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JOHDANTO 

 
Kuntalain mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaa-
vien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. 

Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talou-
den tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toi-
minnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. 
Tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuk-
sen yhteensovittamisesta. 

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muis-
tutuksesta asianomaisen selitys sekä kunnanhallituksen lausunto. Valtuusto 
päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastusker-
tomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. 
 
Kuntalain lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Jyväskylän kaupun-
gin hallintosäännössä. 
 
Lautakunta antaa valtuustolle arvionsa valtuuston edellisenä vuonna asettamien 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunta tekee eh-
dotuksen valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko vastuuvapa-
us myöntää tilivelvollisille. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävä päättyy, kun valtuusto on hyväksynyt toimikauden 
viimeisen tilikauden tilinpäätöksen. 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO 2013 - 2016 
 

jäsen varajäsen 
  Raimo Kinnunen, pj Veli Hemming 
Juha Suonperä, vpj Juhana Jacksen 
Arja Sahlberg Jaana Latvanen 
Caius Forsberg Timo Kivinen 
Kaija Haapsalo Anu Tiilikainen-Tervaniemi 
Aila Kruus Marja-Liisa Tuikkanen 
Heli Kupari Marjasisko Hirvonen 
Tapani Mäki/Ari Saxberg Eero Paananen 
Erja Elgland Aaro Eloranta 
Miguel López Satu Simonen 
Antti Yli-Tainio Maija Örnmark 
Jukka Juusela Anu Alenius-Taipalus 
Johanna Karjula Tapani Kalenius 

 
Kaupunginvaltuusto myönsi Tapani Mäelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyy-
destä 27.1.2014 ja valitsi samassa kokouksessa hänen tilalleen varsinaiseksi jä-
seneksi Ari Saxbergin. 
 
Tarkastuslautakunnan asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii kaupunginrevii-
sori. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Raija Laitila. 
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Tarkastuslautakunta on pitänyt 10 kokousta. Näissä kokouksissa lautakunta on 
tutustunut mm. Jyväskylän tietohallintoon ja Pelastuslaitokseen, kuullut kaupun-
ginjohtajaa ja henkilöstöjohtajaa. Talousjohto on raportoinut talouden kehitykses-
tä lautakunnalle ja tilintarkastaja on käynyt esittelemässä tarkastussuunnitelmaa 
ja tarkastusraportointia. 
 
Tarkastuslautakunta on arviointikäyntejä varten jakaantunut kolmeen jaostoon. 
Jaostojen puheenjohtajat ja vastuualueet on esitetty liitteessä 1. Jokaisella jaos-
tolla on ollut 12 arviointikäyntiä tai kokousta. Tarkempi erittely jaostojen arviointi-
käynneistä on esitetty liitteessä 1. Jaostojen sihteerinä toimii kaupunginreviisori. 
 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ESTEELLISYYDET 
 
Merkittiin, että Kaija Haapsalo ei osallistunut Education Facilities Oy:tä eikä Pa-
viljonkisäätiötä koskevien asioiden käsittelyyn, Raimo Kinnunen ei osallistunut 
Jyväs - Parkki Oy:tä koskevien asioiden käsittelyyn, Johanna Karjula ei osallistu-
nut sivistyslautakunnan alaisten asioiden käsittelyyn, Ari Saxberg ei osallistunut 
Tilapalvelu liikelaitoksen asioiden käsittelyyn, Caius Forsberg ei osallistunut Jy-
väskylän Jäähalli Oy:tä ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymää koskevien asioiden 
käsittelyyn. Antti Yli-Tainio ja Aila Kruus eivät osallistuneet Jyväskylän koulutus-
kuntayhtymää koskevien asioiden käsittelyyn.  
 
TILINTARKASTAJA 
 
Kaupunginvaltuusto valitsi 11.2.2013 Jyväskylän kaupungin tilintarkastusyhtei-
söksi vuosille 2013 - 2015 BDO Audiator Oy:n. Myöhemmin tapahtuneiden yri-
tysjärjestelyjen jälkeen yhtiön nimi on nyt BDO Oy. Vastuunalainen tilintarkastaja 
on Jorma Kesä, JHTT. Tilintarkastustiimiin kuuluivat lisäksi Sami Salonen, JHTT 
ja Tarmo Hartikka. Kaupungin periaatepäätöksen mukaisesti sama tilintarkas-
tusyhteisö valitaan myös konsernin muiden yhteisöjen tilintarkastajaksi. 
 

1. EDELLISEN VUODEN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY 
 
Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2014 arviointikertomuksensa 6.5.2015. 
Sen jatkokäsittelyssä jatkettiin vuonna 2014 aloitettua käytäntöä. Tarkastuslau-
takunnan esittämiin huomioihin ja kysymyksiin kaupunginhallitus hankki vastauk-
set niin, että sekä arviointikertomus että pääosa siihen annetuista vastauksista 
käsiteltiin samassa kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.6.2015. 
 
Järjestelyn hyvänä puolena nähdään, että näin lautakunnan tekemät kysymykset 
ja ehdotukset eivät jää odottamaan vastausta syys- lokakuuhun asti, vaan ne 
ovat yhtä aikaa kertomuksen kanssa valtuuston käsittelyssä. Huonona puolena 
taas nähdään se, että näin meneteltäessä vastaukset antaa virkamies eikä vas-
tauksia käsitellä lautakunnissa ollenkaan. Ainoan poikkeuksen muodostavat ky-
symykset, jotka on esitetty suoraan lautakunnalle tai liikelaitoksen johtokunnalle. 
 
Vielä vuonna 2014 vastausten taso oli kirjava, jäi osittain vaikutelma, että vasta-
uksissa oltiin tarkoituksella hyvin niukkasanaisia. Nyt 2015 tilanne parani selväs-
ti, vastaukset olivat asiallisia ja hyvin valmisteltuja. 
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2. LAUTAKUNNAN OMAT HAVAINNOT 

 
2.1. JOHDANNAISSOPIMUKSET 
 
Jyväskylän kaupunki käyttää johdannaissopimuksia korkojen suojauksiin ja säh-
kön hinnan suojaukseen. 
 
Korkojohdannaisia on karkeasti ottaen kahdenlaisia, perinteisiä koronvaihtoso-
pimuksia, joissa riski on pieni ja ns. strukturoituja sopimuksia, joihin saattaa si-
sältyä merkittäviä riskejä. Pankit ovat tarjonneet strukturoituja sopimuksia hyvin-
kin aktiivisesti. Jyväskylällä on kaksi strukturoitua sopimusta, toinen OP:n kanssa 
ja toinen RBS:n (Royal Bank of Scotland) kanssa. Näistä OP:n sopimuksen riski 
on poistunut, kun sopimuskorko lukittui sopimusehdon mukaisesti. Lukitustaso ei 
ole nykyisessä korkomarkkinatilanteessa kaupungin kannalta kovin edullinen, 
mutta verrattuna sopimuksen tekemisen ajankohdan ja pitkän aikavälin korko-
tasoon korkoa voi kuitenkin pitää kohtuullisena (2,74 %). 
 
RBS:n sopimus sen sijaan sisältää merkittävän riskin, joka käy ilmi tilinpäätöksen 
liitetietojen kohdasta 47. Kaupunki on selvittänyt vaihtoehtoja riskin poistamisek-
si, mikä on johtanut siihen, että kaupunki on tehnyt 27.4.2016 ns. novaatiosopi-
muksen RBS:n ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Sopimuksella kaupungin 
ja RBS:n välisen sopimuksen vastuut ja riskit ovat siirtyneet kaupungilta Nordeal-
le ja kaupunki on tehnyt Nordean kanssa uuden vastaavan koronvaihtosopimuk-
sen, jolla aikaisempaan sopimukseen sisältynyt riski on eliminoitu. Myös tässä 
uudessa sopimuksessa kaupunki maksaa nykyistä korkotasoa korkeampaa hin-
taa, mutta se on kuitenkin pienempi riski kuin sopimuksen pitäminen ennallaan 
olisi ollut. 
 
Jyväskylän kaupunki ostaa sähkösuojauspalvelun ulkopuoliselta yrittäjältä (Ene-
gia Oy, entinen Energiakolmio). Sopimus on pitkäaikainen ja se on alkuvaihees-
saan ollut kaupungille edullinen. Nyt, kun sähkön hinta on ollut jo monta vuotta 
alhainen, sopimus on kääntynyt kaupungille epäedulliseksi. Kaupunki on jo nel-
jän vuoden ajan maksanut sähköstä selvästi enemmän kuin markkinahinta on. 
 
Osapuolten tekemän sopimuksen liitteenä on Sähkönsalkun riskipolitiikka, jonka 
molemmat ovat allekirjoittaneet. Sen kohdassa 2, Tavoitteet, sanotaan seuraa-
vasti: 
 
”Tavoitteena on toteuttaa sähkösalkun hallintaa sitten, että sähkön markkinahin-
nan vaihteluista aiheutuvalta kassavirtariskiltä voidaan suojautua ja että sähköä 
voidaan hankkia jatkuvasti mahdollisimman edulliseen hintaan.” 
 
Tarkastuslautakunta kysyy, onko tuon tavoitteen toinen osa toteutunut 
kaupungin haluamalla tavalla, kun nyt kaupunki on neljän viimeisen vuo-
den ajan maksanut ”ylihintaa” sähköstä. Rahallisesti puhutaan miljoona-
luokan summista. 
 
Näyttää siltä, että sopimusta ei kaupungin puolella hallinnoi oikein kukaan. Yh-
teyshenkilöinä sopimuksessa on kaupungin puolella rahoituspäällikkö ja hankin-
ta-asiantuntija, mutta ei ketään niistä tahoista, jotka eniten käyttävät sähköä (Ti-
lapalvelu, liikuntapalvelut ja Jäähalli). 
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Tarkastuslautakunta ehdottaa, että kaupunki nimeää pienen työryhmän 
seuraamaan sähkönsuojaussopimusta ja nimeää vastuuhenkilön. Tähän 
työryhmään tulisi kuulua edustajat suurimmista sähkönkäyttäjistä. 
 
Molemmissa näissä pitää tietysti muistaa, että maailman talouden tilanne oli ai-
van erilainen silloin, kun nämä päätökset on tehty ja jälkeenpäin on helppo olla 
viisaampi. Sekä korkojen suojauksessa että sähkönsuojauksessa sopimukset 
ovat alkuvuosinaan olleet kaupungille edullisia. Yleensä tulisi olla niin, että luot-
tamushenkilöelimet luovat linjat ja kaupungin politiikan sekä määrittelevät riskita-
son ja virkamiehet sitten tekevät toimeenpanopäätökset. 
 
Tarkastuslautakunta kysyy, onko luottamushenkilöohjaus toiminut näiden 
sopimusten valmistelussa oikealla tavalla ? 
 
Tarkastuslautakunta kysyy, onko yleensäkään tarpeen, että kaupunki toimii 
markkinoilla riskipitoisilla tuotteilla ? 
 
2.2. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN 

 
Hyvä tavoite on mitattava, helposti ymmärrettävä, mutta kuitenkin haastava ja 
realistinen. 
 
Kuntalain mukaan tavoitteiden asettelun tulee pohjautua kunnalle hyväksyttyyn 
strategiaan. Strategian hyväksymisen jälkeen asetetaan tavoitteet ja sen jälkeen 
tavoitteiden toteuttamiseen osoitetaan määrärahat. Nythän prosessi on kulkenut 
juuri toisin päin. 
 
Vuodelle 2016 asetetut tavoitteet on nyt asetettu tarkastuslautakunnan toivomal-
la, kuntalakiin perustuvalla tavalla. Niiden arviointi tehdään vuoden 2016 kerto-
muksessa. 
 
Kaupunki asettaa tavoitteet merkittäville yhtiöilleen. Tarkastuslautakunnan 
mielestä kaupungin tulee pääomistajana asettaa tavoitteita myös kolmelle 
suurimmalle kuntayhtymälle (koulutuskuntayhtymä, sairaanhoitopiiri ja 
Keski-Suomen liitto). 
 
2.3. YHTEISTYÖ TOIMIALUEIDEN VÄLILLÄ 

 
Tarkastuslautakunta on törmännyt toimikautensa aikana usein siihen, että eri 
toimijoiden ja sosiaalityön yhteistyö ei kaikilta osin toimi. Syitä on varmasti monia 
ja yksilön suoja asettaa omat rajoituksensa. Silti jää vaikutelma, että tiedottami-
nen ja yhteistyö voisi olla selvästi parempaa. Esim. lastensuojelulaki lähtee siitä, 
että lapsen etu on aina tärkein. Kuitenkin on useita tapauksia, jossa lapsen kans-
sa työskentelevät eivät tiedä, mitä jossain toisaalla suunnitellaan tai tehdään sa-
man lapsen osalta. 
 
Tarkastuslautakunta ymmärtää, että lastensuojelutyö on äärimmäisen vaativaa ja 
kuluttavaa työntekijöilleen. Silti uskallamme toivoa, että työntekijät jaksaisivat 
ymmärtää myös toista osapuolta. Kun koulun tai varhaiskasvatuksen työntekijä 
tekee ensimmäistä kertaa lastensuojeluilmoituksen, on ymmärrettävää, että hän 
toivoo saavansa siitä edes jotain palautetta. Jos ei tule edes viestiä, että asiaa 
hoidetaan, niin voi käydäkin niin, että seuraavalla kerralla ilmoitus jää tekemättä. 
Tämä ei liene kenenkään etu. 
 



8 
 

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että sivistystoimi ja perusturva ottavat yh-
teisesti selvittääkseen, miten sosiaalityön ja eri toimijoiden välistä yhteis-
työtä voitaisiin parantaa yksilön suojaa koskevien säädösten rajoissa. 
 
2.4. HYVÄT KÄYTÄNNÖT 
 
Suun terveydenhuollossa tehtiin päätös oman toiminnan tehostamisesta yksityi-
sen yrityksen kehittämän toiminnanohjausjärjestelmän CIS avulla. Toiminta on 
aloitettu maaliskuussa 2015 Palokan terveysaseman sitä varten korjatuissa tilois-
sa. Tarkastuslautakunta seuraa mielenkiinnolla, miten paljon uudella toimintamal-
lilla pystytään tehostamaan palvelua.  Yhdeksässä kuukaudessa tuottavuus nou-
si 36 prosenttia ja jonotusajat lyhenivät selvästi. Eikä tämä ole heikentänyt poti-
lastyytyväisyyttä eikä henkilöstön työhyvinvointia. 
 
Tarkastuslautakunta kiittää perusturvan toimialaa, että toimintakertomukseen 
saatiin nyt kaupunginreviisorin pyynnöstä keskitetty yhteenveto palvelutakuista ja 
niiden toteutumisesta. Aikaisemmin tiedot olivat hajallaan eri paikoissa ja niiden 
löytäminen oli suuritöistä. Taulukko on Tilinpäätös 2015 kirjan sivulla 27. 
 

3. JAOSTOJEN KERTOMUKSET 
 
3.1. JAOSTO 1 
 
Jaosto 1 vastuualueena ovat kaupunkirakennepalvelut ja pääosin yhtiöt ja liikelai-
tokset. Jaosto on tarkastusvuoden aikana tutustunut kaupungin liikenneasioiden 
hoitoon, rakennusvalvontaan, katujen ja alueiden kunnossapitoon sekä yhtiöistä 
Mustankorkeaan, Jyvässeudun Puhdistamoon ja Total Kiinteistöpalveluihin. 
 
Joukkoliikenne 
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Jyväskylän joukkoliikenne uudistui kesällä 2014 kokonaisvaltaisesti. Lakimuutok-
seen perustuva muutos tapahtui Jyväskylässä monen vaiheen kautta, kun ensin 
kilpailutuksen voittanut yhtiö lopulta luopuikin asiasta ja Jyväskylän Liikenne jatkoi 
palvelun tuottajana. Muutos oli kuitenkin suuri, yhtiö uusi kalustoaan merkittävästi 
ja yhteistyö kaupungin kanssa lisääntyi. Palvelu on toiminut hyvin, käyttäjät ovat 
olleet ulkopuolisen selvittäjän mukaan tyytyväisiä. Kun kaupunki on julistautunut 
resurssiviisaaksi, olisikin seuraava askel pyrkiä lisäämään joukkoliikenteen käyt-
töä. Miten saataisiin selville ne esteet ja syyt, jotka hyvin suurella osalla asukkaista 
ovat syynä siihen, että joukkoliikennettä ei käytetä. 
 
Tarkastuslautakunta esittää, että seuraavaksi selvitetään syitä, jotka tekevät 
joukkoliikenteen käytön asukkaille vaikeaksi tai miksi joukkoliikennettä ei 
koeta houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. 
 
Katujen kunnossapito ja rakentaminen 

 
Katujen kunnossapito ja rakentaminen näyttävät olevan hyvin hallinnassa. Korja-
usvelka valitettavasti kasvaa edelleen johtuen kaupungin tiukasta taloustilantees-
ta, mutta tilanne on kuitenkin hyvin tiedostettu kaupunkirakennepalveluissa ja sitä 
seurataan aktiivisesti. 

 
Yksittäisenä asiana nousi esiin Kauppakadun muuttaminen osittain pihakaduksi. 
Se ei ole vielä saavuttanut Kävelykadun kaltaista hyväksyntää. Osittain syy oli 
varmaan tiedottamisessa, tietoa ei saatu oikein perille. Käyttäjillä on vaikea hah-
mottaa tällaista kävelykadun ja kadun välimuotoa, jossa saa ajaa autolla ja pysä-
köidä, mutta kuitenkin saa kävellä keskellä katua. Tilanne on kaupungin kannalta 
hiukan ongelmallinen, kun pihakadun käyttäjät ovat tyytyväisiä, mutta alueen yrit-
täjät eivät ole.  

 
Tarkastuslautakunnan mielestä jatkossa tulee lisätä yhteistyötä yrittäjien 
kanssa esimerkiksi pysäköintiasioissa niin, että kaikki voivat olla tyytyväisiä 
uuteen järjestelyyn. 
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Total Kiinteistöpalvelut Oy 
 
Yhtiössä on toteutettu tilikauden aikana useita kehittämistoimenpiteitä uuden toimi-
tusjohtajan johdolla. Yhtiö saavutti positiivisen tuloksen, jolla katettiin aiempi nega-
tiivinen pääoma. Sen lisäksi yhtiö pystyi maksamaan omistajalleen osinkoa. Ny-
kyisin yhtiön tilauksista noin kolmasosa tulee kaupunkikonsernin ulkopuolelta ja tu-
levaisuuden näkymät ovat selvästi aikaisempaa paremmat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Total Kiinteistöpalvelut Oy toteuttaa kaupunkistrategiassa mainittua resurssi-
viisautta 
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Mustankorkea Oy 
 
Mustankorkean omistusjärjestelyt saatiin viimein kaupungin osalta loppuun, kun 
kaupasta tehdyt valitukset hylättiin. Mustankorkealla on edellytyksiä kehittää toi-
mintaansa maakunnalliseksi täyden palvelun jäteyhtiöksi. Monissa muissa maa-
kunnissa toimii koko alueen kattava jäteyhtiö, mutta Keski-Suomessa kenttä on 
pirstaloitunut. Mustankorkea on jo nyt kehittänyt toimintaansa niin, että ainakaan 
tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa kiistaa aiheuttanut uuden jäteaseman raken-
taminen ei ole tarpeellinen.  
 
Tarkastuslautakunnan mielestä jätehuollossa on syytä selvittää maakun-
nallisuuden etuja ja haittoja. 
 
Jyvässeudun Puhdistamo Oy 
 
Yhtiö on toiminut taloudellisesti ja tuottavasti suhteessa vertailukaupunkien vas-
taaviin toimijoihin. Alallahan ei ole kilpailua, mutta säätely on huomattavan tark-
kaa. Ympäristömääräysten kiristyessä yhtiö joutuu investoimaan laitteistonsa uu-
simiseen 30 miljoonaa euroa, vaikka muutoin investointitarvetta olisi selvästi  ?? 
pienempi. Tämä tulee väistämättä korottamaan palvelujen hintoja lähivuosina. 
 
Rakennusvalvonta 
 
Jaosto teki arviointikäynnin rakennusvalvontaan helmikuussa 2016. Käynti ajoit-
tui ajankohtaan, jolloin rakennusvalvonta oli paljon esillä julkisuudessa. Raken-
nusvalvonnan asioista tehtiin valtuustokysely, johon kaupunginjohtaja vastasi 
kaupunginvaltuustossa 21.3.2016. Jaosto toteaa omalta osaltaan sen, että ra-
kennusvalvonta on strategisesti tärkeä yksikkö kaupungissa toimivalle yritystoi-
minnalle ja kaupunkiin tuleville uusille asukkaille. Siksi on erityisen tärkeää, että 
rakennusvalvonnan palvelu on sujuvaa ja asiakasystävällistä. 
 
Jyväskylän vuokra-asunnot 
 
Suurista yhtiöistä tarkastuslautakunta haluaa erityisesti mainita Jyväskylän Vuok-
ra-asunnot Oy:n, jonka toiminta on ollut taloudellisesti hyvää. Yhtiö on tehnyt ra-
kennuksista ja kalustosta maksimipoistot. Myös kunnossapidosta ja peruskorja-
uksista on huolehdittu siten, että vuokrataso on pysynyt kohtuullisena. Yhtiö on 
toiminut yhteistyössä kaupungin sosiaalitoimen kanssa palveluasumisen suunnit-
telussa ja toteutuksessa. Tätä yhteistyötä jatketaan edelleen. 
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3.2. JAOSTO 2  
 
Jaosto 2 on tutkinut laajaa perusturvan kenttää sen eri puolilta. Jaosto on tutus-
tunut Korpilahden monipalvelupisteeseen ennen terveysaseman ulkoistamista, 
neuvolatoimintaan laajassa mielessä, aikuissosiaalityöhön, vanhusten palvelui-
hin, kuntoutukseen ja erikoisvastaanottoihin. Lisäksi saimme ajankohtaiskatsa-
uksen kotouttamispalveluista syksyllä, kun keskustelu maahanmuuttajien maa-
hantulosta oli kiivaimmillaan. 

 
Korpilahden monipalvelupiste 
 
Korpilahden monipalvelupiste toimii entisen kunnantalon tiloissa. Vastaavan lää-
käri mukaan Korpilahti on täyden palvelun terveysasema, mutta ilman röntgeniä. 
Tiloissa toimii myös sosiaaliasema eli sosiaalityöntekijöitä, neuvola ja ham-
mashuolto. 
 
Avosairaanhoidon ulkoistus alkoi 1.9.2015. Käyntimme ajoittui aikaan ennen ter-
veysaseman ulkoistamista, joten siltä osin ei ole syytä tehdä tarkempaa arviota. 
Kokonaisuutena työntekijät pitivät tiloja hyvänä. Hyvänä pidettiin myös sitä, että 
samassa talossa työskentelee usean eri ammattikunnan edustajia, tietoja voi 
vaihtaa epävirallisesti vaikkapa kahvipöydässä. Käyttäjät pitävät hyvänä sitä, että 
iltavastaanottoja on lisätty. 
 
Kotouttamispalvelut 
 
Kotouttamispalveluissa käyntimme ajoittui aikaan, kun maassa käytiin kiivasta 
keskustelua maahanmuutosta. Jyväskylän kaupungin palvelut näyttävät olevan 
hyvällä tasolla, lautakunnan arvion mukaan meillä on osaamista ja henkilökuntaa 
riittävästi. 
 
Saimme kattavan katsauksen Jyväskylän tilanteesta, majoituspaikoista ja suun-
nitelmista. Kaupungilla on konsernihallinnossa ryhmä, joka seuraa maahanmuu-
ton tilanteen kehittymistä Jyväskylän seudulla viikoittain. 
 
Neuvolapalvelut 
 
Neuvolapalveluissa on tärkeä pohtia, miten varmistetaan se, että kaikki perheet 
saavat samaa tietoa ja samaa palvelua, kun osa palveluista ostetaan ulkopuoli-
selta. Lähtökohtana pitää olla aina asiakasperheen tarpeet. Tärkeänä nähdään 
myös yhteistyö neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja päivähoidon välillä. 
 
Tarkastuslautakunta kysyy, onko neuvolapalveluiden laadunvalvonta riittä-
vällä tasolla, jotta varmistetaan että kaikki saavat korkealaatuista palvelua 
ja kaikki vanhemmat saavat kaiken tarvittavan tiedon. Tarkastuslautakunta 
myös kysyy, olisiko Jyväskylässä tarpeen olla erillinen neuvolatoimintaa 
koordinoiva lääkäri ? 
 
Aikuissosiaalityö 
 
Tunnuslukujen käyttöä aikuissosiaalityössä tulee kehittää, jotta voidaan luotetta-
vasti arvioida onko palvelun resursointi kohdallaan palvelutarpeeseen nähden. 
 
Kiitos J-napista (nuorten aikuisten palvelukeskus) ja muusta kehittävästä toimin-
nasta. 
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Kuntoutus ja erikoisvastaanotot 

 
Puheterapiaan pääsyn hankaluus on jatkunut monta vuotta. Tarkastuslauta-
kunta on nostanut asian esille jo arviointikertomuksissaan 2013 ja 2014. Mar-
raskuussa 2015 puheterapian jono oli 105 päivää, hoitotakuu ollessa enin-
tään 90 päivää. Pitkä jonotus aiheuttaa lisätyötä, kun jonottajien hoidontar-
peen kiireellisyys pitää jatkuvasti arvioida uudelleen. Tämä aiheuttaa myös 
merkittäviä lisäkustannuksia kaupungille. 

 
Tarkastuslautakunta kysyy, miten puheterapiassa Jyväskylässä pääs-
tään vähintään hoitotakuun mukaisiin jonotusaikoihin ? 
 
Fysioterapian osalta tarkastuslautakunta kysyy, voidaanko Jyväskyläs-
sä aloittaa fysioterapeuttien suoravastaanotto? Tarkastuslautakunnan 
arvion mukaan tämä voi tuottaa merkittävästi säästöä ja vapauttaa lää-
käriresurssia muuhun käyttöön. 

 
Vanhuspalvelut 

 
Vanhuspalvelujen järjestäminen on jokaisen kunnan tulevaisuudessa yhä 
tärkeämpi asia. Jyväskylässä uudessa organisaatiossa vanhuspalvelut 
eriytettiin omaksi kokonaisuudekseen. Jyväskylä on vieläkin varsin 
laitoshoitovaltainen kunta. Vertailukaupunkina on suunnilleen samankokoinen 
Kuopio. Kuopiossa ja Jyväskylässä on lähes täsmälleen yhtä paljon yli 75-
vuotiaita asukkaita. Kuopiossa ympärivuorokautisen hoidon ja asumisen 
piirissä on 700 asukasta ja Jyväskylässä 1000 asukasta.  
 
Kuopiossa on todettu, että vain 10 prosenttia perusturvan palvelujen 
asiakkaista aiheuttaa 81 prosenttia kustannuksista. Samankaltaisia havaintoja 
on myös Turusta. 
Kuopiossa on saatu erittäin hyviä kokemuksia siitä, kun vanhusten palveluihin 
on osoitettu lähes kymmenen lääkärin työpanos. Tämä on selvästi helpottanut 
sairaala- ja terveyskeskusten päivystysten ruuhkia. 
 
Tarkastuslautakunta ehdottaa, että Jyväskylässä harkitaan 
lääkäriresurssin suuntaamista vanhuspalveluihin Kuopion esimerkin 
mukaisesti. 
 
Tarkastuslautakunta esittää, että Jyväskylässä on tarpeen selvittää 
tarkemmin erittäin paljon palveluja käyttävien henkilöiden tilanne. 
Selvitykseen tulisi ottaa mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 
erikoissairaanhoito. 

Hyvänä avauksena lautakunta pitää, että viime vuonna kaikki 80 täyttäneet 
kutsuttiin henkilökohtaiseen haastatteluun. Noin kolmasosa noudatti kutsua. 
Tämä on hyvää ennakointia ja kokonaistilanteen kartoittamista. 
 
Kaupunki valvoo vanhusten ostopalvelujen laatua, meillä on kolmen koke-
neen työntekijän tiimi, joka seuraa jatkuvasti yksityisten palveluntuottajien 
toimintaa. Valitettavasti vain palvelujen kirjo on jo niin laaja, että mahdollisten 
ongelmien tietoon tuleminen saattaa kestää turhan kauan. 
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Tarkastuslautakunta kysyy, miten varmistetaan vanhuspalvelujen hyvä 
laatu kaikissa yksiköissä ? Lisäksi lautakunta kysyy, miten varmiste-
taan, että kilpailutuksen yhteydessä luvatut asiat toteutuvat ? 

 
Tarkastuslautakunta kiittää pyrkimyksistä kehittää vanhuspalveluita 
mm. toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Samalla tarkastuslautakunta 
kuitenkin kysyy, miksi vanhusten kotihoito Jyväskylässä on Tilastokes-
kuksen tietojen mukaan vielä muita suuria kaupunkeja kalliimpaa 

 
3.3. JAOSTO 3 
 

Jaosto 3 on keskittynyt tarkastusvuoden aikana kasvatukseen ja koulutuk-
seen varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta toiselle asteelle. Jaosto on 
tutustunut muuttuneeseen varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön ja vieraillut 
Mäki - Matin päiväkodissa, Tikkalan päiväkoti - koulussa, Huhtasuon uu-
dessa koulukeskuksessa ja Kuokkalan yhtenäiskoulussa. Lisäksi jaosto on 
tutustunut Koulutuskuntayhtymän lukioliikelaitokseen. 

 
Jaoston käsityksen mukaan Jyväskylässä on varsin hyvin vastattu uuden 
varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin haasteisiin. Yhtenä ongelmana kas-
vavassa kaupungissa on se, että hoitoryhmät pystytään pitämään riittävän 
pieninä, kun lapsia tulee koko ajan lisää ja uusien yksiköiden perustaminen 
ei aina ehdi samaan tahtiin mukaan. 
 
Tikkalan koulu 
 
Erityisen hyvin näyttää varhaiskasvatuksen ja koulun nivelvaihe toimivan 
niissä uusissa yksiköissä, joissa päiväkoti, esikoulu ja alakoulu ovat saman 
katon alla. Esim. Tikkalan päiväkoti - koulussa, jossa jaosto vieraili, ei ole 
moneen vuoteen tullut kouluun muita ykkösluokkalaisia, kuin ne, jotka ovat 
jo olleet saman koulun päivähoidossa ja esiopetuksessa. Näin henkilökunta 
tuntee lapset jo ennen koulun aloittamista. Erityisesti näyttää, että yhteisölli-
syys on helpommin saavutettavissa tällaisessa yksikössä. Haja-
asutusalueen koululla on usein suuri merkitys koko kyläyhteisön toiminnan 
kannalta. Tikkalassa merkitys kuulostaa olevan hyvin suuri. Kyläläiset käyt-
tävät koulurakennusta monipuolisesti myös harrastustoimintaan. 
 
Mäki – Matin päiväkoti 
 
Mäki - Matin päiväkodin käynnillä ilmeni sama kuin monessa muussakin 
päiväkodissa. Tilat käyvät toisinaan ahtaaksi ryhmien kasvaessa. Mäki – 
Matin päiväkoti on kuitenkin keksinyt innovaation, jossa tilaa käytetään te-
hokkaasti myös ulkona. Tästä käytetään nimitystä luontoesikoulutoiminta. 
Siinä lapset ovat varsin vähän päiväkodin tiloissa ja liikkuvat pääosan päi-
västä ulkona luonnossa ja ympäristössä. Jopa ruokailut tapahtuvat ulkona. 
Kiinnostusta tähän toimintaan on ollut sopivasti eli halukkaita lapsia on löy-
tynyt oikea määrä. 
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Huhtasuon koulukeskus ja Kuokkalan yhtenäiskoulu 

 
Syksyn vilkkaasta maahanmuuttokeskustelusta johtuen jaosto kiinnitti huo-
miota maahanmuuttajien opetukseen ja laajemminkin monikulttuuriseen 
opetukseen Jyväskylässä. Jaosto vieraili kahdessa eniten tältä alalta koke-
musta omaavassa koulussa Huhtasuolla ja Kuokkalassa. Molemmissa kou-
luissa asiat näyttivät olevan hyvin hallinnassa. Yhteistyötä tehdään mm. 
nuorisotyön kanssa ja kokemukset siitä ovat hyviä. 
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Asia, joka kiinnitti jaoston huomion, on, että koulut eivät tee kovin paljon yh-
teistyötä keskenään. Molemmilla on paljon hyvää osaamista monikulttuuris-
ten lasten opettamisessa. Erityisesti viime syksyn tilanteessa jäimme kai-
paamaan suunnitelmaa, jos Jyväskylään tuleekin yhtäkkiä suuri määrä uu-
sia maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Molemmilla kouluilla oltiin sitä miel-
tä, että he pystyvät ottamaan jonkin verran lisää lapsia, mutta samalla he 
toivoivat, että kaikkea tätä toimintaa ei keskitettäisi vain näihin kahteen kou-
luun, vaan maahanmuuttajaoppilaita otettaisiin muihinkin kouluihin. 

 
Tarkastuslautakunta kysyy, miten koulujen välillä järjestetään yhteis-
työtä ja valmennusta suunnitelmallisesti niin, että koulut, joilla on 
osaamista monikulttuurisuudesta ja maahanmuuttajataustaisista oppi-
laista, voisivat auttaa niitä kouluja, joilla kyseistä osaamista ei vielä 
ole. 

 
Lisäksi tarkastuslautakunta kysyy, miten sivistyspalvelujen resurssit 
joustavat tilanteessa, jossa koululle tulee esimerkiksi odotettua 
enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/lukiokoulutusliikelaitos 
 
Jyväskylän kaupungin lukiokoulutuksesta vastaa koulutuskuntayhtymä. 
Koulutuskuntayhtymässä lukiokoulutusta varten on perustettu liikelaitos, 
jonka toimintaa valvoo ja ohjaa oma johtokunta. Johtokunnan jäsenet ovat 
Jyväskylän kaupungin osoittamia. 
 
Lukiokoulutusliikelaitos on suoriutunut tehtävistään hyvin, vaikka sopeutta-
mistarvetta aiheuttavat koulutustoiminnan valtakunnalliset säästöt. Lisäksi 
lyseorakennuksen käytöstä poistumisen jälkeen on aloitettu mittavat inves-
toinnit, joilla saadaan ajanmukaiset tilat kaikille toisen asteen opiskelijoille. 
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Tilojen käyttö ja hoitovastuu 
 
Tarkastuslautakunta nosti arviointikertomuksessa 2013 esille yhteistyön 
kaupungin ja koulutuskuntayhtymän liikuntapaikkojen varaamisen haasteel-
lisuudessa. Asiaan ei ole tullut muutosta. 

 
Kaupungin omien päiväkotien ja koulujen tilat ovat liikuntatiloja lukuun otta-
matta varsin vajaalla käytöllä. Varsinkin haja-asutusalueella koulun tilat voi-
vat olla koko kylän toimintakeskus. Päätöksen tilojen vuokraamisesta tekee 
aina päiväkodin johtaja tai koulun rehtori.  

 
Tarkastuslautakunta kysyy, voiko kaupungilla olla joku laajempi tilojen 
varausjärjestelmä niin kuin liikuntapalveluissa on eTimmi – järjestel-
mä? 

 
Yleisellä tasolla nousi esiin vastuunjako kunnossapidossa. Päiväkotien pi-
hat ovat päiväkotien omalla vastuulla, mutta yhden päiväkodin naapurissa 
sijaitseva perhepuisto taas kaupunkirakennepalvelujen vastuulla. Voisiko 
vastuu piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta olla laajasti yhden toimi-
jan alla ? 
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4. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEU-
TUMINEN VUONNA 2015 

 
Seuraavassa on esitetty valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutumis-
ta. Tekstissä on aina ensi tavoite, ao. toimialueen siihen antama vastaus ja 
sen jälkeen tarkastuslautakunnan kommentit. Toimialojen tavoitteet ja nii-
den toteutuminen on esitetty Tilinpäätös 2015 kirjan sivuilla 87–95. 

 
4.1. KONSERNIHALLINTO 

 
Hankekonttori  

 
1. Kankaan alueen asumisen ensimmäinen asemakaava vahvistunut.  
 
Piippurannan asemakaava vahvistui 15.5.2015.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: tavoite toteutui 
 
Työllistäminen  

 
2. Työllistämiseen käytettävien voimavarojen kohdentaminen on toteutetta-
va siten, että työllistämisestä aiheutuneet kustannukset ovat pienemmät 
kuin työmarkkinatuen kuntaosuus. Tämä toteutetaan siten, että työllistettyä 
kohden maksettu kaupungin maksama kuntaosuus on pääsääntöisesti pie-
nempi kuin kaupungin maksama osuus mikäli työllistämistä ei tehdä.  
 
Kaupungin pitkäaikaistyöttömän työllistämisestä ja aktivoinnista aiheutuneet 
kustannukset ovat edelleen hieman suuremmat kuin kaupungin yhtä työllis-
tettyä kohden maksama työmarkkinatuen kuntaosuus. Tavoitteen saavut-
tamista on edesauttanut kuntouttavan työtoiminnan kasvu.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Jyväskylän kaupungin työttömyys-
luvut ovat edelleen suurten kaupunkien huonoimpien joukossa. Posi-
tiivista oli, että nuorisotyöttömyys edes vähän hellitti. 
 

4.2. PERUSTURVAN TOIMIALA  
 

Sosiaalipalvelut  
 

1. Toimeentulotukiasiakkaiden aktivointia tehostetaan aikuissosiaalityön, 
työvoiman palvelukeskuksen, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden toimi-
joiden kanssa. Mittari: Toimeentulotukea saaneet henkilöt < 10 % väestös-
tä. 
 
Tavoite toteutui. Toimeentulotukea sai 13 198 henkilöä, mikä on 9,6 % vä-
estöstä (137 346).  

 
Tarkastuslautakunnan kommentit: tavoite toteutui. 
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2. Nuorten lyhytkestoisista laitossijoituksista hoidetaan >90 % omissa nuori-
sokodeissa  

 
Nuorten lyhytkestoisista laitossijoituksista 91 % hoidettiin omissa nuoriso-
kodeissa.  

 
Tarkastuslautakunnan kommentit: tavoite toteutui 

 
Avoterveydenhuolto  
 
1. Asiakkaat pääsevät hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa. Mittari: 
Hoitotakuun toteutuminen.  

 
Avosairaanhoidossa hoitotakuun mukainen toiminta pääosin toteutui. Kun-
toutuksessa ja erikoisvastaanotoilla hoitotakuu toteutui. Puheterapiassa hoi-
totakuu ylittyi toimintavuoden aikana, koska omien terapeuttien poistumiin 
oli vaikea saada sijaisia ja ostopalvelujen saatavuus oli riittämätöntä. Suun 
terveydenhuollossa hoitotakuu toteutuu, koska kiireettömään hammaslää-
kärin hoitoon pääsee keskimäärin 4,5 kuukaudessa. Suun terveydenhuollon 
kiireellisen hoidon järjestäminen uuden päivystysasetuksen mukaiseksi (klo 
8–21 joka päivä) ei toteutunut vuonna 2015, vaan asetuksenmukainen 
hammaslääkäripäivystys alkoi 1.1.2016  
 
Neuvolaikäisten lasten terveystarkastukset eivät toteutuneet kaikilta osin 
lain vaatimassa aika-taulussa. 368 lapsen terveystarkastus tehtiin myöhäs-
sä (341 terveydenhoitajan tarkastusta ja 27 lääkärintarkastusta) ja koko-
naan tekemättä jäi 131 tarkastusta (90 terveydenhoitajan tarkastusta sekä 
41 lääkärintarkastusta). Neuvoloihin ei ollut kesän aikana sijaisia, tämän 
vuoksi palvelut tarjottiin supistetun ohjelman mukaisesti. Lukuvuodelta 
2014–2015 kouluterveydenhuollon terveystarkastukset toteutuivat seuraa-
vasti: laajat terveystarkastukset saatiin tehtyä, mutta määräaikaisia tarkas-
tuksia siirtyi jonkin verran keväältä syksylle. Opiskeluterveydenhuollon ter-
veystarkastukset toteutuivat pääsääntöisesti hyvin. Kaikki toisen asteen 
opiskelijat kutsuttiin tarkastuksiin ja korkea-asteen opiskelijoilla itsellä oli 
mahdollisuus varata aika terveystarkastukseen.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: tavoitteet toteutuivat osittain. Puhe-
terapian tilanne on ollut huono jo monta vuotta. Kyse on kuitenkin ko-
ko Suomea koskevasta ongelmasta, puheterapeutteja ei ole tarpeeksi 
kysyntään nähden. 
 
2. Sähköisen asioinnin (ilmoittautuminen, ajanvaraus, muistutukset, turvalli-
nen viestinvälitys, lomakkeet) laajentaminen. Mittarit: ilmoittautumisen li-
sääntyminen, tavoite 100 % lisäys nykyiseen verrattuna. Sähköisen ajanva-
rauksen kehittäminen, tavoitteena suun terveydenhuollossa alle 18-
vuotiaille 30 % ajanvarauksista tapahtuu sähköisesti ja avosairaanhoidossa 
sairaanhoitajalle 20 % ajanvarauksista tapahtuu sähköisesti. Otetaan käyt-
töön tekstiviestimuistutukset. Hyvis - portaalin kautta tapahtuvaa turvallista 
viestinvälitystä lisätään, tavoite 100 % lisäys nykyiseen verrattuna. Laajen-
netaan sähköisesti käytettävien lomakkeiden määrää.  
 
Nettiajanvaraus otettiin käyttöön reumavastaanotolla ja hengitysfunktiotut-
kimuksissa, peruuttamattomien aikojen määrä on vähentynyt. Fysioterapi-
assa otettiin käyttöön sähköinen esitieto-lomake.  
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Nettiajanvaraus otettiin käyttöön myös avosairaanhoidon sairaanhoitajien 
vastaanotolla. Tavoite 20 % ei toteutunut, koska toiminto saatiin käyttöön 
yhdellä terveysasemalla vasta kesän jälkeen ja laajennettiin muille asemille 
marras-joulukuussa.  
Nettiajanvaraus oli käytössä suun terveydenhuollossa vain neuvolaikäisten 
lasten kohdalla. Noin puolet neuvolaikäisten lasten vanhemmista varasi 
ajan sähköisesti. Tavoite 30 % alle 18-vuotiaiden kohdalla ei toteutunut.  
 
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa sähköinen asiointi laajentui. 
Perhevalmennusten palautteet kerättiin sähköisesti, äitiysneuvolassa ja 
kouluterveydenhuollossa otettiin käyttöön uusia esitietolomakkeita sekä ta-
kaisinsoittojärjestelmä käynnistettiin perhesuunnitteluneuvolassa. Verkko-
pohjaisia, tutkittuja Itsehoito-ohjelmia otettiin käyttöön psykologipalveluissa 
ja opiskeluterveydenhuollossa. Hyviksen kautta tapahtuvaa turvallista vies-
tinvälitystä lisättiin sekä valmisteltiin portaalin laajentumista sosiaalihuollolli-
siin palveluihin. Tietojärjestelmiä uudistettiin palveluiden kehittämisen ja joh-
tamisen tueksi mm. Tere ja Exreport -seurantaohjelma.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tarkastuslautakunta toteaa, että 
käytössä olevat sähköiset palvelut toimivat hyvin ja niiden määrää 
voisi vielä lisätä. Kuten tässäkin todetaan, että peruuttamattomien ai-
kojen määrä on vähentynyt. Toiminnasta on mahdollista saada tehok-
kaampaa ja sitä kautta taloudellisempaa. 
 
3. Palveluverkon supistaminen käynnistämällä monipalvelupisteet. Mittari: 
monipalvelupisteissä toteutuneet kontaktimäärät.  
 
Monipalvelupisteet saatiin kaikki käynnistettyä vuoden 2015 aikana. Moni-
palvelupisteiden alueisiin kuuluville potilaille tarjottiin lääkäripalvelua vuoden 
aikana myös muilta terveysasemilta lääkärirekrytointivaikeuksien vuoksi. 
Korpilahden ja Tikkakosken avosairaanhoidon toiminta kilpailutettiin ja pal-
veluiden tuottamisesta tehtiin ostopalvelusopimukset. Potilaat saivat niissä 
toiminnan alusta lähtien sopimuksen mukaiset palvelut.  
 
Avosairaanhoidossa käynnit lääkäreillä (2014–2015) olivat: Huhtasuo 
6710–7503, Korpilahti 2292–3972, Tikkakoski 2901–1656 ja Säynätsalo 
3370–1823. Käyntimäärät eivät kerro kuitenkaan potilaiden pääsystä hoi-
toon, koska muiden asema-alueiden potilaita hoidettiin ajoittain paljon muilla 
terveysasemilla.  
 
Suun terveydenhuollon palveluja tuotettiin omana toimintana kaikissa moni-
palvelupisteissä. Tikkakosken monipalvelupisteessä annettiin hammashoi-
toa syksystä 2015 alkaen vain lapsille, kun entisellä terveysasemalla oli 
hoidettu kaikenikäisiä. Huhtasuon, Korpilahden ja Säynätsalon monipalve-
lupisteissä suun terveydenhuollon palveluja annettiin koko väestölle.  
 
Monipalvelupisteissä toteutuneet suun terveydenhuollon käynnit (hammaslääkäri- 
ja hoitaja-käynnit)  

 
  2014 2015 Muutos 
Huhtasuo 7 193 7 639 446 6,2 % 
Korpilahti 3 593 4 677 1 084 30,2 % 
Säynätsalo 1 733 2 284 551 31,8 % 
Tikkakoski 5 183 1 463 -3 720 -71,8 % 
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Tarkastuslautakunnan kommentit: Ulkoistetut monipalvelupisteet avo-
sairaanhoidossa näyttäisivät päässeen hyvin alkuun. Tarkemman tar-
kastelun paikka on ensi keväänä. 

 
4. Erikoissairaanhoidon osastoilta ja päivystysyksiköstä potilaat otetaan jo-

notuksetta terveyskeskussairaalaan. Mittari: kitkalaskutus, tavoite 0.  
 
Kitkalaskutusta ei ollut, tavoite toteutui. 
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: toteutui erinomaisesti. 
 
5. Jyte - kuntien sopimusohjausneuvotteluissa esitetyt tavoitteet otetaan 
huomioon palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisesta. Toteutuminen ra-
portoidaan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. Kuntalaskutus on lä-
pinäkyvää ja yksiselitteistä.  
 
Jyte - sopimuskunnille tuotettiin kolmannesvuosiraportit sekä toiminnan että 
talouden osalta 2. kolmanneksesta alkaen.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoitteen asettelu ja vastaus eivät 
vastaa toisiaan. Tavoite sinänsä on kovin yleisluontoinen. Miten vas-
tauksesta voi päätellä, onko kuntalaskutus nyt läpinäkyvää ja yksise-
litteistä ? Kuinka sitä voi mitata ? 
 
Vanhuspalvelut  
 
1. Tilastokeskuksen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy vuonna 2015 
Jyväskylässä n. 200 henkilöllä. Tavoitteena on, että yli 75-vuotiaista kunta-
laisista on vuoden aikana 4 % omaishoidon piirissä, enintään 20 % kotihoi-
don piirissä ja ympärivuorokautisessa hoidossa on enintään 9 %.  
 
Vuoden 2015 lopussa 75 vuotta täyttäneitä oli 9 675. Yli 75-vuotiaiden mää-
rä kasvoi 214 asukkaalla, kasvu 2,3 prosenttia. Iäkkäiden ryhmässä vuoden 
aikana erityisesti kasvoi 85 vuotta täyttäneiden asukkaiden määrä. Vuoden 
lopussa kaupungissa oli yli 85-vuotiaita 2 768 asukasta, kasvua vuoden ai-
kana 4,6 prosenttia.  
 
Vuoden aikana yli 75-vuotiaista kuntalaisista oli omaishoidossa 3,1 %, koti-
hoidossa 16,7 % ja ympärivuorokautisessa hoidossa keskimäärin 9,9 %. 
Ympärivuorokautinen hoito jakaantui siten, että pitkäaikaishoidossa oli vuo-
den aikana keskimäärin 2,2 % ja palveluasumisessa 7,7 % ikäluokasta. 
31.12.2015 poikkileikkausluvut olivat; omaishoito 3,2 %, kotihoito 10,2 %, 
ympärivuorokautinen asuminen ja hoito yhteensä 9,7 %.  

 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Jyväskylässä vanhusten palvelut 
ovat edelleen varsin laitosvaltaisia. Tavoite ei siltä osin toteutunut. 
 
2. Palveluiden piirissä olevat asiakkaat kotiutetaan erikoissairaanhoidosta ja 
terveyskeskussairaalasta kahden vuorokauden kuluessa siitä, kun tode-
taan, ettei asiakkaalla enää ole sairaalahoidon tarvetta. Tavoitteena on, että 
asiakkaiden kotiuttaminen ja palvelutarpeen arviointi ei viivästy ja että pys-
tytään vastamaan vaateeseen myös iltaisin ja viikonloppuisin riittävällä re-
surssilla.  
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Ei toteutunut terveyskeskussairaalan osalta. Jatkohoitoon jonotti keskimää-
rin 23 henkilöä. Jonotus oli pääosin palveluasumiseen.  
Tavoite toteutui vanhuspalveluissa. OIVA-keskuksen palveluohjaus vastasi 
kotiutusten toteutukseen suunnitellusti, ja palveluiden piirissä olevat asiak-
kaat kotiutuivat pääasiassa samana päivänä ja muuten vähintään kahden 
arkipäivän kuluessa.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Jyväskylässä palveluasumiseen jo-
notetaan siitä huolimatta, että palvelu painottuu laitoksiin. Miten voi-
daan lisätä kotona tapahtuvaa palvelua kalliin palveluasumisen sijaan 
? Onko tässä tarkemman tutkimisen paikka ? 
 
3. Tavoitteena on, että RAI-perusteisella toimintakyvyn ja palvelutarpeen 
arvioinnilla (Resident assessment instrument) ja hoidon suunnittelulla var-
mistetaan asiakaslähtöiset ja tarpeen mukaiset palvelut sekä palvelualueen 
hoidonporrastus ja resurssien oikea kohdentaminen. RAI-arviointi tehdään 
asiakkaalle palvelutarpeen arviointitilanteessa sekä asiakkaan ollessa pal-
veluissa vähintään kaksi kertaa vuodessa tai aina, kun asiakkaan hoidon 
tarve muuttuu. 
 
Pitkäaikaishoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa RAI-toimintakyvyn 
arviointeja käytettiin kattavasti kaupungin omissa toimintayksiköissä ja han-
kituissa palveluissa. SAS-ryhmän sijoituspäätökset ympärivuokautiseen 
asumiseen ja hoitoon perustuvat RAI-mittaukseen. Puitesopimuksen piirissä 
olevat palvelujentuottajat ovat velvoitettuja tekemään RAI-arvioinnit määrä-
ajoin säännöllisesti. Valvonta- ja ostopalvelutiimi seuraavat RAI-arviointien 
toteutumista.  
 
Keskitetyssä palveluohjauksessa, kun iäkkäät asiakkaat ovat hakeutumas-
sa säännölliseen ko-tihoitoon, RAI-arviointeja käytetään kattavasti. Kotihoi-
toalueiden RAI-arviointien säännöllisyyttä on parannettu ja tätä työtä jatke-
taan.  
RAI-arviointeja hyödynnetään osana palvelualueen johtamista.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Asia on varmasti hyvä ja oikea. 
Tarkastuslautakunta jäi kuitenkin kaipaamaan jonkinlaisia mittareita, 
joilla mitataan tavoitteen toteutumista. 
 
4. Omaishoidon tuki on yksi kotona asumista tukeva palvelu ja se korvaa 
osaltaan kotihoidon ja ympärivuorokautisen asumisen palvelua. Tavoitteena 
on, että omaishoidon tukea voidaan myöntää kaikille sitä hakeville, jotka 
täyttävät myöntämisperusteet.  
 
Kaikille omaishoidon tukea hakeneille asiakkaille, jotka täyttivät perusturva-
lautakunnan hyväksymät omaishoidon tuen myöntämisperusteet, myönnet-
tiin omaishoidon tuki.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: On hyvä, että omaishoidon tuen ti-
lanne on rauhoittunut ja sitä on voitu myöntää kaikille kriteerit täyttä-
ville hakijoille. 
 
5. Tavoitteena on, että vanhusten perhehoito tulee pysyväksi osaksi palve-
luja ja sitä hyödynnetään etenkin lyhytaikaisessa hoidossa. Perhehoito on 
yksi kotona asumista ja omaishoitoa tukeva palvelu. 
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Vanhusten lyhytaikaista perhehoitoa pystyttiin selvästi lisäämään vuoden 
2015 aikana ja se on muodostunut vakiintuneeksi palveluksi. Vanhusten ly-
hytaikaisen perhehoidon käyttö kaksinkertaistui edellisvuodesta. Perhehoi-
topäiviä oli vuonna 2015 yhteensä 949 (vuonna 2014 luku oli 483). Perhe-
hoidon käyttö lisääntyi omaishoidon lomapäivien järjestämisessä.  
 
Maakunnallinen vanhusten ja vammaisten perhehoidon koordinointi aloitti 
kaksivuotisen pilotti-toiminnan vuoden 2015 alussa. Toimintaa ohjaa maa-
kunnan perhehoidon vastaavista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmän ni-
meämissä työryhmissä valmisteltiin mm. ensimmäinen yhtenäinen maakun-
nallinen vammaisten, ikäihmisten ja pitkäaikaissairaiden perhehoidon toi-
mintaohje. Toimintaohjeessa yhdenmukaistettiin mm. perhehoidon palkkiot.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tämä on erittäin hyvä suunta. 
 
 

4.3. SIVISTYKSEN TOIMIALA 
 

Varhaiskasvatus  
 

1. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä on 5 650 lasta kuukau-
dessa eli 50,5 % 0−6-vuotiaista lapsista. Päiväkodeissa on 4 450 lasta, 
perhepäivähoidossa on 400 lasta ja kerhoissa 800 lasta.  
 
Toteutunut 2015:  
yhteensä keskimäärin 5562 lasta kuukaudessa  
päiväkodeissa 4376 lasta  
perhepäivähoidossa 378 lasta  
kerhoissa 808 lasta.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoite toteutui osittain. Tarkastus-
lautakunta kysyy onko lasten määrän jääminen alle tavoitteen hyvä, 
vai huono asia? Tarkastuslautakunnan mielestä arviointia helpottaisi, 
kun tavoitteessa käytettäisiin ilmaisua vähintään tai enintään. 
 
2. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelin saa 1 250 lasta, esi-
opetuksen ostopalvelujen piirissä on 180 lasta ja perhepäivähoitajien omien 
lasten palvelurahaa saa 150 lasta, yhteensä 1 580 lasta kuukaudessa, 14,1 
% 0−6 vuotiaista.  
 
Toteutunut 2015:  
yhteensä keskimäärin 1672 lasta kuukaudessa  
palvelusetelin piirissä 1374 lasta kuukaudessa  
ostopalvelujen piirissä (esiopetus) 194 lasta  
perhepäivähoitajien omien lasten palveluraha 104 lasta  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Toteutui osittain. Tässä vastataan 
osin eri tavalla kuin mitä tavoite oli asetettu. Tähän sopii myös sama 
kysymys kuin edelliseen eli onko hyvä vai huono, että omien lasten 
palvelurahaa käytettiin noin paljon vähemmän kuin mikä oli tavoite. 
Tämä voidaan välttää, jos tavoitteessa kerrotaan, onko tavoite asetettu 
enimmäis- vai vähimmäistavoitteeksi. 
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3. Lakisääteistä kotihoidontukea maksetaan keskimäärin 2 800 lapsesta 
kuukaudessa (25,0 % 0−6-vuotiaista).  
 
Toteutunut 2015: keskimäärin 2585 lasta.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoite ei toteutunut, oliko se hyvä 
vai huono ? 
 
Perusopetus  
 
1. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas 1,70.  
 
Toteutunut 1,68.  
 
2. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1−6 on 18,5 oppilas-
ta/ryhmä.  
 
Toteutunut 18,65.  

 
3. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 7−9 on 18,0 oppilas-
ta/ryhmä.  
 
Toteutunut 17,94. 
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tarkastuslautakunnan mielestä 
pelkkä keskiarvo ei vielä kerro paljoa. Pyydettynä lisäselvityksenä saa-
tiin tieto, että vuosiluokilla 1-6 pienin luokkakoko oli 9 oppilasta ja 
suurin 30.  Vastaavasti vuosiluokilla 7-9 pienin luokkakoko oli 16 oppi-
lasta ja suurin 26. Tässä voisi tavoitteissa 2 ja 3 hyvin käyttää termiä 
enintään, koska kai on tarkoitus asettaa yläraja keskikoolle. 
 
4. Nuorisopalveluissa nuorten käyntikerrat 65 000.  
 
Toteutunut 70 000.  
 
5. Nuorisopalveluja käyttää 20 % 13−18-vuotiaiden ikäryhmästä.  
 
Toteutunut 16 %.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoite ei täysin toteutunut, ilmei-
sesti tässäkin on niin, että aktiiviset käyttävät paljon palveluja, mutta 
tavoitettavien nuorten kokonaismäärää ei ole helppo saada nouse-
maan. 
 
6. Koko päättöikäluokka saa peruskoulun päättötodistuksen.  
 
Päättötodistuksen sai 1122 oppilasta, 6 jäi ilman (0,53 %).  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoite lähes toteutui. Kokonaisuu-
tena lukua on kuitenkin pidettävä hyvänä. 
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Jyväskylän kansalaisopisto  
 
1. Valtionosuuteen oikeuttava opetus 39 000 tuntia.  
 
Toteutunut 39 474 tuntia (38 992 tuntia vuonna 2014).  
 
2. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa 22 
650.  

 
Toteutunut 22 985 kurssilaista (22 426 kurssilaista vuonna 2014).  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Kansalaisopisto on saavuttanut ta-
voitteensa hyvin 
 
Kulttuuripalvelut  
 
1. Päivähoidon ja peruskoulun kulttuuritarjonta tavoittaa 54 % alle kouluikäi-
sistä ja 66 % perus-kouluikäisistä.  
 
Päivähoidon tarjonta: Alle kouluikäiset osallistujat 8 734, ikäluokan koko 
noin 15 930 (sis: Kulttuuriaitan työpajat, Jälkkäreiden kesänavauskonsertti 
ja päivähoidon Lasten Lysti -kiertue) 54,8.%.  
Peruskoulun tarjonta: Kouluikäiset osallistujat 23 023, ikäluokan koko noin 
24 000 (sis: Kops- työpajat, retket ja muu sisältö, Eppujen Lysti, Jälkkärei-
den kesänavauskonsertti) 96 %.  
 
2. Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet tavoittavat 6 000 kävijää. Lasten Lysti, 
Kesänavauskonsertti, Jyväskylän päivien lastenohjelma, värejä vauvoille ja 
Kulttuuriaitan avoin ohjelma (vuonna 2015 tavoite 6 000).  
 
Julkiset lastenkulttuuritilaisuudet tavoittaneet 6 890 kävijää (Lasten Lysti, 
Jyväskylän päivien lastenohjelma ja Kulttuuriaitan avoin ohjelma, Ke-
sänavauskonsertti).  
 
3. Kuvataidekoulu antaa opetusta 3 000 opetustuntia vuodessa, oppilaiden 
määrä on 330 ja keskimääräinen opiskeluaika 5,5 vuotta.  
 
Opetustuntien määrä: kuvataide 2468 h, arkkitehtuuri 493 h, yhteensä 2971 
h. Kurssiopetusta oli lisäksi 115 tuntia.  
Oppilasmäärä kuvataide: 297, arkkitehtuuri 41, yhteensä 338.  
Keskimääräinen opiskeluaika: 4,8 vuotta. Tavoite 5,5 vuotta.  
 
4. Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoittaa 50 % yli 65-vuotiaista  
 
Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoitti 61 % yli 65-vuotiaista.  
Vuonna 2015 yli 65-vuotiaita oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 
23 327. Kulttuuritarjonta tavoittanut yhteensä 14 383 kävijää (päiväkeskuk-
set, pitkäaikaishoito ja tehostettu palveluasuminen, Laulusta voimaa, Lou-
naispuiston Kesä, Jyväskylän päivät, Veteraanijuhla, Itsenäisyyspäivän juh-
la ja KINO Hopea).  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Kulttuuripalvelut on saavuttanut ta-
voitteensa hyvin. Ainoastaan tavoite kolmen osalta jää kysymään, oli-
ko hyvä vai huono, kun opiskeluaika olikin tavoitetta lyhyempi ? 
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Kirjastopalvelut  
 
1. Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 21 900 tuntia (toteuma 
vuonna 2014 on 23 162).  
 
Aukiolotunteja kertyi 22 192 tuntia. Tikkakosken lähikirjasto oli suljettuna 
1.8.–30.9. muuton vuoksi. Huhtasuon kirjasto oli suljettuna 1.6.–31.8. re-
montin vuoksi.  
 
2. Kirjastokäyntikertojen määrä vuodessa / asukas: 8,5 (toteuma vuonna 
2014 on 8,5).  
 
Kirjastokäyntejä kertyi 8,5 käyntiä/asukas.  
 
3. Aineiston hankinta: 280 nidettä / 1 000 asukas (toteuma vuonna 2015: 
304 nidettä / 1000 asu-kas).  
 
Aineistoa hankittiin 305 nidettä tuhatta asukasta kohden.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoitteet ovat toteutuneet. 
 
Museopalvelut  
 
1. Museot ovat avoinna yhteensä 9 900 tuntia (vuonna 2014 Jyväskylän tai-
demuseo 3 963, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 4 191 ja Suomen 
käsityön museo 1 793, yhteensä 9 947).  
 
Museot ovat olleet avoinna 10 311 tuntia. Museot ovat avoinna ti–su klo 11–
18. Opastettuja ryhmiä on otettu vastaan myös aukioloaikojen ulkopuolella.  
 
2. Museoiden kävijämäärätavoite on 83 000 kävijää (vuonna 2014 Jyväsky-
län taidemuseo 24.000, Keski-Suomen museo erillismuseoineen 32 000 ja 
Suomen käsityön museo 27 000, yhteensä 83 000).  
 
Museoiden yhteenlaskettu kävijämäärä oli 119 265 kävijää (Jyväskylän tai-
demuseo 37.036, Keski-Suomen museo ja käsityöläismuseot 44 060, Suo-
men käsityön museo 38 169). Museoissa järjestettiin 11 päänäyttelyä: Kes-
ki-Suomen museossa viisi ja Jyväskylän taidemuseossa sekä Suomen käsi-
työn museossa kolme kummassakin. Näiden lisäksi järjestettiin 51 pienem-
pää näyttelyä, joista 27 Suomen käsityön museossa.  
Museoissa on järjestetty 265 yleisötilaisuutta ja 4 582 opastus- ja opetusti-
laisuutta. Keski-Suomen museon käsityöläismuseoissa opastusten määrä 
oli 3 840.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Museopalveluiden tavoitteet ovat 
toteutuneet todella hyvin. 
 
Jyväskylä Sinfonia  
 
1. Orkesterilla on 50 esiintymistä, joissa kuulijatavoite on 24 000 (vuoden 
2014 talousarviossa 50  
esiintymistä ja 24 000 kuulijaa).  
Esiintymisten toteutuma: 103 esiintymistä.  
Kuulijatavoitteen toteutuma: 28 180 kuulijaa.  
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2. Konserttien täyttöastetavoite on 90 % (vuonna 2014 tavoite 90 %).  
 

Toteutuma: 98 %.  
 
3. Viisi kansainvälistä tapahtumaa (uusi tavoite).  
 
Toteutuma: 5 tapahtumaa.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Sinfonian tavoitteet toteutuivat hy-
vin, täyttöaste jopa erinomaisesti. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri  
 
1. Vuonna 2015 kaupunginteatteri tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä pää-
näyttämölle ja kolme  
pienelle näyttämölle (vuonna 2014 kuusi ensi-iltaa).  
Toteutunut:  
Päänäyttämö  
Yksi lensi yli käenpesän, ensi-ilta 24.1.2015  
Prinsessa Ruusunen, ensi-ilta 21.3.2015  
Jekyll & Hyde, ensi-ilta 5.9.2015  
Juhlista jaloin, ensi-ilta 30.10.2015  
Pieni näyttämö  
Viiru ja Pesonen, ensi-ilta 14.1.2015  
Avoin liitto, ensi-ilta 19.3.2015  
Katoava maa, ensi-ilta 28.10.2015  
 
2. Vuonna 2015 teatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 59 000 katsojaa 
(vuonna 2014: 58 000).  
 
Kokonaiskävijämäärä 59 625.  
 
3. Päänäyttämön käyttöastetavoite 70 % (vuonna 2014: 69 %).  
 
Käyttöaste toteutunut 65,3 %.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Teatterin tavoitteet ovat muuten to-
teutuneet, mutta ehkä se tärkein eli käyttöaste jäi kuitenkin selvästi ta-
voitteesta. 
 
Liikuntapalvelut  
 
1. Liikuntatilojen käyttöaste 85−90 % aukiolo- ja käyttöaikoina (85−90 % 
vuonna 2014).  
 
- Liikuntapalvelujen hallinnoimat sisäliikuntatilat 90 %.  
- Koulujen liikuntasalien iltakäyttö 85 %.  
Liikuntapalvelujen hallinnoimat sisäliikuntapaikat 90 %.  
Koulujen liikuntasalien iltakäyttö 85 %.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Liikuntatilojen käyttöaste on hyvä. 
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4.4 KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA  
 
Asiakaspalvelun sujuvuus  
 
1. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 
viikkoa 75 %:ssa myönnetyistä luvista.  
 
Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on 6 viikkoa 63 
%:ssa myönnetyistä luvista. Tavoite ei toteutunut, koska rakennusvalvon-
nassa oli yhden henkilötyövuoden resurssivajaus. Käsittelyaikaan on lasket-
tu myös asiakkaasta johtuva viive.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Rakennusvalvonnan asioita on 
kommentoitu laajemmin sivulla 7 
 
 
2. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kk 
80 %:ssa hakemuksista ja enintään 8 kuukautta 20 %:ssa hakemuksista.  
 
Toteutui. Kaikki lupien (11 kpl) käsittelyaika oli alle 4 kk.  
 
Yritys- ja tapahtumaväyläpalveluille perustetaan palvelukanava.  
 
Toteutui. Molemmille palveluille avataan sähköiseen lomakkeeseen perus-
tuva palvelukanava kaupungin verkkosivu-uudistuksen yhteydessä helmi-
kuussa 2016. Toiminnoille on myös sähköinen palautekanava ja asiakas-
palvelu on koottu yhden puhelinyhteyden taakse.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoitteet 2 ja 3 toteutuivat. 
 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö:  
 
4. Kasvatetaan kaupungin maanomistus maankäytön toteuttamisohjelmaan 
(KymppiR) mukaisilla selvitysalueilla 41 %:sta 52 %:iin vuoteen 2016 lop-
puun mennessä.  
 
Tavoitteesta ollaan jäljessä maanhankintamäärärahaan kohdistuneiden 
muiden paineiden vuoksi (mm. Kankaan rakennusten purkukustannukset), 
mutta 2016 pyritään maanhankintaa keskittämään ohjelma-alueelle.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoitteesta ollaan jäljessä. Tarkas-
tuslautakunta jää kaipaamaan maanomistuksen prosenttia vuoden 
vaihteessa, joka kertoisi, kuinka paljon tavoitteesta ollaan jäljessä. 
 
5. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa 
kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2).  
 
Toteutui. Kerros- ja rivitalorakentamiselle kaavoitettiin yli tavoitteen eli 71 
190 k-m2.  
 
6. Ylläpidetään viiden vuoden omakotitonttien luovutusta vastaavaa kaava-
varantoa kaupungin maalle (5 x 100 tonttia).  
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Toteutui. Lainvoimain sai 44 uutta omakotitonttia. Koska kysyntä on pienen-
tynyt, viiden vuoden ylläpitotavoite täyttyy.  
 
7. Kaavoitetaan teollisuustontteja 10 ha/vuosi.  

 
Määrällinen tavoite teollisuustonttien kaavoittamisesta sekä tavoite alueelli-
sesta monipuolisuudesta eivät ole toteutuneet. Teollisuuden kaavoissa kes-
kityttiin maankäytön muutoksista johtuviin hankkeisiin, joilla turvattiin koh-
teena olevien yritysten toiminta- ja laajentumismahdollisuuksia. Vaikka 10 
hehtaarin vuositavoite ei toteutunut, ylittyy keskimääräinen tavoite viiden 
vuoden seurantajaksolla. Vuonna 2015 työstettiin kahta kaavahanketta, 
Itäisen Palokärjen laajennusta sekä Kauramäen uutta asemakaavaa, joilla 
turvataan määrällinen tavoite useaksi vuodeksi sekä parannetaan tarjonnan 
alueellista monipuolisuutta.  
 
8. Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi maankäytön toteuttamisohjelman 
(KymppiR) mukaisesti.  
 
Toteutui. Omakotitontteja tarjottiin uusilla alueilla eri puolilla kaupunkia 78 
kappaletta. Vuoden lopussa oli varattuina 83 ja vapaana 109 omakotitonttia.  
 
Rivi- ja kerrostalotontteja tarjottiin eri puolella kaupunkia, mm. Mankolassa, 
Kivelänrannassa ja Kortepohjassa. Vuoden tavoite ylitettiin, kun varantoa oli 
54 000 kem2 tarjolla, mistä vapaasti markkinoitavaa 17 000 kem2. 
 
9. Kyläsuunnittelukohteita on käynnissä 1-2 kerrallaan, uusi aloitetaan, kun 
edellinen valmistuu.  
 
Toteutui. Kyläsuunnittelukohteita oli käynnissä kaavoitusohjelman mukai-
sesti normaalia suurempi määrä eli 4. Suunnittelussa sovellettiin uusia vuo-
rovaikutteisia menetelmiä, kylätuntija-keskusteluja ja paikkatietopohjaisia 
kyselyitä.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Muut kaupunkisuunnittelun tavoit-
teet (5 – 6 ja 8-9) toteutuivat. Tavoite 7 ei toteutunut ja siihen on esitet-
ty perustelu. 
 
Liikenne- ja viheralueet:  
 
10. Henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät 20 %:lla vuoden 2007 tasos-
ta vuoteen 2015 mennessä (3 vuoden liukuman ka. 2007: 130 onnettomuut-
ta. ja 2015: 104 onnettomuutta).  
 
Ei toteutunut. Henkilövahinko-onnettomuuksien kolmen vuoden liukuma oli 
2013–2015 onnettomuustietojen perusteella 113,6 onnettomuut-
ta/vuodessa. Henkilövahinko onnettomuudet ovat vähentyneet 12,5 % vuo-
den 2007 tasosta. Tavoitteena ollutta 20 % vähenemistä ei ole saavutettu. 
Kehitys onnettomuuksien määrässä on kuitenkin oikea. Vuonna 2015 ta-
pahtui ennakko-tietojen mukaan 110 henkilövahinko-onnettomuutta, joista 
neljä oli kuolemaan johtaneita.  
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Tarkastuslautakunnan kommentit: Tarkastuslautakunta kysyy, mitä 
aiotaan tehdä onnettomuuksien vähentämiseksi tavoitellulle tasolle. 
Lisäksi lautakunta kysyy, millä alueella tapahtuvia onnettomuuksia 
tässä tarkoitetaan ja kuuluvatko kaupungin läpi kulkevat valtaväylät 
tavoitteen piiriin. 
 
11. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on vähintään 3,34 
(vuoden 2014 arvo 3,35).  
 
Ei toteutunut. Käyttäjien tyytyväisyys liikennealueiden ylläpitoon on laskenut 
huomattavasti odotettua enemmän, arvo on tällä hetkellä 3,16. Tyytyväisyy-
den laskuun on todennäköisesti vaikuttanut syksyllä 2014 käynnistyneen 
uuden alueurakan alkuvaikeudet.  
 
12. Käyttäjien tyytyväisyys puistojen hoitoon on vähintään 3,38 (vuoden 
2014 arvo 3,39).  
 
Ei toteutunut. Tavoitetta ei aivan saavutettu. Käyttäjien tyytyväisyyttä ku-
vaava arvo on 3,37.  

 
13. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin säilyy vuoden 2014 tasolla 
(vuoden 2014 arvo 3,71).  

 
Ei toteutunut. Käyttäjien tyytyväisyys jätehuoltopalveluihin vuonna 2015 on 
3,58  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Kaupunkilaisten tyytyväisyys pal-
veluihin näyttää olevan laskussa. Yllättävää on jätehuoltopalvelujen ti-
lanne. Palvelut on kuitenkin järjestetty samalla tavalla jo useita vuosia. 
Tarkastuslautakunnan mielestä on syytä tarkemmin selvittää, mistä on 
kysymys ? 
 
14. Metsienhoito toteutetaan metsäsuunnitelman ja lähimetsien hoito-
ohjelman mukaisesti. Hoito-pinta-ala 450 ha joista lähimetsiä 50 ha, hak-
kuut 33 000 m³, energiapuun myynti 25 000 MWh. 
 
Toteutui. Toiminnallinen tavoite on toteutunut kokonaisuudessaan. Lähi-
metsien toteutunut hoitopinta-ala oli noin 100 ha.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Metsien hoito on Jyväskylässä to-
teutettu hyvin. 
 
15. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat 3 % (vertailulukuna syksyn 
2014 toteuma).  
 
Toiminnallinen tavoite lähes toteutui. Matkamäärä 2015 oli 6 100 754 mat-
kaa, nousu edelliseen vuoteen 1,4 %, jos huomioidaan koululaislippujen lip-
putuotemuutokset ja vähentyneet väistö-koulukuljetukset, niin todellinen 
kasvu oli 2,8 %.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Joukkoliikenteen järjestämisessä 
tapahtuneet muutokset ovat tuoneet piristystä Jyväskylän joukkolii-
kenteeseen. Tarkastuslautakunta esittää, että jatkossa voi asettaa ta-
voitteeksi tyytyväisyyskyselyn tuloksia. 
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Rakentaminen ja ympäristö:  
 
16. Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun käyttöä tehostetaan si-
ten, että järjestetään ohjelmiston käytön koulutusta pääsuunnittelijoille ja 
vastaaville työnjohtajille.  
 
Toteutui. Sähköisen asiointipalvelun koulutusta on annettu kaupungin tila-
palvelulle sekä opastettu yksittäisiä suunnittelijoita. Pääsuunnittelijoille ja 
vastaaville työnjohtajille on järjestetty ohjelman käytön koulutusta.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tavoitteena oli, että käyttöä tehos-
tetaan. Onko käyttö tehostunut, siihen ei vastata. Pelkkä koulutus ei 
valitettavasti vielä takaa sitä, että ohjelmia käytetään tarkoituksenmu-
kaisesti. 
 
 
17. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmi-
en mukaisia valvonta-käyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista).  
 
Toteutui. Valvontakäyntejä tehtiin yhteensä 92 kappaletta. Tavoitteen ylit-
tyminen johtui uudesta valvontaohjelmasta, jossa suunnitelmallisen valvon-
nan tehostuminen näkyi suurempana valvontakäyntimääränä.  
 

18. Ympäristöterveysvalvonnassa tehdään 1 700 suunnitelmallista tarkastus-
ta. Erilaisia näytteitä otetaan ja tutkitutetaan 2 000 kpl.  
 

Tavoite ei toteutunut. Suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 1 406 kpl ja erilai-
sia näytteitä otettiin ja tutkitutettiin 1 669 kpl. Tavoitteeseen ei päästy, johtuen 
mm. suunnitelman ulkopuolisten tarkastusten lisääntyneestä määrästä.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tarkastuslautakunta kysyi jo viime 
vuonna, miksi tavoite on asetettu tasolle, jota ei tulla saavuttamaan ? 
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4.5. LIIKELAITOKSET 
 

TILAPALVELU LIIKELAITOS 
 
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen 
 
1.Tuotepohjainen tietomalli otetaan käyttöön Vaajakosken terveysaseman suunnit-
telun ja rakentamisen yhteydessä. 
 
Vaajakosken terveysasema suunniteltiin urakkalaskentavaiheeseen asti tuotepoh-
jaisella tieto-mallilla. Hanke keskeytettiin keväällä 2015.  
 
2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 1 014 MWh:n vuotuinen 
säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.  
 
Kaupungin energiatehokkuussopimuksen mukainen vuosien 2008 – 2016 koko-
naistavoite on saavutettu 2015 loppuun mennessä. Ennakkolaskelmien mukaan 
vuoden 2015 säästökertymä oli 560 MWh.  
 
3. Käyttäjien tyytyväisyys tiloihin ja palveluihin on 3,5 pistettä.  
 
Kokonaistyytyväisyys vuonna 2015 oli 3,73 pistettä ja vuonna 2014 3,61 pistettä.  
 
4. Kunnossapitoresursseista kohdennetaan 70 % sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja 
energiatehokkuuden parantamiseen.  
 
Kunnossapidon resursseista 73 % eli n. 3,3 milj. euroa kohdennettiin sisäilmaon-
gelmien ehkäi-syyn sekä energiatehokkuuden parantamiseen. Pääpaino on koste-
usvaurioiden ehkäisemises-sä sekä energiakatselmusten mukaisissa kunnossapi-
totöissä.  
  
Tarkastuslautakunnan kommentit: Tilapalvelu on kiitettävällä tavalla ottanut 
huolekseen rakennusten sisäilmasto-ongelmat ja niiden korjaamisen. 
 
Kaupungin tilintarkastajat pitivät vuoden 2015 tarkastuksessaan Tilapalvelua 
yhtenä painopistealueena. Tarkastuksen tuloksista on raportoitu laajasti ti-
lintarkastajien raportissa vuoden 2015 tilintarkastuksesta. Tarkastuslauta-
kunta kiinnittää huomiota siihen, että hankintaohjeiden ja hyvän hallinnon 
käytäntöjen noudattamisesta oli joiltain osin selvästi poikettu. Tarkastuslau-
takunnan mielestä asiaan on kiinnitettävä jatkossa tarkempaa huomiota. 
 
Tarkastuslautakunta kysyy, tulisiko koulujen väistötilojen käyttöön liittyvät 
kuljetuskustannukset kohdistaa tilapalvelulle, jotta tilojen suhteen voidaan 
tehdä kokonaistaloudellisesti järkeviä ratkaisuja ja koulujen keskinäiset kus-
tannusvertailut eivät vääristy. 
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TYÖTERVEYS AALTO LIIKELAITOS 
 
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen  
 
Toiminnalliset tavoitteet  
 
1. Tavoite: Liikelaitoksen toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aika-
välillä ja investoinnit tulevat olemaan tulorahoituksella katettavissa.  
 
Toteutuma: Tilinpäätös on 477 928,24 euroa ylijäämäinen ja kumulatiivinen ylijää-
mä on yhteensä  
870 832,54 euroa.  
 
2. Tavoite: Liikelaitoksen strategia toteutuu suunnitellusti.  
 
Toteutuma: Liikelaitoksen strategia on toteutunut suunnitellusti ja tulos on tavoitet-
ta parempi.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Kaupunki teki pari vuotta sitten selkeän 
linjanmuutoksen ja nyt työterveyshuolto keskittyy kaupungin osalta lakisää-
teiseen työterveyshuoltoon. Tarkastuslautakunta ehdottaa, että nykyisten ta-
loudellisten tavoitteiden lisäksi voi olla toiminnan vaikuttavuuteen tai työn 
tuottavuuteen liittyviä tavoitteita. 
 
Tavoite 2 ei ole valtuustotasoinen, strategiaa pitää noudattaa ilman erillistä 
”komentoa”. 
 
 
TALOUSKESKUS LIIKELAITOS 
 
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen  
 
Taloudellinen tavoite: tilikauden tulos vähintään 500 000 ylijäämäinen.  
Toteuma: Toteutui, tavoite ylitettiin.  
 
Toiminnallinen tavoite:  
Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yk-
sikkökustannuksia edeltävän talousarviovuoden tasoon verrattuna.  
Ostolaskut 5,00 euroa/suorite  
Myyntilaskut 3,00 euroa /suorite  
Palkkapussi 12,30 euroa / suorite  
 
Toteuma:  
• Ostolaskut 3,37 euroa/suorite, tavoite toteutui  
• Myyntilaskut 2,20 euroa/suorite, tavoite toteutui  
• Palkkapussi 12,96 euroa/suorite, tavoite ei toteutunut  

 
Ostolaskujen ja myyntilaskujen osalta tavoite saavutettiin, mutta palkkapussin 
osalta tavoite ei toteutunut. Suoritekohtaisia yksikkökustannuksia ja niiden muu-
tosta arvioitaessa on huomioitava, että laskentaperiaatteet ja tuotteet eri vuosien 
välillä eivät ole täysin vertailukelpoisia. Erityisesti palkkahallinnon palvelujen tuot-
tavuuskehitystä arvioitaessa on huomioitava, että vuoden 2015 alusta lukien so-
vellettiin uudistunutta palkkahallinnon palveluiden tuote- ja hinnoittelurakennetta. 
Tästä syystä tuotantokustannustavoitetta ja toteumaa ei voida täysin vertailukel-
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poisesti mitata. Palkkahallinnon tavoitteesta jäämistä selittää se, että vaikka palk-
kahallinnon tuottavuus henkilö-työvuosikohtaisilla suoritemäärillä mitaten parani, 
nousivat toimintoon kohdistuvat kokonaiskustannukset hieman enemmän kuin ko-
konaissuoritemäärä.  

 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Talouskeskusta on saneerattu parin viime 
vuoden aikana ja se näkyy toiminnan tuloksessa. Tavoitteet ovat selkeitä ja 
mitattavia. 
 
Annettu selvitys on kirjoitettu ammattikielellä. Tarkastuslautakunta toivoo, 
että vastaus annettaisiin sellaisella selkosuomella, että myös kuntalainen 
ymmärtää, mistä on kysymys. 
 
 
ALTEK ALUETEKNIIKKA LIIKELAITOS 
 
Talousarvion 2015 toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi  
 
1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä  
 
Työohjelma toteutui suunnitellusti, pois lukien Siilinkujan ja Supikujan saneeraus-
kohde. Kyseinen kohde kilpailutettiin tilaajan toimesta, koska hankkeeseen varatut 
resurssit kohdennettiin Vaajakoskentien alkuperäisestä suunnitelmasta laajentu-
neeseen hankkeeseen.  
 
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon  
 
Talvihoidon laatutaso toteutui sopimuksen mukaisesti, kevätkaudella oli muutamia 
alituksia löytynyt laaduntarkkailijan kierroksilla.  
 
3. Liikevaihtotavoite 132 132 €/henkilötyövuosi  
 
Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 155 488 €/henkilötyövuosi, liike-
vaihdon toteutumana 153 599 €/henkilötyövuosi. Toteutunut henkilötyövuosimäärä 
oli 109,8 htv, joka pitää sisällään palkkaa v. 2015 saaneen vakituisen ja määräai-
kaisen henkilöstön. Toimintatuotot 17 072 610 €. Liikevaihto 16 865 165 €. Tulojen 
määrä oli arvioitua suurempi.  
 
 
Taloudellisen tavoitteen toteutumisen arviointi  
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti tu-
loksellista ja liike-laitos rahoittaa omat käyttöomaisuusinvestointinsa toiminnasta 
saatavilla tuloilla.  
 
Toteutuminen: Taloudellinen tavoite toteutui. Toiminta on tuloksellista. Käyttö-
omaisuusinvestoinnit on pystytty rahoittamaan omalla toiminnalla ja kertynyttä yli-
jäämää taseessa oli edellisiltä tilikausilta  
2 721 369,05 euroa ja kuluneelta tilikaudelta kertyi lisää 605 817,82 euroa eli yh-
teensä ylijäämää  
3 327 186,87 euroa.  
 
Tarkastuslautakunnan kommentit: Altekia on saneerattu parin viime vuoden 
aikana ja se näkyy toiminnan tuloksessa. 
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KYLÄN KATTAUS LIIKELAITOS 
 
Valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen  
 
1. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri 
asiakasryhmien tarpeet. Tavoitetta mitataan mm. asiakaspalautteella. Koko Kylän 
Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetettiin vuodelle 2015 3,5 (palau-
tejärjestelmän asteikko on 1–5 ). Kohdistettuja asiakaskyselyjä tehtiin Webropol -
ohjelmalla asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Keväällä 2015 tehtiin Muuramen 
kunnan annospakattujen aterioiden, Sallaajärven palvelutalon, Muuramen terve-
ysaseman osastojen ja henkilökunnan sekä Palokan terveysaseman osastojen ja 
henkilökunnan asiakastyytyväisyyskyselyt. Asetettu tavoite 3,5 ylitettiin.  
 
Jatkuvan palautteen keräämistä varten käyttöönotettiin Jyväskylän kaupungin käy-
tössä oleva sähköinen palautejärjestelmä. Palautetta saatiin vuonna 2015 hyvin. 
Ruokalistaa muokattiin asiakas-palautteen mukaisesti. Sokeripitoisia välipaloja vä-
hennettiin, salaattivalikoimaa lisättiin ja leipäpöytä nostettiin ruokalistalle kouluissa 
kerran viikossa.  
Tuotekehityksen tuloksena ruokalistalle saatiin uusia lounasruokia, joista asiakas-
palaute on ollut positiivista. Perinteisten leirien, kerhojen ja satunnaisten turnaus-
ten lisäksi heinäkuussa hoidettiin valtakunnallinen pesisleiri, joka kesti 6 päivää. 
Ruokailijoita oli lähes kaksi tuhatta päivittäin ja aterioita tarjottiin aamiaisesta ilta-
palaan. Saatu palaute oli erittäin positiivista.  
Väinönkadun palvelutalon MNA – menetelmällä tehtyjä ravitsemustilan tuloksia 
verrattiin vastaavien 2010 – luvulla palveluasumisyksiköissä tehtyihin selvityksiin. 
Väinönkadun palvelutalon mittaus-tulokset olivat keskimääräistä paremmat, jonka 
johdosta saatiin asiakkaalta positiivista palautetta.  
 
2. Toiminnan tehostamista mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti.  
Tavoitteeksi vuodelle 2015 asetettiin 84 000 euroa/htv. Tavoitetta ei saavutettu, 
koska tulot alenivat. 
  
Tarkastuslautakunnan kommentit: tavoite 1. ylitettiin ja tavoitetta 2. ei saavu-
tettu. Tarkastuslautakunta kysyy, mitkä olivat toteutuneet luvut. 
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KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS LIIKELAITOS 
 
Talousarvion toteutumisvertailu 
 
Strategisten tavoitteiden toteutuminen  
 
Operatiiviset tehtävät vähenivät hieman, suurin yksittäinen tehtävänlasku tapahtui 
ensivastetehtävissä. Rakennuspalojen määrä oli pienin seitsemään vuoteen. Eri 
onnettomuustyypeistä lisääntyivät eniten vahingontorjuntatehtävät useista myrs-
kyistä johtuen. Selvää nousua oli myös ensihoitotehtävissä, jotka lisääntyivät 
vuonna 2015 noin 600 tehtävällä.  
 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Toiminnalliset tavoitteet: 
 
Onnettomuuksien ehkäisy: 
 
Tavoite 1:  
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arvioin-
tiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2015 tarkastus-
vuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. 
 
Tavoite 2:  
Turvallisuuskoulutuksen määrää on tavoitteena lisätä palvelutasokaudella asteit-
tain 20 prosenttiin väestöstä vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2015 tavoite on 
kouluttaa 17,5 % väestöstä.  
 
Toteutuma: 
Valvontakohteet on jaettu luokkiin A1-A8. Valvontasuoritteiden määrälliset tavoit-
teet saavutettiin 94 prosenttisesti. Turvallisuusneuvontaa ja -koulutusta annettiin 
16,5 % maakunnan väestöstä. 

 
Turvallisuusviestintää annetaan 17,5 
%:lle maakunnan väestöstä 

2015 2014 2013 2012 

Tavoite (lukumäärä) 48 376 41 250 27 516 27 437 
Toteuma (lukumäärä) 45 450 56 236 41 678 42 082 
Toteuma (%) 94 % 136 % 151 % 153 % 
 
 
Valvontakohteiden palotarkastukset suo-
ritetaan 100 % 

2015 2014 2013 2012 

Tavoite (lukumäärä) 19 279 8 533 8 525 7 851 
Toteuma (lukumäärä) 17 898 7 926 8 518 5 567 
Toteuma (%) 93 % 93 % 100 % 71 % 
 
Pelastustoiminta: 
 
Tavoite 3: 
Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika-
tavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen 
täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokit-
tain. 
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I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoit-
taa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 mi-
nuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 
minuutissa. 
 
II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoit-
taa 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 tavoit-
taa 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 tavoit-
taa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 
minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 
40 minuutissa. 
 
Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa on esitetty taulukossa 1: 

 
Riskiluokka Ruutujen määrä [kpl, km2] Väestömäärä 2015  
Riskiluokka I  13 39 958 
Riskiluokka II 152 113 292 
Riskiluokka III 211 45 784 
Riskiluokka IV 19 576 75 404 
Yhteensä 19 952 274 438 

 
 

Toteuma: 
Tavoitteiden täyttymisprosentit ja mediaaniajat sekä tapausten lukumäärät 
 
A) Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisissä 

pelastustoimintatehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 14:39 (n= 1217 tehtä-
vää, joissa toimintavalmiusaika on mitattu). Vuonna 2014 vastaava aika oli 
13:08. 
 

B) Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä koh-
teen tavoiteajassa riskiluokittain (I, II, III ja IV) 

 
riskiluokka tavoiteaika min. tavoiteajassa % mediaani kpl 

I 6 45 6:16 391 
II 10 83 6:54 970 
III 20 96 9:00 378 
IV 36 

 
14:55 1141 

 
C) Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain (I,II, II 

ja IV) 
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riskiluokka tavoiteaika min. tavoiteajassa % mediaani kpl 
I 11 41 11:31 145 
II 14 78 11:14 342 
III 22 95 11:24 132 
IV 38 98 16:36 598 

 
D) Pelastusjoukkueen osalta (pienin vahvuus 1+2+6) toteutuma riskiluokittain (I, 

II, III, ja IV) 
 

riskiluokka tavoiteaika min. tavoiteajassa % mediaani kpl 
I 20 94 8:41 118 
II 30 95 11:07 158 
III 30 85 15:41 46 
IV 40 93 21:00 204 

 
Pelastuskomppania oli hälytetty kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa. 

 
 
Väestönsuojelu: 

 
Tavoite 4: 
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviran-
omaisten kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja 
häiriötilanteiden johtamistoiminnassa.  
 
Toteuma: 
Kunnanjohtajakokouksessa 9.6.2015 sovittiin, että Keski-Suomen pelastuslaitos 
tukee kuntien alueellista valmiussuunnittelua (Pelastuslaki 479/2011, 27 §). Tä-
män jälkeen perustettiin ohjausryhmä hankkeelle, jonka tarkoitus oli integroida 
kuntien valmiussuunnittelua mm. yhteisellä valmiussuunnitelmapohjalla. Valmis-
telutyö valmiussuunnitelmapohjineen valmistui vuoden 2015 lopulla ja se on 
kaikkien keskisuomalaisten kuntien hyödynnettävissä.  Maakunnallisen valmius-
suunnitelman tarve ilmeni kuntien valmiussuunnitelmapohjaa laadittaessa.  Uh-
kakuvat ylittävät kuntien rajat ja niiden hallitseminen edellyttää laajempaa varau-
tumista sekä kunnat ovat ulkoistaneet paljon kriittistä palveluntuotantoaan. Jat-
kokehityshankkeena on maakunnallisen valmiussuunnitelman tekeminen vuonna 
2016. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston järjestämässä KESKI- 15 valmiushar-
joituksessa oli Keski-Suomen pelastuslaitoksella vahva rooli sen suunnittelussa 
ja toteutuksessa. Uuraisilla järjestettiin kunnan valmiusharjoitus 4.2.2015. 
Ensihoidon kuljetuksia ajettiin yhteensä 28.100 kpl. 
 
Tarkastuslautakunnan arvio: Pelastuslaitos asettaa tavoitteensa hyvin tar-
kalla tasolla. Niiden seuraamista vaikeuttaa, että tavoite ei olekaan ilmoitet-
tu luku, vaan esim. puolet siitä. Lautakunta kysyy, voisiko tavoitteena olla 
keskiarvo ja mediaaniaika, jolla eri riskiruuduissa paikalle saavutaan ? 
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5. KAUPUNGIN TALOUSTILANNE 2009–2015 JA VERTAILUA SUURIIN  

KAUPUNKEIHIN 
 
Uusi Jyväskylä on nyt tehnyt seitsemän tilinpäätöstä. Alla olevassa taulukossa  
näkyvät uuden kaupungin tunnusluvut vuosilta 2009, 2014 ja 2015 sekä vertailu-
lukuna muutos 2009 – 2015. 
 
Seitsemän vuoden aikana toimintakate (=käyttötulot – käyttömenot) on huonon-
tunut 111 ME, tilikauden tulos on ollut tappiollinen viimeiset viisi vuotta. Kumula-
tiivista ylijäämää vielä on, mutta se on supistunut 120 ME vuoden 2009 tilantee-
seen verrattuna. Kaupungin lainakanta on noussut 66,7 % ja lainat per asukas 
on noussut 57 % seitsemässä vuodessa. 
 

        Muutos 
TUNNUSLUVUT (MEUR) 2009 2014 2015 2009-2015 
            
Toimintakate -508 -600 -619 -111 21,8 % 
Vuosikate 27 40 41 14 51,1 % 
Tilikauden tulos 31 -14 -13 -45 -142,2 % 
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 32 -13 -13 -44 -141,0 % 
Kumulatiivinen ylijäämä 152 45 32 -120 -78,9 % 
Kaupungin lainakanta 241 406 402 161 66,7 % 
Lainakanta/asukas (euroa) 1 862 2 991 2 928 1 066 57,3 % 
Vuosikate/asukas (euroa) 208 292 297 89 42,8 % 
Vosikate/Poistot ja arvonalent. % 74,1 % 74,4 % 75,5 %     
Vuosikate/Poistonalaiset invest. % 38,3 % 145,1 % 44,9 %     

 
Heikki Helin on tehnyt tilinpäätösanalyysia 11 suurimman kaupungin alustavien 
tilinpäätösten pohjalta. Jyväskylä sijoittuu useimmissa vertailuluokissa huonoim-
pien kaupunkien joukkoon. Ehkä yleisin kuntien taloutta kuvaava tunnusluku on 
vuosikate/poistot (%), joka kuvaa, kuinka monta prosenttia poistoista kaupungin 
vuosikate kattaa. Jos prosentti on alle sata, ei talous ole tasapainossa. Jyväsky-
lässä tuo prosentti (75,5 %, viime vuonna 74 %) on suurten kaupunkien keskita-
soa. 
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Helin otti uudeksi mittariksi investointien tulorahoituksen. Tätä hän perustelee sil-
lä, että monessa kaupungissa poistot olivat aikaisemmin liian pienet ja näin ollen 
vertailu poistoihin antaa todellisuutta paremman kuvan. Hän on koonnut tiedot 
vuosilta 1997 - 2014. Jyväskylä ja Vantaa ovat ainoat kaupungit, joilla investoin-
tien omarahoitus ei nouse tuona aikana kertaakaan yli 100 prosentin. Paras täs-
sä tilastossa on Espoo, jolla oma rahoitus on riittänyt 6 kertaa. 
 
Jyväskylän asukkailla on viidenneksi eniten velkaa per asukas (2 928 eu-
roa/asukas, viime vuonna 2 990). Eniten velkaa on Lahdessa (6 641 eu-
roa/asukas, viime vuonna 5 854) ja vähiten Tampereella (1 771 euroa/asukas). 
Tässä luvussa on mukana vain emokaupungin velat, ei koko konserni.  
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Kun konsernilainat otetaan mukaan, Jyväskylässä on kuudenneksi eniten lainaa 
per asukas (7 868 euroa/asukas, viime vuonna 8 103). Eniten konsernilainaa on 
Espoossa (10 011 euroa/asukas). Jyväskylää enemmän konsernilainaa per asu-
kas on myös Vantaalla, Lahdessa, Kuopiossa ja Helsingissä. 
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Jyväskylän veroprosentti on suurten kaupunkien neljänneksi korkein, vain Kuopi-
ossa, Lahdessa ja Kouvolassa on korkeampi veroprosentti. Oulu on samassa 
prosentissa (20 %). 
 
Helin muistuttaa kuitenkin, että suuret kaupungit järjestävät omat palvelunsa hy-
vin eri tavoilla, joten suora lukujen vertailu ei aina anna oikeaa kokonaiskuvaa.  
 
Erityisesti yleistynyt elinkaarirakentaminen ja vuokrahankkeet huonontavat ver-
tailumahdollisuutta kaupunkien välillä. Näillä tavoilla toteutettuna kiinteistö voi tul-
la kaupungin tai sen tytäryhtiön taseeseen, mutta velkamäärä ei aina kasva, kos-
ka velan voi ottaa myös rakentaja, ja kaupunki maksaa velan kustannukset vuok-
rina ja vastikkeina. 
 
Jyväskylän kaupungin taseessa on aikaisempien vuosien ylijäämää 32 ME. Tä-
mä on 233 euroa per asukas. Luku on suurten kaupunkien toiseksi pienin. Pienin 
luku on Kouvolassa (-1 euroa per asukas). Kolmanneksi pienin on Kuopio (1044 
euroa per asukas). 
 
Kuntalaki uudistettiin maaliskuussa 2015. Sen mukana uudistuivat myös kriisi-
kuntakriteerit, joita sovelletaan ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Uusissa kriisi-
kuntakriteereissä korostuu konsernitilinpäätös. 
 
Jos kunnalla on viimeisessä konsernitilinpäätöksessä alijäämää yli 1 000 euroa 
asukasta kohden ja yli 500 euroa sitä edeltävässä, yksistään tämä riittää pudot-
tamaan sen kriisikunnaksi. 
 
Heikki Helin päättää analyysinsa: ” Nykyinen meno, jossa tulot ovat 
menoja suuremmat ja melkoinen osa investoinneista joudutaan kattamaan 
velalla, ei voi jatkua vuosi toisensa perään kuten 2000-luvulla on tapahtunut.” 
 
 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN TALOUS 
 
Kaupungin taloudessa on näkyvissä positiivisia merkkejä. Talousarviossa pysyt-
tiin ja vuosikate on selvästi arvioitua parempi. Henkilöstömäärän kasvu on saatu 
pysähtymään ja toista kertaa uuden kunnan aikana vakituisten työntekijöiden 
määrä väheni. Nämä ovat toivottavasti merkkejä pysyvämmästä suunnanmuu-
toksesta. 
 
Huolestuttavana lukuna tarkastuslautakunta pitää edelleen työttömien mää-
rää. Tilanne on vuoden 2015 lopussa suurten kaupunkien neljänneksi huo-
noin, huonompi tilanne on Lahdessa, Joensuussa ja Tampereella. Työttö-
myysaste oli 18,2 prosenttia (18,1 prosenttia vuoden 2014 lopussa). Tämä 
tarkoittaa henkilöinä 12 162 työtöntä työnhakijaa Jyväskylässä (12 041 
vuonna 2014 ja 11 446 vuonna 2013). Näistä pitkäaikaistyöttömiä oli 4218 ja 
nuorisotyöttömiä (alle 25-vuotiaat) 2251 henkilöä. 
 
Jyväskylän kaupunki on nyt tehnyt viitenä peräkkäisenä vuonna tappiota, yh-
teensä 134,5 miljoonaa euroa. Kaupungin taseessa oleva kertynyt ylijäämä on 
lähes syöty. Pitää myös muistaa, että ylijäämä on laskennallista – se on syntynyt 
vanhojen kuntien vesilaitosten myynnistä Jyväskylän Energialle. Talouden suun-
ta on saatava pidetyksi vuonna 2015 aloitetulla uralla. 
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Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä, että kaupungin taloustilanne 
näyttäisi olevan kääntymässä parempaan suuntaan. Lautakunta korostaa 
kuitenkin edelleen jokaisen esimiehen velvollisuutta sisäiseen valvontaan 
koko vuoden aikana, jotta talouden mahdollisiin poikkeamiin pystytään 
puuttumaan mahdollisimman nopeasti. 
 
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös on parempi kuin pitkiin aikoihin, talous toteutui 
selvästi arvioitua parempana. Pitää kuitenkin muistaa, että edelleen ollaan mii-
nuksella. Talousarvion mukaan kumulatiivinen ylijäämä olisi vuoden 2016 lopus-
sa enää reilu 10 ME, kun se vielä viisi vuotta sitten oli lähes 150 ME. 
 
SAIRASLOMAT 
 
Sairaslomapäivät per työntekijä eivät kokonaisuutena nousseet. Kuitenkin suu-
rimmalla toimialalla, perusturvassa, ne nousivat. Nyt on tärkeää tehdä tiivistä yh-
teistyötä työterveyshuollon kanssa tilanteen oikaisemiseksi. 
 
 

6. TARKASTUSTOIMEN RESURSSIT 
 
Kaikki nykyiset kolme tarkastustoimen viranhaltijaa siirtyvät pois kaupun-
gin palveluksesta lähimmän vuoden aikana. Tarkastuslautakunta vaatii, et-
tä resursseja ei saa tässä tilanteessa ainakaan heikentää. 
 
 

7. KOKONAISARVIO 
 
Jyväskylän kaupungin talous näyttäisi olevan kääntymässä, kun talous toteutui 
arvioitua parempana ja tappio oli ennakoitua pienempi. Mutta tulos on edelleen 
miinusmerkkinen, joka tarkoittaa, että taseessa vielä oleva ylijäämä on kohta 
syöty. On myös muistettava, että vielä vuoden 2016 talousarvio on tehty alijää-
mäiseksi. 
 
Kaupunki on tehnyt merkittäviä korjausliikkeitä, joiden vaikutus tulee täysimää-
räisenä toteutumaan vasta tulevina vuosina. Henkilöstömäärä laski toista vuotta 
peräkkäin. Henkilökunnan poistumaa ei pystytty hyödyntämään täysimääräisesti, 
mutta suunta on oikea. Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja hallinnon uudel-
leen järjestäminen on tehty. Edelleen on erittäin tärkeää pitää toiminta talousar-
vion puitteissa. 
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8. LIITTEET 

 
LIITE 1 

 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN JAOSTOT JA NIIDEN VASTUUALUEET 

 
Jaosto 1, puheenjohtaja Jukka Juusela 
 
Kaupunkirakennelautakunta ja sen alaiset Joukkoliikennejaosto ja Tiejaosto 
Rakennus- ja ympäristölautakunta ja sen alainen Ympäristöterveysjaosto 
Altek aluetekniikka - liikelaitos 
Total Oy Ja Total korjausrakentaminen Oy 
Talouskeskus liikelaitos 
Merkittävimmät yhtiöt, paitsi Ammattikorkeakoulu Oy 
 
ARVIOINTIKÄYNNIT 
 
Joukkoliikenne, kaikki liikennepalvelut 
Total Kiinteistöpalvelut Oy 
Katujen rakennus ja kunnossapito 
Mustankorkea Oy 
Jyvässeudun puhdistamo Oy 
Rakennusvalvonta 
 
Jaosto 2, puheenjohtaja Antti Yli-Tainio 
 
Perusturvalautakunta ja sen alaiset Terveydenhuollon jaosto, Työllisyysjaosto ja 
Yksilöasiainjaosto 
Työterveys Aalto - liikelaitos 
Pelastuslaitos - liikelaitos 
SOVATEK - säätiö 
 
ARVIOINTIKÄYNNIT 
 
Korpilahden monipalvelupiste 
Kotouttamispalvelut 
Neuvolatoiminta 
Aikuissosiaalityö 
Kuntoutus ja erityiset palvelut 
Vanhusten palvelut 



46 
 

Jaosto 3, puheenjohtaja Heli Kupari 
 
Sivistyslautakunta 
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 
Kylän kattaus - liikelaitos 
Tilapalvelu - liikelaitos 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/lukiokoulutusliikelaitos 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 
 

 ARVIOINTIKÄYNNIT 
 

 Tikkalan koulu 
 Mäki – Matin päiväkoti 
  Huhtasuon koulukeskus 

Kuokkalan yhtenäiskoulu 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/lukiokoulutusliikelaitos 
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