavoitteet valtuustoaloitteen mukaisesti. Hävikkiä vähennettiin edelleen jatkuvan seurannan ja koulutuksen avulla sekä tuotantoprosessia kehittämällä. Erityisruokavalioiden tilausjärjestelmän muutoksilla saavutettiin huomattavaa vähennystä hävikissä. Kylän Kattaus oli
mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vetämässä, Korpilahden päiväkodissa toteutetussa Luontoaskel-hankkeessa, joka yhdisti terveyttä edistävän ravitsemuksen, liikunnan,
luontokontaktit ja kiertotalouden teemat varhaiskasvatuksessa. Hankkeessa päiväkodin ruokalistaa muokattiin kala- ja kasvispainotteiseksi.
4. Uuden tuotannonohjausjärjestelmän suorahankintapäätöstä valmisteltiin alkuvuosi 2019. Hankintapäätös tehtiin nykyisen tuotannonohjausjärjestelmän toimittajan, CGI:n kanssa. Suorahankintapäätökseen päädyttiin vuoden 2018 lopussa tehdyn tietopyynnön perusteella. Uusi tuotannonohjausjärjestelmä on Aromi14, jonka rakentaminen aloitettiin yhteistyössä CGI:n kanssa.
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Sähköisen välipalapassin määräaikainen sopimus päättyi toukokuun 2019 loppuun. Sähköisen
maksamisen jatkoa selvitettiin koko kaupungin yhteishankintana. Kaupungin verkkokaupan
valmistelu aloitettiin alkuvuodesta 2019. Verkkokaupan käyttöönotto aloitettiin Kylän Kattauksen mobiilimaksamisen pilottihankkeella neljässä koulussa loppuvuonna 2019. Pilottikoulujen
asiakkaiden käytössä on verkkokauppa, jossa voi ladata rahasaldoa mobiilisovellukseen ja
maksaa sillä välipalan tai henkilökunta-aterian. Mobiilimaksamista laajennetaan vuoden 2020
alussa myös muille välipalaa myyville kouluille. Omavalvontamobiilisovelluksen käyttöä laajennettiin vuonna 2019.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

Taloudellinen tavoite
Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annettavalla hinnoitteluohjeella. Vuoden 2019 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2017 tilinpäätöksen, vuoden 2018
ensimmäisen kolmannesvuosiraportin, sekä vuotta 2019 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Kaupungin sisäiset veloitukset suunniteltiin vuoden 2018 tasolle. Liikelaitosten osalta valmistelukehys asetettiin menoja koskevana. Liikelaitoksille annettiin talousarvion laadintaohje, jonka mukaan ylijäämät on purettava tilikauteen 2020 mennessä. Yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat
siten, että toimintakate vuodelle 2019 olisi alijäämäinen 376 400 euroa. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä on 1 741 243,66 euroa.
Vuoden 2019 liikevaihto toteutui 7,4% talousarviota parempana. Verrattuna vuoden 2019 talousarvioon, toimintayksiköiden tilikauden liikevaihto toteutui seuraavasti: päiväkotien, koulujen ja vanhusten ruokapalveluissa liikevaihto ylitettiin vastaavasti 16,1%, 7,5% ja 3,3% palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi. Sairaaloiden ruokapalvelujen ja henkilöstöruokailun liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Tilaaja pyrkii arvioimaan palveluntarpeensa riittävän ajoissa toiminnan suunnittelua ja talousarvion laadintaa varten. Päivähoito mm. on tarkentanut päivystysaikojen hoidon tarvetta, mikä
on selkeyttänyt myös Kylän Kattauksen palvelun järjestämistä keskitetysti. Tilauskäytäntöjä kehitetään yhteistyössä jatkuvana työnä.
Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattaus -liikelaitoksen talous toteutui hieman talousarviota huonompana johtuen pääasiassa lomapalkkavelan kasvusta (479 799,25 euroa).
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Liikelaitoksen toiminnan on lähtökohtaisesti oltava tehokasta ja kannattavaa. Kylän Kattauksen toiminnan on oltava taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitoksen on katettava sekä menot, että kehittämiskulut toiminnasta saatavilla tuloilla. Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa, että Kylän Kattauksen toiminta on ollut taloudellisesti terveellä pohjalla ja liikelaitosta on hoidettu hyvien liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Toiminnan tulorahoitus on kattanut lyhytvaikutteiset menot johtuen kaupungin talousarviossa annetusta hinnoitteluohjeesta ja Kylän Kattauksen omasta taloudellisesta toiminnasta.
Kylän Kattaus on suoriutunut hyvin lähes kaikilla mittareilla mitaten ja selviytynyt toiminnan vaihtelun
asettamista haasteista. Tässä työssä on auttanut jo aikaisemmin luotu hyvä yhteistyö asiakkaiden,
yhteistyökumppaneiden ja henkilöstön kesken.
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen tase

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 773 221,96 euroa, siirretään taseen oman
pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään.
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Vaihto-omaisuuden arvostus

Varasto:

31.12.2019

31.12.2018

1 218,00

1 589,00

Arvat

Muutos Inventaario
-371,00 Fyysinen

Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2018 tilinpäätöstiedot.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
6) Toimintatuotot

2019

Päiväkotien ruokapalvelut
Koulujen ruokapalvelut
Vanhusten ruokapalvelut
Sairaalaruokailu
Sairaalan osastojen ruokapalvelut
Henkilöstöravintola ja kahvilapalvelu
Tuotanto
Hallinto
Toimintatuotot yhteensä

7 321 347,03
6 393 683,18
7 086 975,52
2 394 200,40
2 146 023,99
2 384 797,48
309 923,68
89 858,27
28 126 809,55

2018
6 305 266,15
5 961 036,22
6 857 274,38
2 565 039,25
0,00
2 344 999,94
309 875,19
36 814,71
24 380 305,84

11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa (26.11.2012 asia 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat
vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Taseryhmä

Poistoaika/prosentti

Poistomenetelmä

Koneet ja kalusto

3 - 5 vuotta

Tasapoisto
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Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
23) Saamisten erittely

2019
2018
Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Jyväskylä on jäsenenä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset kunnalta
Muut saamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

0,00
0,00

154,15
154,15

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

841 141,75
841 141,75

0,00
0,00

354 164,96
354 164,96

0,00
0,00

3 295 976,91
3 295 976,91

0,00
0,00
0,00
0,00

187 020,65
8 525,69
144 821,47
340 367,81

0,00

4 477 640,62

2019

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät
Kelan korvaus työterveyshuollosta
Kouluhedelmätuki
Muut tulojäämät
Tulojäämät yhteensä
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

56 149,00
58 295,82
30 376,65
144 821,47
144 821,47

0,00 3 920 568,27
0,00 3 920 568,27
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 4 660 061,48

2018

31 392,00
0,00
49 094,16
80 486,16
80 486,16

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25) Oman pääoman erittely

2019

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Oma pääoma yhteensä

1 741 243,66
1 741 243,66
-773 221,96
968 021,70
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171 167,23
133 674,86
80 486,16
385 328,25

2018
2 243 268,56
2 243 268,56
-502 024,90
1 741 243,66
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30) Vieras pääoma
Lyhytaikainen

2019

2018

Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
2 581,91
Yhteensä
2 581,91
Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
115 476,18
Ostovelat
Yhteensä
115 476,18
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille
1 738,93
Ostovelat
1 738,93
Yhteensä
Velat muille
Ostovelat
942 337,61
Muut velat
417 720,76
Siirtovelat
2 034 803,53
Yhteensä
3 394 861,90

1 032 007,46
174 390,51
1 596 260,01
2 802 657,98

Vieras pääoma yhteensä

2 924 622,72

3 514 658,92

32) Muiden velkojen erittely

2019

Muut velat
Muut velat
Muut velat yhteensä

417 720,76
417 720,76

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

2019
Lyhytaikaiset siirtovelat
Menojäämät
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotuk 1 998 851,69
Muut menojäämät
35 951,84
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä
2 034 803,53

11 008,55
11 008,55
110 956,19
110 956,19
0,00
0,00

2018
174 390,51
174 390,51

2018

1 519 052,44
77 207,57
1 596 260,01

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
38) Vuokrasopimusten mukaiset jäljellä olevat määrät
2019
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä
579 916,26
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus
579 916,26

561 209,31
561 209,31

51 098,46
51 098,46

28 275,44
28 275,44

Leasingvastuut yhteensä
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus

2018

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.
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Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen.
Henkilöstöä koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2019

Henkilöstön lukumäärä 31.12.
vakinaiset
määräaikaiset
työllistetyt
oppisopimus
43) Henkilöstökulut

Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
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408
337
63
6
2

2018

335
269
59
5
2
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5.1.4 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS
Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta
kehityksestä
Pelastustoimen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön uudistushankkeet jatkuvat
Keski-Suomen pelastuslaitoksen 16. toimintavuoteen sisältyi monia sekä valtakunnallisia, että alueellisia muutoksia ja uudistuksia. Pelastuslaitoksen toiminta oli tuloksellista ja taloudellista, mm. pelastustoimen tehtävien sekä palovahinkojen vähenemisen vuoksi. Valtakunnallisesti merkittävimpiä
tapahtumia olivat kahden hallituksen kaatuminen (Sipilä maaliskuu ja Rinne joulukuu). Sipilän hallituksen kaatumiseen päättyi myös maakunta- ja soteuudistusten valmistelu, jossa pelastustoimikin
oli vahvasti mukana. Valtakunnallisesti hallituksen uudistuksen ohella toteutettiin pelastustoimen valtakunnallista kehittämishanketta, joka myös päättyi – tai ainakin hidastui – hallituksen kaatumiseen.
Kaatumisesta huolimatta maakuntaamme oli jo aiemmin muodostettu pelastuslaitoksen vahvalla tuella KSTURVA – Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta, joka jatkaa toimintaansa. Toimintavuoden aikana aloitettiin pelastuslaitoksen prosessien kuvaus, tavoitteena selkiyttää päätöksentekoa, vastuita, jne. Pelastuslaitos otti käyttöön Trail-kaluston hallintaohjelman, jonka myötä saataneen tehostettua myös taloudellisesti kaluston ja välineistön hankintoja, huoltoja, jne. Toimintavuonna tapahtui lukuisia henkilövaihdoksia lähes kaikissa henkilöstöryhmissä, merkittävimpänä ensihoitopäällikön vaihtuminen. Erityisesti pelastustoimen päätoimista henkilöstöä keskusteluttanut
työaika-asia toivottavasti liikahti myös askeleen eteenpäin, kun työnantaja tarjosi henkilöstölle osittaista paluuta vuorokautiseen työaikaan. Kaikenlainen henkilöstön, tilojen, tietoverkkojen yms. turvallisuusasioiden parantaminen vaati yhä enemmän resursseja, koulutusta ja uuden opettelua. Sosiaalinen media on tullut yhä tärkeämpään rooliin pelastustoimen asioiden viestinnässä, kuitenkin
niin, että näistäkin asioista tulee olla selkeät toimintaohjeet, joita parhaillaan valmistellaan. Vuoden
2019 alussa aloittivat uudet monitoimiyksiköt (yksikkö miehitetty pelastaja-ensihoitaja -työparilla)
Laukaassa ja Karstulassa. Tämä resurssipanostus nostaa huomattavasti näiden alueiden turvallisuustasoa. Varallaolokiista eteni viiden henkilön vaatimusten osalta Työtuomioistuimeen, jonka päätöksiä odotellaan vuoden 2020 alussa. Pelastuslaitos jatkoi aktiivista ja vahvaa palokuntanuorisotyön ja -naistyön tukemista mm. kesän leirin osalta. Ilman nuoriso-osastoja emme voi varmistaa palokuntien tulevaisuuden toimintakykyä erityisesti maaseudulla. Pelastuslaitos on toiminut nykymuodossaan jo 16 vuotta ja nyt valmistellaan ja kootaan parhaillaan Jyväskylän palolaitoksen ja vuodesta
2004 alkaen Keski-Suomen pelastuslaitoksen historiikkia.
Talous
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen 2019 vuoden tilinpäätös oli 1 230 241,76 euroa alijäämäinen. Edellisiltä vuosilta on ylijäämää 1 769 324,87 euroa, jolloin taseen omaksi pääomaksi muodostui 539 083,11 euroa. Koko laitoksen tulot olivat 33 517 638,42 euroa, toimintamenot
33 464.006,55 euroa ja poistot 1 284 453,52 euroa. Pelastustoimen toimintamenot olivat
23.507 875,86 euroa ja poistot 1 029 359,29 euroa. Tilikaudelta tuli pelastustoimelle alijäämää
1 315.028,26 euroa.
Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri korvaa pelastuslaitokselle ensihoito-palvelujen tuottamisesta
aiheutuneet nettokustannukset. Sairaanhoitopiiri maksoi pelastuslaitokselle valmiuskorvausta vuoden 2019 aikana yhteensä 6 730 845 euroa (5 376 904,8 euroa vuonna 2018). Ensihoidon talous
toteutui 84 787 euroa ylijäämäisenä vuonna 2019 (vuoden 2018 alijäämä 84 787 euroa) ja KeskiSuomen pelastuslaitos palautti yhteensä 666 198,33 euroa sairaanhoitopiirille.
Pelastustoiminta
Vauhdikkaasta alkuvuodesta huolimatta vuosi oli tehtävämäärältään keskiverto ja pelastustoiminnan
tehtävät ja varsinkin niistä aiheutuvat vahingot laskivat edellisvuodesta. Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanotti 5 419 kpl (5 686 kpl vuonna 2018) kiireellistä ja kiireetöntä pelastustoimen tehtävää,
joten tehtäviä oli 267 tehtävää vähemmän kuin vuonna 2018. Tehtävämäärän laskua tapahtui erityisesti ensivastetehtävissä (-181). Myös tulipalot vähenivät (-111). Huolimatta lämpimästä ja kauniista
kesästä maastopaloja oli edellisvuotta vähemmän ja metsääkin paloi vain 31 ha.
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Positiivista oli rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen vahinkojen selvä pudotus, sillä niissä kirjattiin ”vain” 4,6, milj. euron vahingot (vuonna 2018 vahingot n. 13,4 milj. euroa). Palokuolemia oli kertomusvuonna kolme. Pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet lisääntyvät vuosi vuodelta. Liikenneonnettomuuksia kirjattiin ensimmäisen kerran aluelaitoksen aikana 1000 kpl (955).
Ensihoitopalveluihin kuuluvia ensivastetehtäviä oli maltillisesti 813 tehtävää.
Riskienhallinta
Onnettomuuksien ehkäisy
Onnettomuuksien ehkäisyn tärkeimmät tehtävät kuvataan pelastuslaissa ja pelastuslaitoksien palvelutasopäätöksissä. Niitä ovat mm. kaavoituksen vaikuttaminen, rakennushankkeen suunnittelu ja
ohjaus, turvallisuusviestintä, valvontatehtävät, asiantuntija-avun antaminen muille viranomaisille
sekä yhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa. Lisäksi tehdään palontutkintaa, onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän sekä syiden kehityksen seurantaa ja ryhdytään tarvittaessa
toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toiminta perustuu riskinarviotyöhön. Varautuminen on viranomaisten lakisääteinen velvollisuus, johon riskienhallinta kuuluu tärkeänä osana. Riskienhallintaan kuuluu myös riittävien resurssien määrittäminen.
Käytännössä monimuotoinen onnettomuuksien ehkäisytyö näkyy asiakkaille turvallisuusviestintänä,
riskiperusteisena valvontakohteiden määrittelynä, palotarkastuksina ja omavalvontakehotuksina,
asiakirjavalvontana, asiantuntijalausuntoina mm. rakennuslupien käsittelyn yhteydessä ja räjähdysvaarallisten aineiden ja kemikaalien valvontatehtävissä.
Onnettomuuksien ja tapaturmiin johtaneita syitä arvioidaan ja analysoidaan jatkuvasti tilastoista
(prontonet.fi). Tarvittaessa tehdään tarkempi palontutkinta yhdessä poliisiviranomaisten kanssa.
Toimintaympäristössä havaitut muutokset pyritään huomioimaan siten, että pelastustoimen palvelutaso vastaa paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia, myös poikkeusoloissa.
Valvontatehtävät
Pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Toiminnan tavoitteet
ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn määrittelyssä otetaan huomioon pelastustoimen alueen erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alueella esiintyvät riskit.
Pelastuslaitos määritteli valvonnan toteuttamisen menettelyt ja kohdentamisen valvontasuunnitelmassa, jonka pelastusjohtaja vahvisti allekirjoituksellaan 9.1.2019. Valvontasuunnitelman toteutumaa seurattiin kuukausittain. Valvontatyöhön käytettävissä olevat resurssit olivat 25 henkilötyövuotta.
Asiakirjavalvonta
Paloturvallisuuden itsearviointikohteiden osalta vuonna 2019 kirjattiin valvontasovellukseen 11 029
kohteen tiedot. Pelastussuunnitelmia käsiteltiin 56 uuden kohteen osalta. Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmia arvioitiin peräti 322 tilaisuudesta. Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjoja vietiin valvontasovellukseen tasan 300. Muuta asiakirjavalvontaa kirjautui tehdyksi 38 kertaa. Kaikkiaan asiakirjavalvontaa toteutui vuonna 2019 huikeat 11
745 kappaletta.
Ensihoitopalvelu
Vuonna 2019 Keski-Suomen pelastuslaitos toteutti sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen keskinäisessä yhteistoimintasopimuksessa sovittua ensihoitopalvelua Keski-Suomen maakunnan alueella
yhteensä 16 ambulanssilla ja 47 ensivasteyksiköllä. Pelastuslaitoksen ambulanssien palvelun piirissä oli noin 220000 maakunnan 275000 asukkaasta. Ensivastetoiminta kattoi koko maakunnan
alueen. Ensihoidon vakinaisen henkilöstön määrä oli yhteensä 121 työntekijää. Henkilöstöstä 94 oli
päätoimisia ensihoitajia ja 27 (htv) palomiestä. Näiden lisäksi ensihoito-organisaatioon kuuluivat ensihoitopäällikkö, kolme ensihoitomestaria ja ensihoidon asiantuntija. Ensivastetoiminnassa oli mukana yhteensä n. 800 henkilöä
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Ensihoidon yksiköt ja niiden valmius
Pelastuslaitoksen 16 ambulanssista 11 oli hoitotason ambulansseja ja 5 perustason ambulansseja.
Kaikki ambulanssit olivat minuutin lähtövalmiudessa. Ambulansseista 12 oli ympärivuorokautisessa
(24/7) valmiudessa, 2 oli valmiudessa 12 h vuorokaudessa jokaisena viikonpäivänä, 1 oli valmiudessa 8 h arkisin ja 1 kpl 8 h arkisin ja 12 h lauantaina ja sunnuntaina. Muuramen, Karstulan ja
Laukaan paloasemalle sijoitetut hoitotason ambulanssit ovat ensihoidon ja pelastuksen monitoimiyksikköjä, jotka hoitavat sekä ensihoidon että pelastuksen tehtäviä.
Ensihoitopalvelun tilastot vuodelta 2019
Ensihoitotehtäviä tehtäviä vuoden 2019 aikana oli yhteensä 32 248 kpl. Edellisestä vuodesta tehtävien kokonaismäärä lisääntyi 2381. Laukaan (EKS321) ja Karstulan (EKS623) monitoimiyksiköt ajoivat uusina yksiköinä yhteensä 3325 ensihoidon tehtävää, jolloin verrattuna edellisen vuoden yksiköihin, tehtävämäärät tippuivat 944 tehtävää. Muiden yksiköiden kohdalla tehtävämäärät ovat olleet
edellisten vuosien mukaisia. Käyttöasteet ovat edelleen liian korkeita Jyväskylän kaupungin alueella
(40-47 prosenttia) ja etenkin Seppälän (EKS123) kohdalla 47% on liian kuormittava.
Tehtävien kiireellisyysluokissa muutosta tapahtui C-tehtävien osalta, joissa tapahtui laskua edelliseen vuoteen verrattuna. Yleensä C-tehtäviä on ollut eniten, mutta ero muihin tehtäviin kaventunut.
Etenkin B-tehtävien ja D-tehtävien osuus kasvoi edellisestä vuodesta. Tämä muutos johtuu ERICAhätäkeskusjärjestelmästä.
Pelastuslaitos tuotti edelleen ensihoitoa tukevaa ensivastepalvelua neljältä päätoimisten miehittämältä 24/7 asemalta (Jyväskylä, Äänekoski), viideltä päiväpaloasemalta (Jämsä, Laukaa, Keuruu,
Saarijärvi ja Viita-saari) sekä 38 sopimushenkilöstön miehittämältä paloasemalta jokaisen KeskiSuomen kunnan alueella. Ensivastetehtäviä kertomusvuotena suoritettiin 813 kpl. Edellisestä vuodesta laskua oli 181 tehtävää. Tehtävämäärän tippuminen selittyy pitkälti TAYS ERVA alueen muuttuneeseen hälytysohjeeseen, jossa B706 tehtävät poistettiin ensivasteyksiköiden vasteista.
Tulevan kehityksen arviointi
Keski-Suomen pelastuslaitos-liikelaitoksen tulevien vuosien taloudelliseen ja toiminnalliseen kehitykseen vaikuttaa maakunnallisen ja sosiaali- ja terveystoimen (SOTE) uudistustyön tuomat hallinnolliset ja taloudelliset muutokset sekä ulkoistamiset tai tehtävien uudelleenorganisoinnit.
Pelastuslaitoksen tavoitteena on vähintään turvata nykyinen palvelutaso ja lisätä toiminnan tuottavuutta. Näihin tavoitteisiin yltäminen edellyttää sitä, että henkilöstö ovat tehokkaassa käytössä ja
digitalisaation avulla pystytään sekä prosessien automaatioastetta ja tehokkuutta lisäämään palvelutasoa heikentämättä. Näihin tavoitteiden konkreettisia työkaluja ovat mm: jatkuva osaamisen kehittämistyö.

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskienhallinnan menettelyt ja vastuut. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen ja sen tilivelvollinen
johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Kuluvan vuoden aikana on tullut ilmi useampia poikkeamia ja näiden korjaamiseen on
mennyt kohtuuttomasti aikaa. Usein poikkeamat liittyvät auki kirjoittamatta jääneisiin prosesseihin ja
vastuurajapintojen määrittelyn puutteisiin. Riskejä ja ongelmia on havaittu ja niiden hallitsemiseksi
on mm. prosessien kuvaustyö aloitettu. Pelastuslaitos hankkii IMS-ohjelmiston prosessien kuvaamisen laadun ja käytettävyyden varmistamiseksi.
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Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio
Vuoden 2019 aikana ja alkuvuodesta 2020 on Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksessa analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Vuoden 2019 aikana on pelastuslaitoksen riskienhallintaa kehitetty
myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä, jossa on edustettuna Jyväskylän kaupungin keskeisimmät palveluiden tuottajat. Lisäksi pelastuslaitoksella käytetään toiminnan riskien
ja toimitiloista aiheutuvien riskien tarkastelussa PERA turvallisuuusjohtamisen tietojärjestelmää (Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskiArvio) riskien tunnistamiseksi sekä niiden hallitsemiseksi. Näin on
muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut.
Riskienhallintaa ja sisäistä valvonta seurataan jatkuvasti esimiestyössä ja PERA-järjestelmässä.
Osastopäällikkökokouksessa käsitellään poikkeamat ja seurataan riskienhallintatoimenpiteiden jalkauttamista. Suurista poikkeamista ja havainnoista tiedotetaan aina johtokuntaa ja kaupungin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaaville keskeisimmille henkilöille.
Strategiset ja taloudelliset riskit
Tuleva Sote- ja maakuntauudistus tuo strategisen riskin niin pelastustoimen kehittämiseen kuin taloudelliseenkin näkökulmaan. Maakuntamalli, jossa pelastustoimi olisi yhtenä maakunnan ns. maksuttoman palveluyksikön toimijana yhdessä mm. sosiaali- ja terveystoimen kanssa, voisi aiheuttaa
pelastustoimen näivettymisen ja sisäministeriön ohjausjänteen heikkenemisen. Tämä näkyisi pelastustoimelle osoitettujen sopeuttamisvelvoitteiden kasvuna ja itsemääräämisoikeuksien kaventumisena sekä kuntien vaikuttamismahdollisuuksien heikkenemisenä.
Operatiiviset riskit
Hälytysjärjestelmien haavoittuvuus pitkittyvien sähkökatkojen aikana, sekä ajoneuvojen ja muun kaluston rikkoutuminen muodostavat riskin pelastuslaitoksen perustehtävän sujuvalle toteuttamiselle.
Toimitilojen välttämättömät ja ennakoimattomat korjaustarpeet ovat riski määrärahojen riittävyydelle,
sekä henkilöstön työkyvylle. Merkittäviä riskejä pelastuslaitokselle ovat jatkuvuuden varmistaminen
häiriö- ja poikkeusoloissa. Henkilöstöriskiksi on tunnistettu henkilöstön saatavuus hälytystehtäviin,
erityisesti päivälähtöihin pienissä kunnissa. Pelastustoimeen kohdistetut sopeuttamistoimet saatavat
tulevaisuudessa näkyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kansalaisille suunnatun palvelutason laskuna.
Oikeudelliset riskit
Sopimuksiin liittyvät riskit saattavat toteutuessaan aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia haittatekijöitä operatiiviseen toimintaan joka voisi näkyä pelastuslaitoksen tarjoaman palvelutason laskuna.
Keski-Suomen pelastuslaitokselle on esitetty varallaoloon liittyviä palkkasaatavia yhteensä noin 650
000 euron edestä.
Kokonaisarvio
Riskienhallinnassa on onnistuttu tyydyttävästi. On tapahtunut merkittäviä aineellisia vahinkoja kalustolle, joihin on reagoitu ohjeita luomalla ja koulutusta sekä valvontaa lisäämällä. Riskienhallintaa on
pyritty kehittämään yhdessä sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä ja sisäisesti
osastopäällikkökokouksissa ja esimieskoulutuksissa.

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta.
Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee
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huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta ja viranhaltijajohto on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
Sisäistä valvontaa kehitetään esimiehille räätälöidyn esimiestukikoulutusten muodossa. Lisäksi havaitut poikkeamat käsitellään osastopäällikkökokouksissa ja esimiespalavereissa sekä niiden perusteella päätetyistä toimenpiteistä käydään tarvittaessa erillinen prosessi. Sisäisessä valvonnassa on
havaittu puutteita ja niitä on pyritty systemaattisesti selvittämään ja analysoimaan. Arvion perusteella
on pyritty kehittämään toimintaa niin, että vastaavanlaista poikkeamaa ei pääsisi tapahtumaan.
Tämä yleensä tarkoittaa prosessien tarkastelua ja vastuiden selkiyttämistä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksessa on kehittämiskohteiksi todettu monien havaittujen
poikkeaman osalta prosessien kuvaamisen ja toimintasäännön uudistamisen tarpeet. Viestinnässä
on vielä kehittämistä sidosryhmien kanssa ml. Sopimuspalokunnat mm. tietosuojan osalta. Prosessien kuvaamista jatketaan ja toimintasääntö päivitetään vuoden 2020 aikana. Fyysistä tilaturvallisuutta pyritään parantamaan paloasemille tehdyillä lukitusturvallisuuteen ja kameravalvontaan osoitetuille toimenpiteillä. Lisäksi tietoturvaa tullaan kehittämään tietoturvakoulutuksilla sekä viranomaisverkon (TUVE) käyttöönotolla. Henkilöturvaselvitykset tehdään pelastuslaitoksen palveluksessa olevalle henkilöstölle, jotka työssään käyttävät henkilötietoja tai käyttävät turvaluokiteltuja tiloja.
Kokonaisarvio
Sisäisestä valvonnan toteutumisesta voidaan todeta, että valvonta on toteutunut pääosin pelastuslaitoksella suunnitellusti ja kokonaisuudessaan tyydyttävästi. Sisäinen valvonta tuottaa riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. Vaikuttavuutta on arvioitu johtokunnan kokouksissa, osastopäällikkökokouksissa ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä sekä muiden hallintokuntien kanssa
käydyissä keskusteluissa.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Taloudelliset tavoitteet
1 000 euroa
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

TP
2018

TA+M
2019

TA
2020

-2 030,5

-1 623,2

60,0

Muutos 2019 - 2020
euroa
%
1 683,2

-103,7 %

Toiminnalliset tavoitteet
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäisesti kuukausittain.
Onnettomuuksien ehkäisy:
Tavoite 1:
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2019 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.
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Toteuma:
Valvontatehtävät
Pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Toiminnan tavoitteet
ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä.
Valvontatehtävät vuosittain
2013
Valvontatehtävät vuosittain

2014 2015

2016

2017

2018

2019

10 588 9 547 17 906 15 386 15 417 14 562 14 020

Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten valvonta toteutettiin asukkaiden paloturvallisuuden itsearviointina.
Valvontakirjeitä, jotka sisälsivät palautuslomakkeen, ohjeet ja oppaan, suunniteltiin lähetettäväksi
vuonna 2019 noin 16 000. Lomakkeen palautui täytettynä 11 029 kohteesta. Palautusprosentiksi
saatiin 68 %.
Tavoite 2: Turvallisuusviestintä
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien
tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma – asiakirjassa
tarkemmin kuvatulla tavalla.
Toteuma: Turvallisuusviestintään liittyviä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin vuonna 2019
yhteensä 41 441 henkilölle. Tämä vastaa 15 % osuutta maakunnan väestömäärästä. Tilaisuuksien
lukumäärä 802 oli vuosikymmenen suurin. Aihealueittain tilaisuuksissa annettiin eniten alkusammutuskoulutusta (312 kertaa) ja ensiapukoulutusta (177 kertaa) sekä neuvottiin toimimaan hätätilanteissa 213 kertaa. Kohderyhmittäin tarkasteltuna turvallisuuskoulutusta ja neuvontaa kohdistettiin
vuonna 2019 eniten hoitolaitosten henkilökunnalle (203 kertaa) ja peruskoululaisille: 1.-6. luokille
(137 kertaa) ja 7.-9. luokkalaisille 95 kertaa. Lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille
koulutuksia pidettiin 26 kertaa ja alle kouluikäisille 71 kertaa. Päivähoitohenkilöstölle koulutusta annettiin 26 kertaa ja oppilaitosten henkilökunnalle 16 kertaa. Yrityksille suunnattuja koulutuksia oli 67.
Ikäihmisille räätälöityjä koulutuksia oli 20. Pitkästä aikaa koulutusta annettiin myös väestönsuojelun
johto- ja erityishenkilöstölle (4 kertaa) sekä muille väestönsuojeluorganisaatioon kuuluville (yhden
kerran).
Pelastustoiminta:
Tavoite 3: Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteidenmukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia.
Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50
%) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.
II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.
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Toteuma: Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisisä tehtävissä
riskiluokista riippumatta oli maakunnassa 14 minuuttia, joka on aikaisempien vuosien tasoa. Toimintavalmiusaikojen osalta päästiin tavoitteisiin II- ja III-riskiluokkien osalta, mutta Jyväskylän I-riskiruuduissa ei päästy tavoiteaikaan, vaan 6 min tavoiteaika 50% tehtävissä jäi osin saavuttamatta. Mediaaniaika oli 6:26, joten viiveet olivat 1-2 minuutin luokkaa riskiruutuja kohden. Pelastusjoukkueen
(johtoyksikkö ja 2 pelastusyksikköä) toimintavalmiusaika I-riskiruutujen alueelle on alle 10 minuuttia.
A. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisissä pelastustoimintatehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 14:00 (n= 1307), joissa toimintavalmiusaika on mitattu).
Vuonna 2018 vastaava aika oli 14:20
B. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä kohteen tavoiteajassa riskiluokittain (I, II, III ja IV). Taulukko 1. Ensimmäisen yksikön tva-tavoitteen täyttymisprosentti = 50 %
riskiluokka
I
II
III
IV

tavoiteaika, min
6
10
20
36

tavoiteajassa %
38
82
95
100

mediaani
6:26
7:00
9:04
14:49

kpl
370
724
249
869

C. Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain
(I, II, II ja IV) Taulukko 2
mediriskiluokka
tavoiteaika, min tavoiteajassa % aani
kpl
I
11
39
11:31
148
II
14
74
11:38
312
III
22
95
12:05
129
IV
38
98
17:51
642

Ruutujen määrä

Väestömäärä

Riskiluokka

(kpl, km

2016

Riskiluokka I
Riskiluokka II
Riskiluokka III
Riskiluokka IV
Yhteensä

15
159
218
19 559
19 951

2)

43 632
114 376
44 005
73 775
275 788

Taulukko. Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa
Varautuminen ja väestönsuojelu:
Tavoite 4: Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten
kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa Suomen kansallisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan sihteeristön toimintaan.
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Toteuma: Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sekä turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sihteeristön toiminta saatiin vakiinnutettua vuoden 2019 aikana. Pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö ja riskienhallintapäällikkö huolehtivat KSTURVA:n sihteerin tehtävistä maakuntajohtajan toimiessa toimikunnan puheenjohtajan roolissa. Alueellista yhteistä varautumista lähdettiin parantamaan kolmeen kokonaisuuteen: Pitkittynyt sähkönjakeluhäiriö ja sen seurannaisvaikutukset, Influenssapandemia tai muu leviävä epidemia sekä Sotilaallisen voiman käyttö ja laajamittainen maahantulo. Lisäksi pelastuslaitos osallistui väestönsuojeluteemaisen valmiusharjoituksen LSS19 suunnitteluun ja toteutukseen. Pelastuslaitos tuki kuntien harjoitusta mm. lähettämällä yhteyshenkilön jokaiseen harjoittelevaan kuntaan. Ennen harjoitusta kuntien kanssa on keskitytty evakuointisuunnitelmien päivittämiseen.

Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen
1. Maakunnalliseen yhteistoimintaan valmistautuminen
Tavoite: Keski-Suomen pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti vuonna 2019 aloittavan maakunnallisen
pelastustoimen valmisteluihin osana muuta maakunnallista valmistelutyötä. Maakunta-SOTE -uudistusta on mallinnettu ja tiivistä pohjatyötä tehty yhdessä kaikkien uuteen järjestelmään liittyvien
tahojen kanssa: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ELY-keskus, Työ- ja elinkeinokeskus, sekä muut toimijat. Vuosi 2019 tulee olemaan ratkaisevaa valmisteluaikaa, jotta maakunnallinen pelastustoimi voi aloittaa toimintansa vuoden 2020 alusta.
Toteuma: Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut tälläkään vaalikaudella. Kuitenkin maakunnallisia
yhteishankkeita kehitetään ja viedään eteenpäin mm. Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta (KSTURVA) ja yhteistä tilannekeskushankettakin edistetään.
2. Pelastustoimen jatkuvuudenhallinnan kehittäminen
Tavoite: Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuuden hallintaa tullaan kehittämään mm. varautumisen ja
häiriötilanteiden hallinnan suunnittelun tehostamisella kuntien ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään mm. Kalustohankinnoilla, jotka käsittävät varavoimakoneiden hankintaa johtamisalueille sekä varavoimasyötön mahdollistamista niille paloasemille,
joilla varavoimakonetta ei ole. Lisäksi toiminta-alueille hankitaan suojavarusteita ja siirrettäviä polttoainesäiliöitä turvaamaan omaa toimintaamme häiriö- ja poikkeusoloissa.
Toteuma: Jatkuvuuden hallintaa on parannettu hankkimalla mm. varavoimakoneita johtamisalueille
sekä varavoimasyötön mahdollistamista niille paloasemille joilla varavoimakonetta ei ole. Lisäksi toiminta-alueille on hankittu suojavarusteita ja siirrettäviä polttoainesäiliöitä turvaamaan omaa toimintaamme häiriö- ja poikkeusoloissa. Lisäksi pelastuslaitoksen henkilöstölle on haettu vapautusta puolustusvoimien aluetoimistolta aseellisesta palvelusta (VAP), henkilöresurssin turvaamiseksi myös
poikkeusoloissa. Puolustusvoimien kanssa on tehty sopimuksia myös pelastuslaitoksen tarvitseman
polttoaineen turvaamiseksi esim. häiriötilanteissa.
3. Monitoimiyksikkömallin toiminnan kehittäminen
Tavoite: Monitoimiyksikön tarkoitus on hyödyntää ensihoidon ja pelastustoimen osaamista samassa
yksikössä joka mahdollistaa monipuoliset palvelut nopeasti alueen asukkaille. Monitoimiyksikkö
aloitti toimintansa Muuramen toiminta-alueella 1.5.2017 ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyviä.
Monitoimiyksikkö toimintamallia laajennetaan Karstulaan ja Laukaaseen vuoden 2019 aikana.
Toteuma: Monitoimiyksikkötoiminta aloitettiin 1.1.2019 Karstulassa ja Laukaassa. Monitoimiyksikkötoiminnasta kerätään laajasti tietoa mm. tehtävämääristä, tehtävillä tehdyistä toimenpiteistä ja
kustannusseurannasta. Tiedoista tehtävän analyysin perusteella voidaan kehittää yksiköiden antamaa palvelua ja muodostaa käsitystä siitä, millaisessa toimintaympäristössä monitoimiyksiköt tuottavat eniten lisäarvoa.
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4. Tietoturvallisuuden parantaminen
Tavoite: Pelastuslaitoksen tietojärjestelmissä ja sen hallinnoimissa tiloissa havaittujen puutteiden
korjaamiseksi on perustettu ICT-ryhmä, jonka tehtävä on kartoittaa tietojärjestelmätarpeet ja ottaa
huomioon myös valtakunnalliset pelastusalan hankkeet. ICT-ryhmä on tehnyt vuoden 2019 talousarvioon kalustohankintoja tietoturvallisuuden kehittämiseksi vaaditulle tasolle. Kalustohankinnat
mahdollistavat tulevien kenttäjohtamisjärjestelmien ja viranomaisten (TUVE) sekä (ERICA) järjestelmien ottamisen pelastuslaitoksen käyttöön. Myös tietoturvakoulutusta ja ohjeistusta lisätään vuoden
2019 aikana. Lisäksi henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset toteutetaan suunnitelmallisesti niin
vakinaisen kuin sopimushenkilöstön osalta.
Toteuma: ICT-ryhmä on tehnyt vuoden 2019 aikana kalustohankintoja tietoturvallisuuden kehittämiseksi vaaditulle tasolle. Kalustohankintoja on toteutettu niin, että kenttäjohtamisjärjestelmien ja
viranomaisten (TUVE) sekä (ERICA) järjestelmät voidaan ottaa vaiheittain käyttöön. Myös paloasemien tietoturvallisuutta lukitus- ja kameravalvonnan avulla on suunnitelmallisesti kehitetty ja turvallisuustasoa lisätty. Turvallisuusselvityksiä on henkilöstölle tehty aloittaen vakinaisesta henkilöstöstä
josta sitä laajennettu myös sopimuspalokuntia koskevaksi. Periaate on, että kaikki jotka toimivat tietosuojatuissa tiloissa tai käyttävät esim. henkilötietoja ovat turvallisuusselvityksen alaisia.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisvertailu
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Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma
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Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen tase

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä
Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden alijäämäinen tulos 1 230 241,76 euroa merkitään omaan pääomaan.
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Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen liitetiedot
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät
Pysyvien vastaavien arvostus
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.
Rahoitusomaisuuden arvostus
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poistosuunnitelmaa (26.11.2012 § 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:
Taseryhmä
Aineettomat hyödykkeet
Puusto
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Luonnonvarat

Poistoaika/prosentti
2–20 vuotta
Käytön mukainen poisto
20–30 vuotta
20 %
3–5 vuotta
Käytön mukainen poisto

Poistomenetelmä
Tasapoisto
Substanssi
Tasapoisto
Menojäännös
Tasapoisto
Substanssi

Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi.
12) Pakollisten varausten muutokset
Ei muutoksia.
16) Erittely poistoeron muutoksista
Poistoeroja ei ole kirjattu.
Tasetta koskevat liitetiedot
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot
17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset
Taseeseen ei ole aktivoitu mainittuja menoja.
18) Arvonkorotukset
Tase ei sisällä arvonkorotuksia.
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23) Saamisten erittely
Saamiset tytäryhteisöiltä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä
Myyntisaamiset
Yhteensä
Saamiset muilta
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Yhteensä
Saamiset yhteensä

Pitkäaikaiset

2019
Lyhytaikaiset

Pitkäaikaiset

2018
Lyhytaikaiset

0,00
0,00

1 660,06
1 660,06

0,00
0,00

2 747,00
2 747,00

0,00
0,00

102 478,45
102 478,45

0,00
0,00

115 312,04
115 312,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

566 134,52
3 254 169,82
99 467,20
3 919 771,54
4 023 910,05

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

443 238,33
2 199 564,67
2 804,92
2 645 607,92
2 763 666,96

Muihin saamisiin sisältyy sisäisen yhdystilin saldo 2 912 608,87 euroa.
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Muut siirtosaamiset
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä

2019

2018

99 467,20
99 467,20

2 804,92
2 804,92

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot
25) Oman pääoman erittely
Oma pääoma
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
Oma pääoma yhteensä

Tilikauden yli-/alijäämän erittely:
• Pelastustoiminta: 1 315 029 euroa alijäämäinen.
• Ensihoito: 84 787 euroa ylijäämäinen.
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2019

2018

1 769 324,87
-1 230 241,76
539 083,11

3 799 800,57
-2 030 475,70
1 769 324,87

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos
30) Vieras pääoma
Lyhytaikainen

2019

2018

30 156,73
30 156,73

78 204,55
78 204,55

0,00
0,00

50,90
50,90

Velat muille
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Yhteensä

2 251 063,68
939 592,91
3 020 548,80
6 211 205,39

1 456 760,04
501 363,95
2 889 365,79
4 847 489,78

Vieras pääoma yhteensä

6 241 362,12

4 925 745,23

Velat tytäryhteisöille
Ostovelat
Yhteensä
Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
Ostovelat
Yhteensä

33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät
Lyhytaikaiset siirtovelat
Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset
Muut siirtovelat
Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä

2019

2018

2 810 095,86
210 452,94
3 020 548,80

2 556 903,26
332 462,53
2 889 365,79

Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
38) Leasingvastuiden yhteismäärä

2019
1 231 315,04
3 188 571,38
4 419 886,42

Seuraavalla tilikaudella maksettavat
Myöhemmin maksettavat
Yhteensä

2018
767 743,36
3 378 946,64
4 146 690,00

41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt
Keski-Suomen pelastuslaitokselle on esitetty varallaoloon liittyviä palkkasaatavia yhteensä 653 746
euron edestä.
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12.

2019
316
63
501
455

Virka- ja työsuhteita
Määräaikaisia
Sivutoiminen henkilöstö
Sopimuspalokuntien henkilöstö

43) Henkilöstökulut
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä.
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2018
306
62
520
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5.2 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen
Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen
Sitovuustarkastelu
Talousarvion toteutuminen
Kunta

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut lisäpoistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

Liikelaitokset
yhteensä

Eliminoinnit
Kunta

Kokonaistarkastelu

Liikelaitokset
yhteensä

146 958 702
50 034 025
49 984 575
14 640 879
32 299 223
-869 151 077

175 176 854
81 781 552

-16 568 964
-11 004 193

-136 813 342
-51 720 004

3 973 480
89 421 823
-139 941 241

-177 264
-5 387 508
143 895 545

-6 000
-85 087 337
9 486 761

-248 356 162

-33 514 934

-56 098 748
-9 015 013
-384 669 385
-20 390 387
-61 755 645
-88 865 737
-722 192 375
524 204 466
173 606 371
23 893 050
9 016 374,01
20 317 783,73
-5 387 594,78
-53 512,63
-488 488
-26 697 558
-25 355 891
-1 341 667
-27 186 046
340 441
75 453
-26 770 152

-6 774 797
-1 303 911
-43 013 080
-22 736 809
-115 998
-32 481 713
35 235 613

168 753 250
69 091 380
49 984 575
18 431 095
31 246 200
-855 710 011
-281 871 096

14 210
62 163 371
19 464
236 279
81 462 221
127 326 581

151
2 486 839
9 716
6 990 055
-127 326 581

-12 540 521
1 994
70
-517
-12 542 068
22 695 093
-27 078 446
-25 351 444
-1 727 002
-4 383 353

114 787 781

12 538 800
-114 787 781

114 787 781

-114 787 781

-4 383 353

114 787 781

-114 787 781
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tilinpäätöksessä

-12 538 800

-62 873 544
-10 304 563
-363 032 255
-43 098 016
-61 635 364
-32 895 173
-686 956 762
524 204 466
173 606 371
11 352 530
9 018 368
7 779 054
-5 388 112
-56 781
22 206 605
-53 776 004
-50 707 335
-3 068 669
-31 569 399
340 441
75 453
-31 153 505

Liikelaitokset

Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen
Sitovuustarkastelu
Talousarvion toteutuminen
Kunta

Liikelaitokset
yhteensä

Eliminoinnit
Kunta

Kokonaistarkastelu

Liikelaitokset Rahoituslaskelma kunnan
yhteensä
tilinpäätöksessä

Tulorahoitus
Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Investointien rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet invest.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
Toiminnan ja investointien rahavirta

-9 811 054
-488 488
-9 322 566
-24 710 487
-36 830 237
505 612
11 614 138
-34 521 541

22 414 232
22 695 093
-280 860
-30 442 233
-31 276 985
553 616
281 136
-8 028 000

0

0

0

0

0

0

Rahoituksen rahavirta
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset

30 231 182
-4 690 669
1 156 026
-3 534 643
23 000 000
-26 685 710
69 577 988
65 892 278
0

8 030 277

9 177 575
4 588 788

-4 588 788

0
4 588 788

4 588 788

0
-4 588 788

4 588 788
0

0
0

-4 588 788
0

38 261 460
-101 881
1 156 026
1 054 145
23 000 000
-26 685 710
69 577 988
65 892 278
0

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset

417 995
-16 596
1 438 193
-33 966 045
-32 126 454

72 908
224 548
949 978
2 194 056
3 441 490

0

490 903
207 952
2 388 170
-31 771 989
-28 684 964
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4 588 788

12 603 178
22 206 605
-9 603 426
-55 152 720
-68 107 222
1 059 228
11 895 274
-42 549 541

Luettelot ja selvitykset

6 LUETTELOT JA SELVITYKSET
6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista
Tos.laji
AA
AF
AZ
B1
B2
B3
B4
B6
BH
BL
BS
DA
DH
DL
DP
DS
DT
DV
DZ
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
KM

Nimi
Käyttöomaisuuskirjaus
Poistokirjaukset
Investointien purku
Tiliote Nordea
Tiliote Sampo
Tiliote KSOP
Tiliote Optia
Tiliote Sampo Sotepa
Tiliote Handels 4224
Tilio. KSOP Sotepa/lapset
Tilio. KSOP Sotepa/aikuiset
*Asiakastosite
As.-lasku man.hyv
Luottotapp.tilitys
Perintätoimisto/Uo suor
Viites.yhdystilikirj
Asiakkaat - tasaus
Myyntisuor.(autom.)
Myyntisuor.(man.)
Toim.- lasku Basware
Toim.- lasku Basware
Toim.- lasku Basware
Toim.- lasku Basware
Toim.- lasku Basware
Toim.- lasku Basware
Toim.- lasku Basware
Effica ip laskut
KRP/Kankaan alue.
Toim.- matkustajat

KP
KR
KS
KT
KU
KX
KY
KZ
L4
L7
L8
L9
LA
LB
LC
PA
PE
PR
RE
RS
RU
RV
RX
SA
SC
SL
ST
SU
WA
WE

Tilin ylläpito
Toim.- lasku Basware
Sisäiset maksut
Toimittajat - tasaus
Ulkom.maksut
Sisäinen lasku
Toimitt. - man.maksu
Toimittajat - maksu
YPH
Analyste, palv.kassa
TIMMI avustukset
Effica-liittymä
COMP-liittymä
Lippupisteliittymä
Verkkokaupan liittymä
Palkkaliittymä
Peruutustosite
*Hinnanmuutos(MM)
Lasku - brutto(MM)
Sis.sopimuslask.
Ulk.sopimuslask.
Laskun siirto(lask.p
Sisäinen laskutus
Muistiotositteet
Käteisal.kirjaus
Sopimusl.muistio
Pääkirjatil.tasaus
Alv-jakoajo
*Tavaranluovutus(MM)
*Tavaranvast.ottoMM

6.2. Selvitys kirjanpidon säilytyksestä
Varsinaiset kirjanpitokirjat
Tasekirja

sidottu, keskusarkisto

Pääkirja

keskusarkisto,
Monetra Keski-Suomi Oy, Rondo

Päiväkirja

keskusarkisto
Monetra Keski-Suomi Oy, Rondo

Tase-erittelyt

keskusarkisto
Monetra Keski-Suomi Oy

Palkkaerittelyt

paperiarkisto, keskusarkisto
Monetra Keski-Suomi Oy, Rondo

Tositelajit

arkistomapissa numerojärjestyksessä
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Yhdistelmälaskelmat
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Ylimääräiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

LIITTEET
Kaupunki
1000

Tilapalvelu
1001

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

Altek
1005

Yhteensä

146 958 701,66
50 034 024,69
49 984 574,64
14 640 879,40
32 299 222,93
-869 151 076,61

96 812 730,39
7 985 636,00

33 517 638,42
29 465 001,68

28 126 809,55
27 793 898,97

932,33
88 826 162,06
-59 331 034,52

3 723 476,98
329 159,76
-33 464 006,55

229 498,01
103 412,57
-28 896 857,72

-248 356 162,11

-1 229 538,47

-17 395 704,39

-11 099 501,48

-3 790 189,98

-281 871 096,43

-56 098 747,59
-9 015 013,03
-384 669 384,98
-20 390 387,18
-61 755 644,86
-88 865 736,86
-722 192 374,95
524 204 465,90
173 606 371,00

-265 483,51
-45 546,64
-26 523 577,63
-9 036 405,43

-2 276 204,59
-414 255,83
-2 095 027,04
-9 119 249,90

-22 230 482,84
37 481 695,87

-3 090 095,14
-799 071,67
-4 708 508,41
-2 026 981,76
-115 498,00
-5 328 147,18
53 631,87

-1 143 013,42
-45 036,38
-9 685 966,68
-2 554 171,66
-500,00
-1 030 463,82
-1 529 666,17

-62 873 544,25
-10 318 923,55
-427 682 464,74
-43 127 195,93
-61 871 642,86
-121 347 449,58
-686 956 761,55
524 204 465,90
173 606 371,00

9 016 374,01
20 317 783,73
-5 387 594,78
-53 512,63
-488 487,72
-26 697 557,91
-25 355 891,24
-1 341 666,67
-27 186 045,63
340 440,74
75 452,80
-26 770 152,09

935,95

1 044,01

14,47

-12 541 604,03
24 941 027,79
-25 674 503,84
-23 947 501,55
-1 727 002,29
-733 476,05

-464,12
54 211,76
-1 284 453,52
-1 284 453,52

-770 551,06
-2 670,90
-2 670,90

-1 529 595,91
-116 817,69
-116 817,69

-1 230 241,76

-773 221,96

-1 646 413,60

-733 476,05

-1 230 241,76

-773 221,96

-1 646 413,60
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-3 892 618,88
-770 048,17

-517,36

16 719 675,77
16 537 015,37

322 135 555,79
131 815 576,71
49 984 574,64
19 572,18
18 614 358,90
163 088,22
121 721 045,54
-18 249 341,94 -1 009 092 317,34

70,26

9 018 368,44
20 317 853,99
-5 388 112,14
-12 595 580,78
22 206 604,86
-53 776 003,86
-50 707 334,90
-3 068 668,96
-31 569 399,00
340 440,74
75 452,80
-31 153 505,46

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

TULOSLASKELMAN ELIMINOINNIT

Kaupunki
1000

Tilapalvelu
1001

Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Ylimääräiset poistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

-16 568 964,37
-11 004 192,62

-93 072 948,43
-7 985 636,00

-11 249 693,63
-11 249 668,63

-18 676 548,14
-18 676 548,14

-177 263,84
-5 387 507,91
143 895 545,09

-85 087 312,43
4 575 099,44

-25,00
709 243,73

0,00
3 537 902,78

Altek
1005
-13 814 151,47
-13 808 151,47
-6 000,00
664 515,00

Yhteensä
-153 382 306,04
-62 724 196,86
0,00
-183 263,84
-90 474 845,34
153 382 306,04
0,00

14 210,00
62 163 370,98
19 463,91
236 278,74
81 462 221,46
127 326 580,72

1 645 270,44

151,00
390 733,77
543,22

197 550,97
9 172,81

253 284,04

2 929 829,00
-88 497 848,99

317 815,74
-10 540 449,90

3 331 179,00
-15 138 645,36

411 230,96
-13 149 636,47

-12 538 800,00

114 787 780,72

12 538 800,00
-75 959 048,99

-10 540 449,90

-15 138 645,36

-13 149 636,47

114 787 780,72

-75 959 048,99

-10 540 449,90

-15 138 645,36

-13 149 636,47

114 787 780,72

-75 959 048,99

-10 540 449,90

-15 138 645,36

-13 149 636,47

237

0,00
14 361,00
64 650 210,20
29 179,94
236 278,74
88 452 276,16
0,00
0,00
0,00
0,00
-12 538 800,00
0,00
12 538 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TULOSLASKELMA ELIMINOITU
Toimintatuotot
Myyntituotot
Maksutuotot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatuotot
Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Muut henkilöstösivukulut
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
Toimintakate
Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustuotot ja -kulut
Korkotuotot
Muut rahoitustuotot
Korkokulut
Muut rahoituskulut
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot
Muut lisäpoistot
Tilikauden tulos
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
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168 753 249,75
69 091 379,85
49 984 574,64
18 431 095,06
31 246 200,20
-855 710 011,30
-281 871 096,43
-62 873 544,25
-10 304 562,55
-363 032 254,54
-43 098 015,99
-61 635 364,12
-32 895 173,42
-686 956 761,55
524 204 465,90
173 606 371,00
11 352 529,51
9 018 368,44
7 779 053,99
-5 388 112,14
-56 780,78
22 206 604,86
-53 776 003,86
-50 707 334,90
-3 068 668,96
-31 569 399,00
340 440,74
75 452,80
-31 153 505,46

RAHOITUSLASKELMA 1.1 - 31.12.2019

Kaupunki
1000

Tilapalvelu
1001

Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet invest.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta

-488 487,72
-9 322 566,29
-9 811 054,01
-36 830 237,25
505 612,00
11 614 138,37
-24 710 486,88
-34 521 540,89

24 941 027,79
-44 324,25
24 896 703,54
-30 263 291,46
-151 780,00
158 676,62
-30 256 394,84
-5 359 691,30

Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset

-4 690 668,86
1 156 026,35
-3 534 642,51
23 000 000,00
-26 685 710,00
69 577 988,30
65 892 278,30
0,00

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

417 994,98
-16 596,49
181 376,24
-32 709 228,31
-32 126 453,58
30 231 182,21

1 031 081,58
-333 658,85
770 903,68
5 359 691,30

Rahavarojen muutos

-4 290 358,68

0,00

Rahavarat 31.12.
Rahavarat 1.1
Rahavarojen muutos

2 446 193,96
6 736 552,64
-4 290 358,68

Pelastuslaitos
1003
54 211,76
-55 141,17
-929,41
-814 409,19
705 396,34
55 141,17
-53 871,68
-54 801,09

Kylän Kattaus
1004
-770 551,06
-770 551,06

0,00
-770 551,06

Altek
1005

Yhteensä

-1 529 595,91
-181 394,69
-1 710 990,60
-199 284,52
67 318,11
-131 966,41
-1 842 957,01

22 206 604,86
-9 603 426,40
12 603 178,46
-68 107 222,42
1 059 228,34
11 895 274,27
-55 152 719,81
-42 549 541,35

0,00
4 588 787,62

0,00

0,00

0,00

4 588 787,62
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-4 690 668,86
1 156 026,35
-3 534 642,51
27 588 787,62
-26 685 710,00
69 577 988,30
70 481 065,92
0,00

73 480,95

-572,71
-1 260 243,09
1 315 616,89
54 801,09
54 801,09

371,00
182 420,86
590 036,20
772 828,06
772 828,06

224 177,34
996 718,18
622 061,49
1 842 957,01
1 842 957,01

490 903,22
207 951,85
1 131 353,77
-30 515 172,58
-28 684 963,74
38 261 459,67

0,00

2 277,00

0,00

-4 288 081,68

0,00

3 822,00
1 545,00
2 277,00

0,00

2 450 015,96
6 738 097,64
-4 288 081,68

0,00
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RAHOITUSLASKELMAN ELIMINOINNIT

Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet invest.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta
Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset

Kaupunki
1000

Tilapalvelu
1001

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

Altek
1005

Yhteensä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 588 787,62
4 588 787,62

0,00
-4 588 787,62

0,00

0,00

0,00

0,00

-4 588 787,62

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 588 787,62
0,00
4 588 787,62
-4 588 787,62
0,00
0,00
-4 588 787,62
0,00

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomienvelkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

0,00
4 588 787,62

0,00
-4 588 787,62

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rahavarojen muutos

4 588 787,62

-4 588 787,62

0,00

0,00

0,00

0,00
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RAHOITUSLASKELMA ELIMINOITU

Vuosikate
Tulorahoituksen korjauserät
Toiminnan rahavirta
Investointimenot
Rahoitusosuudet invest.menoihin
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot
Investointien rahavirta
Toiminnan ja investointien rahavirta

22 206 604,86
-9 603 426,40
12 603 178,46
-68 107 222,42
1 059 228,34
11 895 274,27
-55 152 719,81
-42 549 541,35

Antolainasaamisten lisäys
Antolainasaamisten vähennys
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Lyhytaikaisten lainojen muutos
Lainakannan muutokset
Oman pääoman muutokset

-101 881,24
1 156 026,35
1 054 145,11
23 000 000,00
-26 685 710,00
69 577 988,30
65 892 278,30
0,00

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomienvelkojen muutos
Muut maksuvalmiuden muutokset
Rahoituksen rahavirta

490 903,22
207 951,85
1 131 353,77
-30 515 172,58
-28 684 963,74
38 261 459,67

Rahavarojen muutos

-4 288 081,68

Rahavarat 31.12
Rahavarat 1.1
Rahavarojen muutos

2 450 015,96
6 738 097,64
-4 288 081,68
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TASE 31.12.2019
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto
Muu aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen varat
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Kaupunki
1000
980 748 980,86
4 011 554,60
2 159 738,71
1 851 815,89
247 067 274,65
137 946 558,83
554 925,25
97 757 996,23
10 768 794,34
39 000,00
729 670 151,61
571 386 672,19
150 000 000,00
7 797 481,84
485 997,58
271 031,88
27 602,49
238 429,39
5 000,00
-33 785 412,64
210 800,82
184 190,82
26 610,00
-36 442 407,42
57 009 914,67
0,00
56 763 938,69
245 975,98
-93 452 322,09
15 200 931,27
-115 409 466,00
6 756 212,64
2 446 193,96
947 234 600,10

Tilapalvelu
1001
332 218 250,00
3 434 563,82
3 434 563,82
316 903 021,61

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

2 756 535,18
109 159,16
109 159,16

0,00
0,00

2 647 376,02

0,00

305 617 226,75
15 552,57
2 647 376,02
11 270 242,29
11 880 664,57
11 747 048,67

0,00

0,00

133 615,90
0,00

0,00

0,00

110 131 345,76
0,00

4 023 910,05
0,00

4 482 680,62
1 218,00
1 218,00

110 131 345,76

4 023 910,05

4 477 640,62

110 131 345,76
75 263,54
110 036 623,82
19 458,40

4 023 910,05
670 273,03
3 254 169,82
99 467,20

442 349 595,76

6 780 445,23

4 477 640,62
1 028 316,55
3 304 502,60
144 821,47
3 822,00
4 482 680,62
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Altek
1005

Yhteensä

422 318,27 1 316 146 084,31
0,00
7 555 277,58
2 268 897,87
5 286 379,71
422 318,27
567 039 990,55
137 946 558,83
306 172 152,00
97 773 548,80
418 294,28
13 834 464,64
4 023,99
43 023,99
11 270 242,29
0,00
741 550 816,18
583 133 720,86
150 000 000,00
7 797 481,84
619 613,48
0,00
271 031,88
27 602,49
238 429,39
5 000,00
5 064 556,05
89 917 079,84
460 414,68
672 433,50
460 414,68
645 823,50
26 610,00
4 604 141,37
86 794 630,38
57 009 914,67
0,00
56 763 938,69
245 975,98
4 604 141,37
29 784 715,71
848 828,30
17 823 612,69
3 737 925,90
4 923 756,14
17 387,17
7 037 346,88
2 450 015,96
5 486 874,32 1 406 334 196,03

TASE 31.12.2019
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Muut siirtovelat pitkäaikaiset
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Kaupunki
1000
439 632 024,22
423 184 877,57
344 575,35
42 872 723,39
-26 770 152,09
4 766 170,40
4 766 170,40
312 608,86
312 608,86
0,00
2 177 150,24
1 931 949,85
245 200,39
500 346 646,38
233 772 508,77
30 000 000,00
203 700 055,00
13 391,27
59 062,50
266 574 137,61
71 000 000,00
31 685 710,00
70 649 858,30
12 696 557,52
29 818 507,78
5 287 837,94
45 435 666,07
947 234 600,10

Tilapalvelu
1001

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

Altek
1005

378 912 180,49
377 699 876,45

539 083,11

968 021,70

3 093 068,59
2 058 148,62

1 945 780,09
-733 476,05

1 769 324,87
-1 230 241,76

1 741 243,66
-773 221,96

2 681 333,57
-1 646 413,60

0,00

0,00

0,00

234 842,00

426 635,88

0,00

0,00

234 842,00
0,00

426 635,88
63 010 779,39
56 779 143,79

6 241 362,12

3 514 658,92

2 158 963,73

6 231 635,60

6 241 362,12

3 514 658,92

2 158 963,73

5 890 380,33
82 251,82
259 003,45
442 349 595,76

2 281 220,41
939 592,91
3 020 548,80
6 780 445,23

1 062 134,63
417 720,76
2 034 803,53
4 482 680,62

1 364 318,66
214 595,02
580 050,05
5 486 874,32

56 763 938,69
15 205,10

243

Yhteensä

823 144 378,11
802 942 902,64
344 575,35
51 010 405,58
-31 153 505,46
4 766 170,40
4 766 170,40
547 450,86
312 608,86
234 842,00
2 603 786,12
1 931 949,85
671 836,27
575 272 410,54
290 551 652,56
30 000 000,00
203 700 055,00
56 763 938,69
28 596,37
59 062,50
284 720 757,98
71 000 000,00
31 685 710,00
70 649 858,30
12 696 557,52
40 416 561,81
6 941 998,45
51 330 071,90
1 406 334 196,03

TASE ELIMINOINNIT
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalustoo
Muu aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

Kaupunki
1000

Tilapalvelu
1001

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

Altek
1005

379 758 025,07

379 758 025,07
379 758 025,07

-61 627 054,70
0,00

108 662 865,83
0,00

2 912 608,87
0,00

3 295 976,91
0,00

3 519 541,78
0,00

-61 627 054,70
56 763 938,69

108 662 865,83
0,00

2 912 608,87
0,00

3 295 976,91
0,00

3 519 541,78
0,00

-118 390 993,39

108 662 865,83

2 912 608,87

3 295 976,91

3 519 541,78

-118 390 993,39

108 662 865,83

2 912 608,87

3 295 976,91

3 519 541,78

318 130 970,37

108 662 865,83

2 912 608,87

3 295 976,91

3 519 541,78

56 763 938,69
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Yhteensä

379 758 025,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
379 758 025,07
379 758 025,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 763 938,69
0,00
0,00
0,00
56 763 938,69
56 763 938,69
0,00
56 763 938,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436 521 963,76

TASE ELIMINOINNIT
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

Kaupunki
1000

Tilapalvelu
1001

Pelastuslaitos
1003

Kylän Kattaus
1004

377 699 876,45
377 699 876,45

0,00
0,00

Altek
1005
2 058 148,62
2 058 148,62

56 763 938,69
56 763 938,69

56 763 938,69

0,00

0,00

434 463 815,14
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0,00

0,00

2 058 148,62

Yhteensä

379 758 025,07
379 758 025,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56 763 938,69
56 763 938,69
0,00
0,00
56 763 938,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
436 521 963,76

TASE ELIMINOITU
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset
Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalustoo
Muu aineelliset hyödykkeet
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet
Joukkovelkakirjalainasaamiset
Muut lainasaamiset
Muut saamiset
TOIMEKSIANTOJEN VARAT
Valtion toimeksiannot
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet
Muut toimeksiantojen varat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Aineet ja tarvikkeet
Muu vaihto-omaisuus
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Lainasaamiset
Muut saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Peruspääoma
Muut omat rahastot
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET
Poistoero
PAKOLLISET VARAUKSET
Eläkevaraukset
Muut pakolliset varaukset
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
Lahjoitusrahastojen pääomat
Muut toimeksiantojen pääomat
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta
Lainat muilta luotonantajilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat
Siirtovelat
VASTATTAVAA YHTEENSÄ

936 388 059,24
7 555 277,58
2 268 897,87
5 286 379,71
567 039 990,55
137 946 558,83
306 172 152,00
97 773 548,80
13 834 464,64
43 023,99
11 270 242,29
361 792 791,11
203 375 695,79
150 000 000,00
7 797 481,84
619 613,48
271 031,88
27 602,49
238 429,39
5 000,00
33 153 141,15
672 433,50
645 823,50
26 610,00
30 030 691,69
245 975,98
0,00
0,00
245 975,98
29 784 715,71
17 823 612,69
4 923 756,14
7 037 346,88
2 450 015,96
969 812 232,27
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443 386 353,04
423 184 877,57
344 575,35
51 010 405,58
-31 153 505,46
4 766 170,40
4 766 170,40
547 450,86
312 608,86
234 842,00
2 603 786,12
1 931 949,85
671 836,27
518 508 471,85
233 787 713,87
30 000 000,00
203 700 055,00
0,00
28 596,37
59 062,50
284 720 757,98
71 000 000,00
31 685 710,00
70 649 858,30
12 696 557,52
40 416 561,81
6 941 998,45
51 330 071,90
969 812 232,27

