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Kaupunginjohtajan katsaus (1/3)

• Tilivuoden 2019 tulos oli 31,2 miljoonaa euroa alijäämäinen

– Taustalla ennen kaikkea tulojen 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

– Suurista kaupungeista vain Helsingin tulos oli ylijäämäinen. Kaikkiaan 225 

kuntaa teki alijäämäisen tuloksen 



Kaupunginjohtajan katsaus (2/3)

• 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

– yleinen talous- ja työllisyystilanne, 

– väestörakenteen muutos

– kuntien mahdollisten uusien tehtävien rahoituksen riittävyys,

– kevään työmarkkinatilanne

– sairaala Novan valmistuminen ja käyttöönotto. 

• Talouden heikentyneen kehitysnäkymän takia olemme 

käynnistäneet talousohjelman valmistelun tulevalle 

valtuustokaudelle 2021-2025



Kaupunginjohtajan katsaus (3/3)

• Kaupungin yleinen kehityskuva on edelleen hyvä

– kasvu jatkui vahvana (1155, muuttovoittoa 1000),

– asuntotuotanto oli edellisen vuoden tapaan poikkeuksellisen korkealla tasolla 

ja kaupunkiin valmistui lähes 2.000 asuntoa, 

– Tilastokeskuksen väestöennusteen 2019-2040 mukaan Jyväskylä vahvistaa 

asemaansa seitsemänneksi suurimpana kaupunkina. 

– Kasvun jatkuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan sille pitää 

aktiivisesti rakentaa edellytyksiä



Jyväskylän tilinpäätös 2019 

pähkinänkuoressa

• Tilikauden tulos oli negatiivinen -31,2 milj. euroa ja kertyneet ylijäämät 

taseessa ovat 19,9 milj. euroa. 

• Negatiivinen tulos johtui ennen kaikkea siitä, että käyttötulot olivat 866,6 milj. 

euroa ja kasvoivat vain 3,8 milj. euroa, eli 0,4 % edellisestä vuodesta. 

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys on ollut vaatimatonta vuosina 2016-

2019. Kasvu on ollut kolmena vuotena yhteensä 13,7 M€, eli 2,0 %.

• Toimintakulut olivat 855,7 milj. euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 28,6 

milj. euroa, eli 3,5 %. 

• Kaupunki investoi 68,1 milj. euroa ja velkaantui 65,9 milj. euroa. 

Investointitaso suurten kaupunkien vertailussa matalalla tasolla. 

• Kaupungin lainakanta on 407,0 milj. euroa, eli 2.875 asukasta kohden, joka 

on noin 500 euroa/asukas kuntakentän keskiarvon alapuolella. 

• Talous toteutui kokonaisuutena muutettua talousarviota paremmin. 

• Kaupungin kasvun ja kehityksen kannalta monia hyviä kehityspiirteitä, kuten 

vahva muuttovoitto, asunto- ja työpaikka-alueiden rakentaminen, 

työpaikkojen määrän kasvu jne. 



TP 2018 TP 2019 Muutos

Veroprosentti 20,00 % 20,00 %  0 %-yks.

Asukasluku 141 305 142 460 1 155

Toimintakulut, milj. euroa 827,1 855,7 28,6

Verotulot, milj. euroa 513,8 524,2 10,4

Valtionosuudet, milj. euroa 173 174 0,2

Vuosikate, milj. euroa 49,1 22,2 -26,8

Vuosikate % poistoista 99,9 % 41,3 %  -57,5 %-yks.

Vuosikate, euroa/asukas 347,1 155,9 -191,3

Tilikauden yli/alijäämä 0,3 -31,2 -31,5

Investoinnit brutto, milj. euroa  67,5 68,1 0,6

Bruttoinvestoinnit, euroa/as 478 478 0

Lainat, milj. euroa 341,1 407,0 65,9

Lainat euroa/as 2 414 2 857 443

Jyväskylän tilinpäätös 2019



Tuloslaskelma
2015 2016 2017 2018 2019

(milj. euroa) euroa %

Toimintatuotot 175,2 187,9 173,7 175,5 168,8 -6,8 -3,9 %

Toimintakulut -794,7 -819,7 -801,4 -827,1 -855,7 -28,6 3,5 %

Toimintakate -619,4 -631,8 -627,7 -651,5 -687,0 -35,4 5,4 %

Verotulot 490,5 507,4 514,4 513,8 524,2 10,4 2,0 %

Valtionosuudet 157,4 176,7 173,3 173,5 173,6 0,2 0,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut 12,4 7,0 7,1 13,4 11,4 -2,0 -15,2 %

Korkotuotot 12,6 8,9 8,9 8,9 9,0 0,1 0,8 %

Muut rahoitustuotot 5,9 3,9 4,5 10,6 7,8 -2,8 -26,5 %

Korkokulut -6,1 -5,8 -6,2 -6,1 -5,4 0,7 -11,7 %

Muut rahoituskulut -0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 28,2 %

Vuosikate 40,8 59,3 67,1 49,1 22,2 -26,8 -54,7 %

Poistot ja arvonalentumiset -54,0 -54,9 -53,6 -49,1 -53,8 -4,7 9,6 %

Suunnitelman mukaiset poistot -52,8 -52,2 -51,0 -48,8 -50,7 -1,9 3,9 %

Lisäpoistot -0,6 -0,9 -2,6 -0,3 -3,1 -2,8 996,1 %

Arvonalentumiset -0,6 -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Tilikauden tulos -13,2 4,4 13,5 0,0 -31,6 -31,5 0,0 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 %

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 -1802,0 %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -12,9 4,8 13,8 0,3 -31,2 -31,5 -10473,0 %

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 22,1 % 22,9 % 21,7 % 21,2 % 19,7 %

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 75,5 % 108,1 % 125,2 % 99,9 % 41,3 %

Vuosikate, Euroa/asukas 297 427 479 347 156 -191,3 -55,1 %

Asukasmäärä 137 368 138 850 140 188 141 305 142 460 1 155,0 0,8 %

Muutos 2018-2019
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Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti
M€

Yli-/alijäämä Kumulat. Yli-/alijäämä

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 
+74.358 € ja liittymismaksuvelkojen 
tuloutus +15,0 M€

Tilikauden tulos ja ylijäämäkertymä heikko



Jyväskylän kaupungin 

toimintakate on verrattain matala

• Jyväskylän kaupungin toimintakate, eli 

toimintatuottojen ja toimintakulujen 

erotus on suurten kaupunkien 

vertailussa toiseksi alhaisin. 

• Toimintakate tulee rahoittaa verotuloilla 

ja valtionosuuksilla. 

• Toimintakatteeseen vaikuttaa osin 

kuntien organisoituminen, mutta myös 

kuntien erilaiset olosuhdetekijät. 



Verotulot ja valtionosuudet 2018, €/as.
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Investointitalous

• Kaupunki investoi 68,1 milj. euroa, eli 478 euroa/asukasta kohden. 

• Investoinnit toteutuivat 19,4 milj. euroa muutettua talousarviota matalampina 

johtuen pääosin hankkeiden jaksottumisesta. 

• Investoinneista lähes puolet, eli 30,0 milj. euroa, oli 

talonrakennusinvestointeja. Merkittävimpiä kohteita olivat Savulahden 

päiväkotikoulun uudisrakennus 6,7 milj. euroa, Keljonkankaan koulun 

uudisrakennus 5,1 milj. euroa, Pohjanlammen koulun peruskorjaus 4,1 milj. 

euroa ja Kangasvuoren koulun uudisrakennus 3,1 milj. euroa. 

• Kunnallistekniikan investoinnit olivat 22,1 milj. euroa. Merkittävimpiä kohteita 

oli Sairaala Novan liikennejärjestelyt, Itäisen palokärjen uusi työpaikka-alue 

ja Kankaan alueen rakentaminen, Ruusupuiston liikennejärjestelyt ja 

yliopistonkadun rakentaminen välillä Vaasankatu-Kilpisenkatu.

• Irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit olivat 7,3 milj. euroa. Raaka-maan 

hankintaan käytettiin 3,0 milj. euroa ja urheilu- ja retkeilyalueisiin 2,7 milj. 

euroa.



Lainakanta kasvoi, mutta on edelleen 

kuntakentän keskiarvon alapuolella 



Tilinpäätöksen 2019 heijastusvaikutus 

tulevaan ja talouden kehityskuva

• TP 2019 oli poikkeuksellisen huono kolmen tasapainoisen tilinpäätöksen 

jälkeen. 

• Tulevien vuosien talouden kehityskuvaan liittyy paljon epävarmuuksia 

johtuen mm. yleisestä talous- ja työllisyystilanteesta, ikärakenteen 

muutoksesta, mahdollisista valtion toimenpiteistä ja uusista kuntatalouden 

tehtävistä, työmarkkinatilanteesta ja Sairaala Novan käyttöönotosta jne. 

• Koronavirusepidemialla hyvin merkittävä negatiivinen vaikutus kaupungin 

talouteen erityisesti kuluvana vuonna, mutta myös jatkossa. Täsmällistä 

vaikutusta on hyvin vaikea arvioida, koska emme tiedä poikkeusolojen 

laajuutta ja kestoa.

• Negatiiviset taloudelliset vaikutukset näkyvät:

1. suunniteltua heikompina kunnallisvero- ja yhteisöverotuottoina 

2. lisääntyvinä sosiaali- ja terveystoimen kustannuksina. Myös poikkeusjärjestelyt ja 

mahdolliset sijaiskustannukset aiheuttavat ylimääräisiä ja suunnittelemattomiin 

kustannuksia

3. pienempinä maksu- ja toimintatuottoina suluista ja vajaakäytöstä johtuen

• Valtion on turvattava ja sitouduttava turvaamaan kuntatalous näissä 

poikkeusoloissa.  



Taloustoimikunta ja talousohjelma 2021-

2025
• Kaupungin on aloitettava välittömästi toimenpiteet talouden 

tasapainottamiseksi ennakoidusti, ennen kuin yli/-alijäämäkertymä painuu 

negatiiviseksi. 

• Kaupunginhallitus asettaa 30.3.2020 kaikki valtuustoryhmät käsittävän 

taloustoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella talousohjelma vuosille 

2021-2025. Talousohjelmassa asetetaan tavoitearvot keskeisille talouden 

tunnusluvuille, huomioidaan tiedossa olevat epävarmuustekijät ja esitetään 

toimenpide-ehdotukset taloudellisten tavoitteiden toteuttamiseksi.

• Nykyisellä toimintakulujen kasvuvauhdilla +3,4%/vuosi Jyväskylän 

kaupungin talous kriisiytyy tulevan valtuustokauden alussa. 

Talousohjelmatyössä kaupungin toimintakulujen kasvuvauhti on asetettava 

huomattavasti alhaisemmalle tasolla.  

• Talousohjelmassa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin toimenpiteisiin, joilla 

tilikauden tulosta ja ylijäämäkertymää vahvistetaan vuosina 2021-2025:

1. Tulokertymää vahvistamalla. Käyttötulot TP 2019 yht. 866,6 M€, +3,4 M€. 

2. Toimintakuluja pienentämällä. Toimintakulut TP 2019 yht. 855,7 M€, +28,6 M€.

3. Omaisuutta ja toimintoja uudelleen järjestelemällä. Kaupungilla paljon 

varallisuuseriä hankintahintaan arvostettuna.


