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TIIVISTELMÄ
Tarkastuslautakunta jättää arviointikerto-
muksen vuodelta 2017 kaupunginvaltuuston 
käsiteltäväksi. Arvioinnin tarkoitus on nos-
taa esille kaupungin toiminnan kannalta niitä 
kriittisiä tekijöitä, joiden avulla rakennetaan 
kaupungin menestystä ja pidetään yllä muu-
toskyvykkyyttä, jotta vastataan asukkaiden 
palvelutarpeisiin. Lautakunta haluaa edistää 
dialogia kaupunkikonsernin tuloksellisuu-
den saavuttamisessa. Lautakunta esittää, että 
valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta sel-
vitykset arviointikertomuksessa esitettyihin 
johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämiseh-
dotuksiin niin, että ne voidaan esitellä viimeis-
tään 17.9.2018 valtuustoseminaarissa ja käsi-
tellä valtuuston kokouksessa 1.10.2018. 



5

Johtopäätös 1:
Jyväskylän kaupungin talous on kehittynyt myönteiseen suuntaan. Keskeiset 
tunnusluvut ovat tilinkauden 2017 lopussa parempia kuin talousarviota laa-
dittaessa ennakoitiin. Kaupungin tilikauden hyvään tulokseen, 13,5 miljoonaa 
euroa ja ylijäämään 13,8 miljoonaa euroa vaikutti se, että kaupungin netto-
kulut laskivat noin 13 miljoonaa euroa muun muassa organisaatiomuutosten 
vuoksi. Verotulot valtionosuudet mukaan lukien kasvoivat 3,6 miljoonaa eu-
roa. Maan myyntivoittoa kertyi yli 17,6 miljoonaa euroa. 

» Millä toimenpiteillä kaupunki varmistaa talouden tasapainoisuuden
   tulevina vuosina?
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Johtopäätös 2: 
Kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuneisuus ylittää kriisikunnan kriteerit.

 
» Millä toimenpiteillä kaupunki varmistaa, että konsernin suhteellista 
   velkaantuneisuutta voidaan alentaa?

Johtopäätös 3: 
Kaupungin tulopohjan kasvattaminen ja kulujen pienentäminen ovat edelleen 
tärkeitä talouden tasapainoisuuden ylläpitämisessä. Voimakkaasti kasvavassa 
kaupungissa ei useinkaan riitä, että vuosikate kattaa poistot. Kaupungin talouden 
ja palvelujen järjestämisen tasapainon kannalta on syytä tarkastella myös uudis-
rakentamista ja korjausvelkaa. 

Sote-uudistuksen toteutuessa maakunnalle siirtyy Jyväskylän kaupungin omista-
mia kiinteistöjä noin 71 000 ja vuokravastuita noin 66 000 neliötä ja kaupungista 
tulee kiinteistöjen vuokranantaja maakunnalle. 

» Miten kaupunki on varautunut tuleviin investointitarpeisiin ja sote-
   uudistuksen aiheuttamiin muutoksiin kiinteistöjen osalta?
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Johtopäätös 4:
Monissa toiminnoissa tuottavuutta on parannettu, joka on saatu aikaan muun 
muassa henkilöstöresurssia vähentämällä tai vastaamalla kasvaneeseen palve-
lutarpeeseen samalla henkilöstömäärällä tai muuttamalla toimintatapoja (mm. 
taulukot 4 ja 6).

» Millä toimenpiteillä kaupunki varmistaa, että saavutetut tuottavuushyö-
   dyt voidaan säilyttää ja mahdollisesti parantaa tuottavuutta? Miten var-
   mistetaan, että tuottavuutta ei ole parannettu palvelujen laadun tai henki-
   löstön hyvinvoinnin kustannuksella? 

Johtopäätös 5: 
Digitalisaation, robotiikan, erilaisten sähköisten palvelujen odotetaan parantavan 
tuottavuutta jolloin henkilöstö voi keskittyä enemmän asiakkaalle arvoa tuotta-
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vaan työhön. Talousarviossa 2017 mainitaan, että kaupungin hankesalkussa on 
noin 40 digitalisaatioon liittyvää aihiota vuodelle 2017, jotka toteutetaan kehitys-
projekteina yhteistyössä palvelualueiden ja tietohallinnon kanssa. 

Digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä olisi hyvä koota systemaattisesti myös tilin-
päätökseen, jotta niiden vaikutusta kaupungin tuloksellisuuteen voidaan arvioida 
vuosittain ja pidemmällä aikavälillä. 

» Miten hankesalkun palveluiden digitalisointiin liittyvät hankkeet ovat
   edenneet?
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Johtopäätös 6: 
Jyväskylässä perusopetus on järjestetty kustannustehokkaasti. Opetuksen kus-
tannukset ovat vertailukuntia (Lahti, Vantaa, Tampere, Porvoo, Kouvola, Oulu) pie-
nemmät (Vertikal Oy:n selvitys) tai keskitasoa (https://yle.fi/uutiset/3-10181489).

» Miten kaupunki seuraa perusopetuksen oppimistuloksia?

Johtopäätös 7: 
Koulutilojen kustannukset oppilasta kohden ovat vertailukuntia korkeammat 
pääoman ja ylläpitovuokran osalta (Kouluikkunan ja Vertikal Oy:n selvitykset). 

» Miten varmistetaan, että opetuspalveluiden tilat ovat 
   kustannustehokkaita?

 

https://yle.fi/uutiset/3-10181489
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Johtopäätös 8:
Kaupunki nostaa vaihtelevasti osinkoja yhtiöistään.

» Konserniyhtiöiden näkökulmasta kaupungin olisi hyvä määritellä 
   linjaukset omistajan osingonjakopolitiikasta.
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Johtopäätös 9:
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten kokonaismäärä (500) kasvoi 
edellisestä vuodesta (2016: 487). Huostassa olevien sijoitettujen lasten määrä 
(313) kasvoi 18 prosenttia edellisestä vuodesta. Uusia huostaanottoja tehtiin 48, 
joista 65 prosenttia tehtiin 13-17 –vuotiaille nuorille, ja syynä olivat muun muassa 
lapsen tai vanhempien päihteiden käyttö. Tammikuusta syyskuuhun 2017 Jyväs-
kylässä lisääntyivät huumausainerikokset 19 prosenttia (kasvu 98 kpl, yht. 613 
kpl) verrattuna vastaavaan aikaan edellisenä vuonna. Koko maassa oli kasvua 
vastaavaan aikaan 8,3 prosenttia. *

Poliisin alkuvuoden 1-3/2018 tietojen mukaan huumausainerikoksissa on kasvua 
noin 30 prosenttia Keski-Suomessa ja Jyväskylässä ja takavarikoitujen huumaa-
vien lääkkeiden määrässä on suuri nousu (lähes kolme kertaa niin paljon kuin 
viime vuonna).

Huumausaineiden jäämiä löytyy kaupungin jätevedestä. ** 
Kaupungin oman selvityksen mukaan päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien 
vuoksi terveyspalvelujen asiakasmäärät ovat kasvaneet (käynnit päihdehoitajilla, 
KH:n seminaari 9.4). 
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*(http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polisena-
xwwwstructure/65008_Mediatilastot_kunnittain.pdf?d55e36b2201dd588)
**(https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimus).

» Millä toimenpiteillä kaupunki tarttuu kasvaneeseen päihdeongelmaan?
   Ovatko päihdehoidon palvelut riittävät ja ovatko vastuukysymyksiin
   liittyvät sopimukset ajan tasalla?

http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polisenaxwwwstructure/65008_Mediatilastot_kunnittain.pdf?d55e36b2201dd588
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polisenaxwwwstructure/65008_Mediatilastot_kunnittain.pdf?d55e36b2201dd588
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/jatevesitutkimus
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Johtopäätös 10:
Työttömyys on jo kääntynyt Jyväskylässä laskuun kaikissa ikäluokissa ja ryhmissä, 
mutta yli tuhat päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ja siten myös Jyväsky-
län maksama työmarkkinatuen kuntaosuus kasvavat edelleen. 

» Millä toimenpiteillä kaupunki edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden
   työllisyyttä? 
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2 Tarkastuslautakun-
nan tehtävä ja 

    kokoonpano
Tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat 
toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutu-
neet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallin-
non ja talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkasta-
jan valinnan ja valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuutta. 

Arviointiin liittyvät havainnot ja kehittämisehdotukset esitetään vuosittain val-
tuustolle annettavassa arviointikertomuksessa, joka julkaistaan myös internetis-
sä osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/tarkastus#2013.
Tarkastuslautakunta tuottaa tietoa kaupungin strategisen johtamisen tueksi ar-
vioimalla suunnitelmallisesti toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestä-
misen tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioinnin tulee olla objektii-
vista ja luotettavaa sekä antaa lisäarvoa valtuuston päätöksenteolle tuottamalla 
ja hankkimalla uutta tietoa ja näkemyksiä kaupungin taloudesta ja hallinnosta. 
Lisäarvoa tuottava arviointi sisältää toimenpide- tai kehittämisehdotuksia ja vaih-
toehtojen pohdintaa.  

Kuntalain 121 §:n mukaan kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitusta anta-
maan valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa ai-
hetta. Tarkastuslautakunta esittää, että valtuusto pyytää hallitukselta selvitykset 
arviointikertomuksessa esitettyihin johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämiseh-
dotuksiin niin, että ne voidaan esitellä viimeistään 17.9.2018 valtuustoseminaa-
rissa ja käsitellä valtuuston kokouksessa 1.10.2018. 

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 71 toimikauden 1.6.2017-31.5.2021 hallin-
non ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan, jossa on kolmetoista 
jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto myönsi eron 28.8.2017 
§ 91 Sonja Aukeelle tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja valitsi Martta 
Walkerin uudeksi jäseneksi. 

http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/tarkastus#2013
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Tarkastuslautakunnan jäsenet:  Tarkastuslautakunnan varajäsenet:

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

Arviointeja valmistellaan kolmessa jaostossa, jotka tekivät syksyn 2017 aikana 
yhteensä 15 arviointikäyntiä. Lautakunnan kokouksia, iltakouluja ja jaostojen ko-
kouksia oli arviointikaudella kesäkuusta 2017 kertomuksen hyväksymiseen tou-
kokuuhun 2018 yhteensä 40. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi 1.8.2017 
alkaen kaupunginreviisori, HTT, JHTT Tarja Saarelainen. Kaupunginreviisori JHTT 
Paavo Pitkänen jäi eläkkeelle tarkastuslautakunnan kokouksen 20.6.2017 jälkeen. 
Lautakunnan teknisenä sihteerinä toimi Raija Laitila. Jaostojen sihteerinä toimi 
kaupunginreviisori. 

Vastuullinen tilintarkastaja JHTT Jorma Kesä, BDO Audiator Oy raportoi lautakun-
nalle vuoden 2017 tilintarkastuksesta 24.1. ja 2.5.2018. Lisäksi JHTT Sami Salonen 
teki lautakunnan toimeksiannosta erillisen tarkastuksen kotihoidon toimintaan, 
mikä raportti käsiteltiin lautakunnassa 10.4.2018. Sisäisen tarkastuksen tarkas-
tuspäällikkö, KTM, CIA Erja Kiiskilä raportoi lautakunnalle sisäisen tarkastuksen 
vuoden 2017 havainnoista 22.3.2018.
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3 Toimenpiteet edellisen 
vuoden 2016 arviointi-
kertomuksen johdosta
Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota muun muassa seuraa-
viin seikkoihin aikaisempien arviointikertomusten ja tilintarkastusra-
porttien osalta:

” Eri toiminnanohjaus-
järjestelmien/sähköisten 
palvelujen vaikutuksia 
olisi hyvä arvioida.” 

Taulukko 1: Aikaisempien arviointikertomusten ja tilintarkastajien ra-
porttien havaintojen seuranta



Talousarvion toimin-
nallisten tavoitteiden 
raportointi (toimialat)

Talousarviossa mainittujen tavoit-
teiden toteutumista ei ole kaikilta 
osin raportoitu (Arviointikertomus 
2016)

Valtuusto on asettanut talousarviossa 2017 
toimialoille yhteensä 36 sitovaa toiminnallis-
ta tavoitetta. Tavoitteiden toteutuminen on 
raportoitu kaikilta osin. 
Perusturvan 5 tavoitteesta ei toteutunut 2 
(4. osittain). Sivistyksen 24 tavoitteesta 8 jäi 
toteutumatta. 
Kaupunkirakenteen 7 toiminnallisesta tavoit-
teesta 1 jäi toteutumatta. 

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut

Palvelujen järjestämistä koskevien 
sopimusten toimimattomuus (kau-
punki – sairaanhoitopiiri)
(Arviointikertomus 2016)

Vuoden 2017 aikana on käynnistetty sopimus-
seurannan mukaiset keskustelut sairaanhoi-
topiirin kanssa palveluiden toimivuudesta. 
Neuvottelut ovat koskeneet erityisesti päihde-
palveluita. Sote- uudistuksessa valmistellaan 
uudet palvelumallit mielenterveys- ja päih-
depalveluihin. Palvelukuvauksia kokoaa ja 
kehittää mielenterveys- ja päihdepalveluiden 
monialainen valmistelutyöryhmä.

Toiminnanohjausjär-
jestelmä; suun tervey-
denhuolto

Toiminnanohjausjärjestelmien ja 
uusien käytäntöjen vaikuttavuus 
asiakastyössä. Suun terveydenhuol-
lossa käyttöön otetun toiminnan-
ohjausjärjestelmän (CIS) on nähty 
parantavan sekä potilasohjausta 
että tehostavan toimintaa. (Arvioin-
tikertomus 2016)

Eri toiminnanohjausjärjestelmien/sähköisten 
palvelujen vaikutuksia olisi hyvä arvioida.

Sisäinen valvonta
Riskiarviointien tekeminen pal-
velukokonaisuuksissa /sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan 
ohjeiden käsittely toimielimissä, 
puutteita havaittu vanhuspalve-
luiden palvelualueella,  perheiden 
ennaltaehkäisevien sosiaali- ja 
terveyspalveluiden palvelualueella, 
Työterveys Aalto liikelaitoksessa ja 
Altek Aluetekniikka liikelaitoksessa 
(Tilintarkastajien raportti 2016 ja 
2017)

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet 
hyväksytty (KH 16.4.2018 § 63) ja ohjeistus 
asiakirjojen käsittelystä toimielimissä annettu.

Viranhaltijapäätökset
Viranhaltijapäätöksistä ilmoitta-
minen mahdollisen otto-oikeuden 
käyttämistä varten. Viranhaltija-
päätösten käsittely toimielimessä 
(Tilintarkastajien raportti 2016 ja 
2017)

Päätökset annettava tiedoksi toimielimelle. 
Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen kirjat-
tava pöytäkirjaan. 
Tarkastuslautakunta tulee seuraamaan vi-
ranhaltijapäätösten raportointia ja julkaisua 
Tweb-järjestelmässä. *
Kaupunkikonsernin yhteisöjen tilinpäätökset 
ja vuosikertomukset 2017 puuttuvat kaupun-
gin nettisivulta. 

Arviointikohde            Havainto              TA ja TP 2017
         Tarkastuslautakunnan arvio

*Kaupungin johtoryhmä on käsitellyt 7.5.2018 tilintarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2017 ja antanut ohjeen, että raportti 
tulee käsitellä toimialojen ja liikelaitosten johtoryhmissä ja että tilintarkastajien suositukset ja muut havainnot tulee ottaa toimin-
nassa huomioon.
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4 Kaupungin tavoitteissa 
edistyminen

4.1 Kaupungin yhteisissä tavoitteissa edistyminen

Taulukko 2: Kaupungin yhteisissä tavoitteissa edistyminen »

” Työttömyysaste on las-
kenut, mutta on edelleen 
korkea.” 
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Kaupungin 
tavoitteissa 
edistyminen

Kehitys pääosin strate-
gian/tavoitteiden suun-

taista

Kehitys osittain tavoit-
teen suuntaista ja osittain 

sen vastaista

Kehitystä ei ole tapah-
tunut tai kehitys on pää-
osin vastoin tavoitetta

 

Kaupunkistrategia Kaupunkistrategia päivitet-
ty (KV 30.10.2017).
Raportointi kehittynyt*

Kaupunkistrategian vaikut-
tavuuden arvioinnin mit-
tareiden rakentaminen on 
vielä kesken.

Talouden tasapaino:
Kirjanpidollinen 
tasapaino

Tuottavuus

Toimintamenojen 
kasvun hillitseminen

Kaupunkikonsernin talou-
dellinen tasapaino on ke-
hittynyt hyvään suuntaan.

Henkilöstömenojen osuus 
käyttötuloista ja toimin-
tamenoista on laskenut 
vuodesta 2012 alkaen. 

Kaupungin sähköisiä palve-
luja on liitetty kansalliseen 
palveluväylään.
Toimintamenojen kasvu on 
ollut maltillista. 

Jyväskylä-konsernin suh-
teellinen velkaantuneisuus 
täyttää kriisikuntakriteerin.

Palvelutarpeen kasvuun 
on voitu vastata lisäämäl-
lä vakituisen henkilöstön 
määrää.

Osallistuvat, 
hyvinvoivat 
asukkaat:

Työllisyys on noussut.

Hyvinvointisuunnitelma 
päivitetty uuden strategian 
mukaisesti (KV 11.12.2017). 
Suunnitelmaan on sisälly-
tetty toteutumisen seuran-
nan mittareita. 

Työttömyysaste on las-
kenut, mutta on edelleen 
korkea.

Osallisuusohjelma on 
päivityksessä uuden strate-
gian mukaisesti.  Ohjelman 
toteutumisen seuranta on 
vaikeaa ilman mittareita. 

Työmarkkinatuen kun-
taosuus on noussut ja 
toimeentulotuen saajien 
määrä on kasvanut. 
Kodin ulkopuolelle sijoi-
tettujen lasten ja nuorten 
määrä kasvoi (kokonais-
määrä vuonna 2017 oli 
500).Tammikuusta syys-
kuuhun 2017 Jyväskylässä 
lisääntyivät huumausai-
nerikokset 19 prosenttia 
(kasvu 98 kpl, yht. 613 kpl) 
verrattuna vastaavaan 
aikaan edellisenä vuonna. 
Koko maassa oli kasvua 
vastaavaan aikaan 8,3 
prosenttia.  (Poliisin tilasto 
**)
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*http://jakoon.jkl.fi/talous/talousseuranta/kk_raportti_032018.mht
**http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polisenaxwwwstructure/65008_Mediatilastot_
kunnittain.pdf?d55e36b2201dd588
***https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20
-%20oppilaitos.xlsb

Tilinpäätöksessä ei ole raportointia siitä, miten digitalisaatiossa, uusien toiminta-
mallien ja työtapojen käyttöönotossa, kannustavassa palkkausjärjestelmässä ja 
prosessien tehokkuuden kehittämisessä on edetty. 

Kasvava 
elinvoima:

Asukasluku kasvanut. Palk-
kasumma kasvanut vuosi-
na 2016-2017 ei-julkisella 
sektorilla 5,4 % ja julkisella 
sektorilla 0,4 %.
Myönnettyjen rakennuslu-
pien määrä kasvoi vuosina 
2016-2017
yli 53 000 kerrosneliömet-
riä. Asuntoja valmistui 341 
kpl:ta enemmän. Kotimais-
ten matkailijoiden yöpy-
misten määrä kasvoi 13,3 
% (kasvua 2 961 matkaili-
jaa). Ulkomaisten matkaili-
joiden yöpymisten määrä 
kasvoi 7,9 % (kasvua 256 
matkailijaa).

Jyväskylän yliopistosta 
paikan vastaanottaneiden 
määrä laski vuonna 2017 
edelliseen vuoteen verrat-
tuna (laskua 115 opiskelijaa, 
paikan vastaanottaneita 2 
379). Ammattikorkeakoulun 
osalta laskua (5 opiskelijaa, 
paikan vastaanottaneita 
vuonna 2017 oli 2 319). ***

Resurssien viisas 
käyttö:

Joukkoliikenteen matkusta-
jamäärä oli 7,14 miljoonaa 
matkustajaa ja kasvua 
edelliseen vuoteen 6,7 %.
Kevyen liikenteen mittaus-
pisteitä 5 ja niissä kävijä-
määrä 400 169 (ei vielä 
vertailutietoa saatavissa).

Henkilöstö:
Terveysperusteisten pois-
saolojen kasvaminen, 18,5 
pv/htv, kustannus 6,4 M€.

Kehittämisehdotus: 

Kaupungin yhteisissä tavoitteissa edistymisen seuranta ja ar-
viointi edellyttävät, että kehitetään myös mittareita, jotka 
kertovat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutuksista. Or-
ganisaatioiden välisten yhteistyömuotojen merkitys alueen elin-
voimaisuuden vahvistamisessa on kasvanut, jolloin tarvitaan 
myös verkostoyhteistyön (ekosysteemien) ja kumppanuusraken-
teiden (allianssien) tuloksellisuudesta kertovia arviointivälineitä. 

http://jakoon.jkl.fi/talous/talousseuranta/kk_raportti_032018.mht
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polisenaxwwwstructure/65008_Mediatilastot_kunnittain.pdf?d55e36b2201dd588
http://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polisenaxwwwstructure/65008_Mediatilastot_kunnittain.pdf?d55e36b2201dd588
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20oppilaitos.xlsb
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20oppilaitos.xlsb
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4.2 Sitovien tavoitteiden toteutuminen toimialoilla, liikelaitoksis-
sa ja yhtiöissä

Tarkastuslautakunta kiinnitti vuoden 2017 tilinpäätöstietojen perusteella huo-
miota seuraaviin sitovien tavoitteiden toteutumisiin:

Taulukko 3: Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen

 

  

Tavoitteet toteutu-
neet

Tavoitteet toteutuneet 
pääosin

Tavoitteet 
eivät toteutu-

neet

Tarkastuslautakun-
nan havainto

Perusturva
Mielenterveys- ja 
päihdepalveluiden 
sopimuksen seuran-
ta aloitettu KSSHP:n 
kanssa. 

Otettu käyttöön yhtei-
söllinen ja ratkaisukes-
keinen toimintamalli,
Lean (Kyllön osasto3).

Palveluasumisen asuk-
kaiden heikot ulkoilu-
mahdollisuudet.

Kaikkien kotihoidon 
tarpeessa olevien kotona 
asuminen ei mahdollistu.

Viiveitä lasten puhe- ja 
toimintaterapiassa.
Kitkalaskutuksen vaihte-
levuus/ajoittain prosessit 
eivät toimi. 

Lastensuojelun 
sijoituksissa 
(13-17v.) kasvua 
(päihteiden 
käytön lisäänty-
minen)

Palveluasumisessa 
olevien asiakkaiden 
ulkoilemiseen hae-
taan toimintamalleja 
työllisyyspalveluiden 
ja vapaaehtoistoimin-
nan kanssa yhteis-
työssä. 

Tehdään lasten ja 
nuorten päihde- ja 
mielenterveysselvi-
tys (KH:n seminaari 
9.4.2018)

Keväällä 2018 aloit-
taa ennaltaehkäisevä 
päihdetyöryhmä.

Käynnistetään selviä-
misasematoiminta 
15.5.2018 alkaen (ltk 
26.4.2018)

Sivistys
Yhteiskäytön mah-
dollistuminen uusissa 
kouluissa. *

Kouluissa ei ole merkit-
täviä sisäilmaongelmia. 

Päiväkotien suoritehinta 
ei toteutunut.

Perusopetuksen viikko-
tunnit eivät toteutuneet.

Luokilla 7-9 opetusryh-
män koko ylittyi hieman. 

Asukkaiden tyytymättö-
myyttä kouluratkaisuihin. 

Perusopetuksen 
tuottavuutta on 
parannettu, opetus 
tuotetaan kustannus 
tehokkaasti. 

Oppimistuloksia tulisi 
pystyä seuraamaan.

Yhteenveto valtuuston asettamien sitovien 
tavoitteiden toteutumisesta 2017 (toimialat)
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Kaupunki-
rakenne

Asukasluku kasvoi 1 
%:n vuosivauhtia ja pai-
kallisliikenteen matkus-
tajamäärät lisääntyivät 
6,7 %.  
Sähköistä asiointia 
lisätty.
Yhteistyö Jyväskylän 
Energia Oy:n kanssa 
korjausvelka-ohjelmas-
sa. 

Yritystonttivarannon 
kasvattaminen jäi tavoit-
teesta (10 ha).

Konsernihal-
linto/
elinkeinot ja 
työllisyys

Kaupunkiorganisaa-
tiossa ja yhtiöissä on 
tehty rakenteellisia ja 
organisatorisia muu-
toksia, jotka luovat 
edellytyksiä toimia niin, 
että kaupunki kasvaa 
ja elinkeinot kehittyvät 
kaupunkistrategian 
mukaisesti.

*Huhtasuon valmistunut ja suunnitteluvaiheessa oleva Keljonkankaan yhtenäiskoulu mahdollistavat uuden opetussuunnitel-
man mukaisen ilmiöpohjaisen oppimisen. Uudet koulut on suunniteltu palvelemaan monitoiminnallisina rakennuksina, jotka 
mahdollistavat kirjaston, nuorisotilojen sekä iltakäyttäjien toiminnan yhteistyössä koulun kanssa. 
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Liikelaitokset

 
*Liikevaihto €/htv ei välttämättä kerro toiminnan todellisesta tehostumisesta.  Tunnusluku paranee esim. henkilöstöä vähen-
tämällä / toimintaa ulkoistamalla. 

Tavoitteet toteu-
tuneet

Tavoitteet toteu-
tuneet pääosin

Tavoitteet 
eivät toteutu-

neet

Tarkastuslauta-kunnan 
havainto

Altek
Rakentamisen työ-
ohjelma toteutui 
pääosin.

Talvihoito ja katu-
jen pölyäminen.

Altek-liikelaitoksen tavoite on 
liikevaihto €/htv. *

Kylän 
Kattaus

Tavoitteet liike-
vaihdon ja asia-
kastyytyväisyyden 
osalta toteutuneet. 

Jätteiden lajittelua kehitetään.

Pelastuslai-
tos

Palotarkastusten 
valvontasuoritteis-
ta jäätiin 34 %: ia. 
Turvallisuusneu-
vonnan ja –koulu-
tuksen tavoitteesta 
jäätiin 17 %: ia.

Alituksille ei ole annettu selvityk-
siä tilinpäätöksessä. 

Työterveys 
Aalto

Kumppanuuksia 
kehitettiin tavoit-
teen mukaisesti.

Liikevaihto/htv laski 
11,3 %.

Tilapalvelu
Tuotepohjainen 
tietomalli uudis-
hankkeissa. 
Energiansäästötoi-
menpiteet toteu-
tuivat. 

Asiakastyytyväisyys

Kokonaistyytyväi-
syyden keskiarvo 
vuodelta 2017 oli 
3,64 (2016 3,77 
(max 5,0).
Kahteen kiinteis-
töön asennettiin 
aurinkotuotantolai-
tokset. 

Tilakustannusten osuus perus-
opetuksen kokonaiskustannuk-
sista on korkea (Kouluikkuna-ver-
tailu ja Vertikal Oy 2017).
Tilapalvelun tilat täyttävät tällä 
hetkellä olemassa olevien sää-
dösten mukaiset turvallisuuden 
ja terveellisyyden kriteerit, mutta 
erilaisia sisäilmastosta johtuvia 
yksittäisiä oireiluja ilmoitetaan 
viikoittain. 
Tilintarkastajien havainto, 
pääurakan rakennushankkeen 
takuuajan vakuus saatiin tilintar-
kastuksen huomion jälkeen.

Talouskes-
kus

Ostolaskujen ja 
palkkapussien 
hinnoittelussa yk-
sikkökustannukset 
toteutuivat.

Myyntilaskujen 
tavoiteyksikkökus-
tannus

Yhteenveto valtuuston asettamien sitovien 
tavoitteiden toteutumisesta 2017 (liikelaitokset)
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Konserniyhteisöt

 

Tavoitteet toteu-
tuneet

Tavoitteet 
toteutuneet 

pääosin

Tavoitteet 
eivät toteutu-

neet

Tarkastuslautakunnan 
havainto

Jyväskylän 
Energia

Jyväskylän 
vuokra-asunnot

Mustankorkea

Jyväs-Parkki

Jykia

Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu

TP tietojen perus-
teella tavoitteet 
ovat toteutuneet

Kaupungin sijoituksilla 
Jyväskylän Energia Oy:n 
vapaaseen pääomaan on 
vahvistettu yhtiön taloutta ja 
vakavaraisuutta. 

Kaupungin olisi hyvä mää-
ritellä linjaukset omistajan 
osingonjakopolitiikasta.

Eduction Facilities 
TP-tietojen perusteella ei 
selviä, onko tehty riittävät 
kunnossapito- ja peruskorja-
ustoimet

Total Kiinteistö-
palvelut

Taloudellisesta 
tulos-tavoittees-
ta jäätiin

Jyväskylän seu-
dun puhdistamo

Joitain ylityksiä 
ympäristö-
lupaehdoista

Jyväskylän 
jäähalli
Paviljonkisäätiö

TP tietojen perus-
teella tavoitteet 
ovat toteutuneet

Tilintarkastusraportin 2017 
mukaan kaupungin koroton 
laina 2,2 M€ Jyväskylän Jää-
halli Oy:lle puuttuu tilinpää-
töksen liitetietoista  (liitetieto 
46).

Yhteenveto valtuuston asettamien sitovien 
tavoitteiden toteutumisesta 2017 (konsernin yhteisöt)
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4.3 Yhteenveto kaupunkistrategiaa toteuttavien 
kehittämisohjelmien toteutumisesta

Keskeiset kehittämistavoitteet on mainittu 
talousarviossa ja raportoitu tilinpäätöksessä. 
Kehittämistavoitteet on asetettu strategisten 
kärkien mukaisesti toimialoittain. Pääosin aio-
tuissa kehittämistavoitteissa on edetty, mikä 
kertoo toiminnan suunnitelmallisuudesta. 

Joidenkin tavoitteiden osalta ei tilinpäätöstie-
tojen perusteella voida arvioida, onko kehit-
tämistyössä edetty. Esimerkiksi tilinpäätös-
tietojen perusteella ei selviä, onko päihde- ja 
mielenterveysasiakkaiden palveluketjuista 
tullut sujuvampia, integroidumpia ja kustan-
nustehokkaampia kuten tavoitteessa asete-
taan.  Kehittämistavoite voi olla talousarviossa 
muotoa: lisätään liikunnallisuutta ja toimin-
nallisuutta päiväkotien ja koulujen arjessa. 
Tilinpäätöksessä on raportoitu, että liikun-
nallisuus ja toiminnallisuus ovat lisääntyneet 
päiväkotien ja koulujen arjessa. Raportoin-
nista ei selviä, miten toiminnan lisääntymistä 
on arvioitu tai mitattu. Joidenkin tavoitteiden 
osalta raportoidaan, että tavoitteeseen pyri-
tään, mutta ei kerrota, miten tavoite loppujen 
lopuksi toteutui vuoden aikana. Jotkut kehit-
tämistoimenpiteet ovat usealle vuodelle ajoit-
tuvia projekteja.

Tavoitteiden toteutumattomuus on pääsään-
töisesti todettu, kuten se, ettei itsehoitomal-
lien käyttö psykologipalveluissa lisääntynyt. 
Kinttupolku-mallin kehittämisestä tapatur-
mapotilaille ei kuitenkaan ole mainintaa. 
Nuoren Ohjaamo-toimintaan liittyvien ver-
kostojen yhteistyö on aloitettu, vaikka tavoi-
teaikataulusta ja eri toimijoiden yhdyspinto-
jen määrittämisestä jäätiinkin. Lyseokorttelin 
muuttaminen kulttuurikeskukseksi ei eden-
nyt museoiden osalta. Sivistyksen toimialan 
asiantuntijatyön tuotteistamisessa ei edetty. 
Perusopetuksessa resurssit eivät ole riittä-

Kehittämistavoitteiden 
asettaminen ja toteutu-
misen seuraaminen ovat 
tärkeitä kaupungin uudis-
tumiskyvyn ylläpitämisen 
ja tarvittavien muutos-
tarpeiden havaitsemisen 
kannalta. 

Kehittämistavoitteet ovat 
usein pidempiaikaisia 
kuin yhteen vuoteen koh-
distuvia ja jotkin toimen-
piteet edellyttävät sekto-
rirajojen ylittämistä. 

Tavoitteiden raportoin-
tia voisi jämäköittää si-
ten, että asetetaan toi-
menpiteille aikataulu ja 
arvioidaan tarvittaessa 
kumppaneiden tai sidos-
ryhmien osallisuutta toi-
menpiteissä. 

Millainen yhteys on ta-
lousarvion kehittämis-
toimenpiteillä ja kau-
pungin hankesalkulla? 
Hankesalkkuun olisi 
hyvä liittää arvio siitä, 
miten projekti toteut-
taa kaupunkistrategiaa 
ja toimialan tavoitteita. 
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neet siirtymiseen yhteiskäyttölaitteista henkilö-
kohtaisiin mobiililaitteisiin. Rakennusvalvonnan 
mobiilikokeilu siirtyi myöhempään ajankohtaan. 

Toisaalta kaikilla toimialoilla ja konsernihallin-
nossa (elinkeinot) on lisätty sähköisten palvelu-
jen käyttöä. Rakennusvalvonnan sähköisen ar-
kiston valmistelutyö eteni siten, että se otettiin 
käyttöön 1.2.2018 alkaen. 

Kehittämistoimenpiteistä ei selviä, rahoitetaanko ne toimialan budjetista vai ul-
koisella rahoituksella, projektirahoituksella. Kaupungin merkitys elinvoiman 
edistäjänä tulee korostumaan. Siksi on hyvä saada kokonaiskuva siitä, millaisis-
sa hankkeissa/projekteissa kaupunki on mukana ja millaisilla resursseilla. Myös 
Tilastokeskus tarvitsee tiedon siitä, kuinka paljon kaupunki sijoittaa rahaa tut-
kimus- ja kehittämishankkeisiin, mistä syystä tarvitaan ajantasainen kehittämis-
salkku tai -rekisteri.  

Kaupungin sisäisen verkkosivun http://intra/projektit_ja_hankkeet mukaan han-
kesalkkuun kootaan kaikki kaupungin hankkeet, joissa kaupungin rahoitusosuus 
on yli 10 000 euroa. Hankesalkun mukaan kohdennettua hankerahaa on saatu 
perusopetukseen vuodelle 2017 yhteensä 1,992 miljoonaa euroa ja varhaiskas-
vatukseen 191 144 euroa. Tilinpäätöksessä todetaan, että talousarviossa ei ole 
pystytty varaamaan perusopetuksen hankkeille riittävästi omarahoitusosuuksia. 
Koko hankesalkun arvo (kaikki toimialat mukaan lukien) oli 19.4.2018 yhteensä 
7,782 miljoonaa euroa, josta kaupungin omarahoitusosuus oli 1,660 miljoonaa 
euroa. 

Hankerahoituksella ei voida korvata lakisääteisiä palveluja. Kuitenkin tulevaisuu-
dessa hankerahoituksella voi olla entistä suurempi merkitys kaupungin elinvoi-
man lisäämisessä ja kaupungin toiminnan muutoskyvykkyyden tukemisessa. 

Internet-sivulla http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet ja intranet-sivulla esitellään osit-
tain eri hankkeita.

Kehittämistoiminnan lähtökohta on kuntalaisten ja asiakkaiden palvelutarpeet, 
joita voidaan selvittää muun muassa asiakaspalautteen ja erilaisten osallistumis-
muotojen avulla. 
 

Kehittämissalkun ja 
kaupungin internet-
sivun hankkeiden 
osalta voisi linkittää 
toisiinsa. Ulkoiseen 
hankesalkkuun voisi 
luoda kaupunkilaisten 
osallisuuden kanavia.

http://www.jyvaskyla.fi/hankkeet
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Kehittämisehdotus

Asiakaspalautteen vaikuttavuutta voidaan vahvistaa systemaattisemmalla palautteen 
keräämisellä, sen analysoinnilla ja tulkinnalla. Asiakaspalautteen analysoinnin tulisi 
perustua palvelukokonaisuuksien arvioimiseen yksittäisen palvelutuottajan, linjaor-
ganisaation tai toimialan palvelun arvioinnin lisäksi. Asiakaspalautejärjestelmän luo-
minen on yhteydessä siihen, miten arvioidaan palveluverkoston ja kumppanuuksien 
tuottamaa tuloksellisuutta.

Kaupungin tasolla olisi mahdollista rakentaa yksi asiakaspalautejärjestelmä erilaisille 
kehittämis- ja innovaatiohankkeille.

Kehittämisehdotus

Kaupunki voisi lisätä avointa dataa myös asukkaiden käyttöön, jotta vahvistetaan 
osallisuutta ja luodaan mahdollisuuksia uusien liiketoimintaideoiden kehittelylle.
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5 Kaupungin talouden 
tasapaino

5.1 Valtuuston asettamat tuottavuustavoitteet

Talousarviossa 2017 kaupungin yhteisiä toiminnan painopistealueita ovat tuot-
tavuuden lisääminen erityisesti edistämällä digitalisaatiota, tehostamalla tilojen 
käyttöä uusien työtapojen ja toimintamallien avulla, kehittämällä kannustavaa 
palkkausjärjestelmää sekä sujuvoittamalla hallinto- ja palveluprosesseja. 

Tilinpäätöksessä 2017 ei ole kootusti raportoitu tuottavuuteen liittyvien tavoittei-
den toteutumista. Sähköisten palveluiden lisäämisestä on raportoitu tilinpäätök-
sessä useilla sivulla, muun muassa perusturvan palvelualueella on otettu käyttöön 
sähköisiä, videovälitteisiä ja mobiilipohjaisia palveluita ja laajennettu sähköistä 
ajanvarausta. Neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluyksikössä 
on otettu käyttöön ajanvarauksen tekstiviestimuistutukset. Kaupunkirakentees-
sa sähköisen asiointipalvelun kautta haettujen lupien määrä on kasvanut lähes 
50 % edelliseen vuoteen verrattuna. Asiointipalvelun kautta haettuja lupia on yli 
kolmannes koko lupamäärästä. Merkittävä osa arkistopalvelun asiakkaista on 
siirtynyt sähköisten piirustusten myyntipalvelun käyttäjäksi. Kasvua edelliseen 
vuoteen on lähes 46 %. Irtaimen käyttöomaisuuden raportoinnin yhteydessä on 
mainittu, että tietohallinnon ICT-investointien määrärahasta 2,652 miljoonaa eu-
roa käytettiin 1,035 miljoonaa euroa. 

Kehittämisehdotus:

Monissa toiminnoissa on parannettu tuottavuutta (katso myös 
taulukko 4) henkilöstöresurssia vähentämällä tai vastaamalla 
kasvaneeseen palvelutarpeeseen samalla henkilöstömäärällä 
tai muuttamalla toimintatapoja. Digitalisaation, robotiikan, 
erilaisten sähköisten palveluiden odotetaan parantavan 
tuottavuutta jolloin henkilöstö voi keskittyä enemmän 
asiakkaalle arvoa tuottavaan työhön.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.11.2009 vuoden 
2010 talousarviossa kaupungin tuottavuusohjelman. 
Tavoitteiden mukaan toiminnassa on olennaista mi-
toittaa kaupungin tehtävien hoidosta aiheutuvien 
kustannusten kehitys tulorahoituksen kehitykseen 
ja muuttaa tarvittaessa palvelujen tarjoamaa tavoitteen saavuttamiseksi. Tuot-
tavuusohjelman mukaan kaupungin palvelut tuli järjestää siten, että oma pal-
velutuotanto, ostopalvelut, kunta- ja seutuyhteistyönä tuotettavat palvelut sekä 
asiakasohjautuvat palveluraha- ja palvelusetelimallit muodostavat joustavan ko-
konaisuuden, jossa asiakasvaikuttavat ja kustannustehokkaat järjestämisratkai-
sut ovat ensisijaisia. 

Taulukko 4: Taloudellisen tuottavuuden (reaalisten yksikkökustannusten muu-
tos) vertailu (Lähde: Ranta-aho & Mehtonen 2017: Kuntien tuottavuusvertailun 
kooste https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusraport-
ti_2016.pdf) »

*Jyväskylän perusopetus on tilannut vuonna 2017 Vertikal Oy:lta tuottavuusselvityksen, jonka tulos on saman suuntainen 
kuin Kuntaliiton tuottavuusvertailu. Vertailussa on mukana Jyväskylän lisäksi Lahti, Vantaa, Tampere, Porvoo, Kouvola ja Oulu. 
Selvityksen mukaan perusopetuksen henkilöstön tuottavuus on parantunut vuosina 2012-2016 noin 10 prosenttia ja kaikki 

kustannukset huomioon ottaen noin 3 prosenttia. Katso myös luku 6.1. 

Vuosina 2010- 2016 kaupungin kotihoidon (oma tuotanto) tuottavuus on paran-
tunut 9,3 prosentilla. Tuottavuuden paraneminen perustuu siihen, että oman 
tuotannon määrää on laskettu 6 prosenttia, mikä on vähentänyt kustannuksia 12 
prosenttia ja tuottanut tänä aikana tuottavuussäästöä 1 380 000 euroa. Vertailu-
kunnissa tuottavuuden nousu on ollut keskimäärin 10,2 prosenttia. 

Talousarviossa 2010 
asetetuissa tuotta-
vuustavoitteissa on 
edetty. 

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusraportti_2016.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Tuottavuusraportti_2016.pdf
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Kuntaliiton tuottavuusvertailun mukaan kunnallisessa tehostetussa palveluasu-
misessa tuottavuuskehitys on ollut Jyväskylässä negatiivista ja yksityisessä te-
hostetussa palveluasumisessa positiivista. Vertailukunnissa tuottavuuden lasku 
tehostetussa palveluasumisessa omassa tuotannossa on ollut keskimäärin 5 ja 
yksityisessä tuotannossa 0,1 prosenttia.

Kunnallisen vanhainkotihoidon tuottavuus on vertailukunnissa laskenut 4,2 pro-
senttia. Pitkäaikaisen vuodeosastohoidon tuottavuus on vertailukunnissa laske-
nut 7,3 prosenttia. 

Päivähoidon tuottavuusluvut ovat saatavissa vuodesta 2013 lähtien. Vertailukun-
nissa päiväkotihoidon tuottavuus parani 0,6 prosenttia ja perhepäivähoidon tuot-
tavuus laski 1,8 prosenttia. Perusopetuksessa on vertailukunnissa tapahtunut 
vuosina 2010-2016 tuottavuuden alenemista 0,8 prosenttia. 

Katujen talvihoidon tuottavuus on vertailukunnissa noussut 2,6 prosenttia. Ver-
tailussa mukana olevien kuntien vesihuollon laitosten tuottavuus on laskenut 4,1 
prosenttia. 

Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän sosiaali- ja terveystoi-
men nettokäyttökustannukset olivat kolmanneksi pienimmät ja opetus- sekä 
kulttuuritoiminnan pienimmät vuonna 2016 (Lähde: http://www.jyvaskyla.fi/info/
tietoja_jyvaskylasta/kymmenen_suurinta_vertailu)

Taulukko 5: Nettokäyttökustannusten vertailu 10 suurimmassa kunnassa ope-
tus- ja kulttuuri sekä sosiaali- ja terveystoiminnassa 

Tuottavuuden parantamiselle asetettujen tavoitteiden toteutuminen: 

• Ylijäämäinen tilinpäätös vuonna 2013 (toteutunut vuonna 2016, katso 
luku 5.3)

• Käyttötalousmenojen kasvu alle suurten kaupunkien keskiarvon (to-
teutunut), tuottavuuden parantaminen (eroja toimialojen välillä)

• Lainakannan kasvun pysäyttäminen (toteutunut, katso luku 5.4)
• Vuosikate positiivinen poistojen ja korvausinvestointien jälkeen, in-
vestointien arvioiminen (toteutunut osittain, katso luku 6.6)

 

http://www.jyvaskyla.fi/info/tietoja_jyvaskylasta/kymmenen_suurinta_vertailu
http://www.jyvaskyla.fi/info/tietoja_jyvaskylasta/kymmenen_suurinta_vertailu
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5.2 Kaupungin henkilöstö

Tuottavuuden parantamista voidaan tavoitella toimintojen tehostamisella tai 
tehokkaammilla organisaatiojärjestelyillä. Oman toiminnan ja ulkoa ostettavien 
palvelujen optimointi vaikuttaa henkilöstökuluihin ja sitä kautta tuottavuuteen. 
Henkilöstökuluihin vaikuttavat myös yhtiöittämiset ja muut rakenteelliset muu-
tokset. 

Kaupungin kulurakenteeseen vaikuttaneita muutoksia

Perusturvan toimialalla toiminnan nettomenot olivat vuonna 2017 yhteensä 
380,9 miljoonaa euroa. Nettomenoja laski vuoteen 2016 (TP 382,7 M€) verrattuna 
toimeentulotuen siirto Kelalle (nettovaikutus 9,4 M€) ja Jyten irtaantuminen Muu-
ramesta (nettovaikutus 0,2 M€). Kasvun ja oppimisen palvelujen toimintamenot 
pysyivät lähes samoina, kasvua 192 000 euroa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen toi-
mintamenoissa oli laskua noin puoli miljoonaa euroa vuoteen 2016 verrattuna.  

Vuodessa kaupungin toimintamenot pienenivät 2,2 prosenttia eli 18,3 miljoonaa 
euroa. Tähän lukuun sisältyy erikoissairaanhoidon kasvu 10 miljoonaa euroa ja 
edellä mainitut toimintojen siirrot (Kelalle siirto pienensi toimintakuluja 19,5 M€ 
ja valtakunnallinen kilpailukykysopimus 5,4 M€). Kun kaikki muutokset otetaan 
huomioon, niin kaupungin nettokulut laskivat noin 13 miljoonaa euroa. 

Muita suurempia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstökuluihin vuodesta 
2009 alkaen ovat:

- 1.8.2010 Lukiokoulutuksen siirto kuntayhtymälle, laski henkilöstökuluja 6,5 M€
- 1.1.2011 Jyten toiminta, lisäsi henkilöstökuluja 24,6 M€
- 1.1.2011 Seudullinen työterveyshuolto, lisäsi henkilöstökuluja 2,3 M€
- 1.1.2011 Aikuispsykiatrian toimintojen siirto Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, 

vähensi henkilöstökuluja 1,8 M€
- 1.12016 Toimintojen siirto KSSHP:ltä Kylän Kattaukselle, lisäsi henkilöstökuluja 

2,6 M€
- 1.1.2017 Muuramen irtaantuminen Jytestä, vähensi henkilöstökuluja 3,4 M€
- 1.1.2017 Toimeentulotuen maksatuksen siirto Kelalle, vähensi henkilöstökuluja 

1 M€
- (nettovaikutus, kulujen kasvu 16,8 M€)
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Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilöstökulujen, ostopalvelujen ja suoraan 
asiakkaalle ostettavien palvelujen prosentuaalinen osuus kaupungin käyttötu-
loista sekä vertailun vuoksi henkilöstökulujen osuus kaupungin toimintakuluista. 

Taulukko 6: Henkilöstökulujen muutos vuosina 2009-2017

   

* Käyttötulot = verot ja valtionosuudet sekä toimintatuotot
 (vuonna 2009 satunnainen erä 40 M€). Toimintatuottoihin sisältyy esim. vuonna 2017 maan myyntivoittoja 17,6 M€, toimeen-
tulotuen siirto Kelalle pienensi kaupungin toimintakuluja 19,5 M€, kiky-sopimus 5,4 M€. Vakituisen henkilöstön määrän lisäys 

kasvatti toimintakuluja 4,2 M€.

Henkilöstökulujen osuus kaupungin käyttötuloista on laskenut vuodesta 2012 al-
kaen ja oli 38 prosenttia vuonna 2017. Vastaavasti henkilöstökulujen osuus toi-
mintakuluista on laskenut. 
 

Henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 
2012 alkaen enemmän kuin ostopalvelut 

ovat kasvaneet. Henkilöstökulujen 
pienentämisellä on ollut kaupungin taloutta 

tasapainottava vaikutus.
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5.3 Kaupungin talouden kirjanpidollinen ja rahoituksellinen 
tasapaino

Kaupungin talouden kumulatiivinen ylijäämä on 361 euroa/asukas. Jyväskylä-kon-
sernin kertynyt ylijäämä vuonna 2017 on positiivinen, 291 euroa/asukas.
 
Kuvio 1: Kaupungin ja konsernin ylijäämät 2017 sekä kumulatiiviset ylijäämät*.

   

*Taseeseen on aikanaan kertynyt ylijäämää noin 160 miljoonaa euroa kaupunkikonsernin sisäisten kauppojen myyntivoitosta, 
eikä näin ollen siellä oleva ylijäämä ole aitoa ulkoisesta toiminnasta kertynyttä, jolla olisi rahallinen kate (Tilintarkastusraportti 
2017).

Alijäämäisten vuosien 
putki on saatu 

katkaistua. 

 

Kaupungin ja konser-
nin kirjanpidolliset 

ylijäämät eivät vielä 
anna kovin suurta liik-
kumavaraa kaupungin 
talouden tasapainot-

tamiselle. 

Konsernin/kaupungin 
on hyvä kerätä riit-

tävä puskuri tuleviin 
investointitarpeisiin.   
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Kaupungin kirjanpidollista tasapainoa parantaa muun muassa maan myyntivoit-
to, mikä oli vuonna 2017 yli 17,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 aikana tapahtui 
organisaatiomuutoksia (ks. luku 5.2) tai toimintaan kohdistui kustannuksia pie-
nentäviä vaikutuksia, joiden yhteisarvo on noin 13 miljoonaa euroa. Verotulot 
(verot + valtionosuudet) kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa.

Kaupungin talouden rahoituksellinen tasapaino on negatiivinen -687 euroa/asu-
kas, kun se lasketaan viiden vuoden kumulatiivisesta toiminnan ja investointien 
rahavirrasta. Mikäli Jyväskylän Energia Oy:n lainajärjestelyä (SVOP) ei oteta huo-
mioon, niin kaupungin rahoituksellinen tasapaino on 20 euroa/as. 

Toiminnan ja investointien rahavirta kertoo investointien omarahoituksen toteu-
tumisesta pidemmällä aikavälillä. 

Taulukko 7: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta
 

*Kaupungin rahoituslaskelmassa on mukana vuosien 2013 ja 2015 SVOP:t Jyväskylän Energia Oy:lle yhteensä 115 899 miljoo-
naa euroa.

Negatiivinen rahavirran kertymä tarkoittaa, 
että kaupungin menoja joudutaan kattamaan 
lisälainalla tai kassavaroilla. Kaupungin rahoi-
tuksellinen asema kuitenkin parani, koska vuo-
sikate vuodelta 2017 on 67,1 miljoonaa euroa 
ja investointien tulorahoitus on 130 prosenttia. Kun vuosikate pysyy positiivisena, 
ei lainaa ole käytetty käyttömenojen paikkaamiseen vaan investointeihin.

Kaupungin tilikauden hyvään tulokseen 13,5 miljoonaa euroa 
vaikutti se, että kaupungin kulut (netto) laskivat noin 13 

miljoonaa euroa mm. organisaatiomuutosten vuoksi. 

Verotulot kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa. Maan myyntivoittoa 
kertyi yli 17,6 miljoonaa euroa. 

Kaupungin tulopohjan kasvattaminen ja kustannusten 
pienentäminen ovat edelleen tärkeitä talouden 

tasapainoisuuden ylläpitämisessä. 
 

Kaupungin 
rahoituksellinen asema 
parani.
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5.4 Kaupungin ja konsernin lainat

Valtuustoon nähden sitova tuloerä on lainakannan muutos sekä antolainasaa-
misten lisäysten ja vähennysten erotus eli antolainauksen muutokset yhteensä. 
Talousarvion 2017 mukaan kaupungin lainakannan tulisi vähentyä 459 500 eu-
roa. Antolainauksen sitova muutostavoite on 0 euroa. 
  
Kuvio 2: Kaupungin ja konsernin lainat 2009-2017, €/as. 

Tarkkaa määrittelyä sille, mikä määrä lainaa on 
optimi, ei ole olemassa. Lainakannan rinnal-
la on hyvä analysoida muita velkaantumises-
ta kertovia tunnuslukuja. Velan hoito ei tuota 
yleensä ongelmia, jos velkaa on maksimissaan 
käyttöomaisuuden verran. Kaupungin laina-
kanta oli vuoden lopussa 365,8 miljoonaa eu-
roa ja käyttöomaisuuden (pysyvien vastaavien) määrä 914,5 miljoonaa euroa. 
Konsernin lainakanta oli 1 035 miljoonaa euroa ja käyttöomaisuuden määrä 1 
662 miljoonaa euroa. 

Kaupungilla oli vuokra- ja leasingvastuita tilinpäätöksen 2017 mukaan yhteensä 
149,6 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä edellisestä vuodesta 4,8 miljoonaa 
euroa. Konsernilla on vuokra- ja leasingvastuista yhteensä 122,2 miljoonaa eu-
roa, jossa on vähennystä edellisestä vuodesta 34,3 miljoonaa euroa. 

Kaupungin lainakanta 
väheni 27,3 miljoonaa 
euroa. Antolainaus 
kasvoi 1,7 miljoonaa 
euroa. 
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Tilinpäätöksessä esitettävä uusi tunnusluku on velat ja vastuut prosenttia käyttö-
tuloista (Käyttötulot = verot ja valtionosuudet sekä toimintatuotot). Tunnusluku 
kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin-
maksuun, kun huomioon otetaan myös vuokravastuut. Tunnusluku parani viime 
vuodesta ja on 73,5 prosenttia. 

Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi kriisikunta-arvioinnin kriteereitä, jos se 
konsernissa ylittää arvon 50 prosenttia kahtena vuotena peräkkäin. Jyväskylän 
suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2017 lopussa kaupungissa 56,1 pro-
senttia ja konsernissa 97 prosenttia. Edellisenä vuonna vastaavat luvut olivat 
kaupungin osalta 57,3 prosenttia ja konsernin osalta 97,8 prosenttia. Konsernien 
suhteellinen velkaantuneisuus vuonna 2016 koko maassa oli 77,5 ja edellisenä 
vuonna 78,1 prosenttia. 

Toinen lainanhoitokykyä mittaava tunnusluku on lainanhoitokate. Jyväskylän tun-
nusluku vuonna 2016 oli 2,6 ja vuonna 2017 se tippui lukuun 0,9 mikä tarkoittaa, 
että lainanhoitokyky on heikko eikä tulorahoitus riitä vieraan pääoman korkojen 
ja lyhennysten maksuun. Konsernin vastaava tunnusluku oli vuoden 2016 tilin-
päätöksessä 1,1 ja vuonna 2017 se parani ollen 1,3 ja tarkoittaa, että tulorahoitus 
riittää lainojen hoitoon.  

Omavaraisuus on kolmas lainan määrästä kertova tunnusluku. Omavaraisuusas-
te mittaa vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista 
pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona pidetään kuntatalou-
den keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Kaupungin omavaraisuusaste 
oli vuoden 2017 lopussa 49,7 prosenttia. Konsernin vastaava luku oli 28,5 pro-
senttia. 

Taulukko 8: Jyväskylä-konsernin omavaraisuus verrattuna koko maahan
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Kuvio 3: Kaupungin ja konsernin velkaantuneisuutta kuvaavat tunnusluvut

Jyväskylä-konsernin suhteellinen velkaantuneisuus 
täyttää kriisikuntakriteerien raja-arvon 50 prosenttia.

Mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen 
kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus tulee 

kaksinkertaistumaan.

Kasvavassa kaupungissa tarvitaan investointeja, 
mutta silti tulisi pystyä pitämään velkaantuminen 

kohtuullisella tasolla.
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Suurten kaupunkien vertailu osoittaa, että Jyväskylän liikkumavara lainamäärän 
kasvattamiseen on pieni.  

Taulukko 9: Suurten kaupunkien ja konsernien lainamäärä

Vieraan pääoman vastikkeena voi olla omaisuutta. Kaupungin omaisuuseriä voi-
daan tarkastella lainan hoitamisen ja palvelutuotantoon tarvittavan omaisuuden 
näkökulmasta (taulukko alla, vieras pääoma ja sen suhde taseen vastaaviin eriin). 

 
Taulukko 10: Vieras pääoma ja sen suhde taseen vastaaviin eriin vuosina 2014 
ja 2017 €/as. (Lähde: Kuntien kirjanpidollinen ja rahoituksellinen tasapaino, Art-
tu2-tutkimus)
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Velan vastiketta on perusteltua tarkastella rahavarojen, pysyviin vastaaviin kuu-
luvien sijoitusten sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden pohjalta. Kun 
lainakanta on 2 609 euroa/asukas, jää muilla kuin rahavaroilla katettavaksi 2 395 
euroa/as. Kun rahavaroihin lisätään saamiset ja sijoitukset (yht. 3 049 euroa/as.), 
on vieras pääoma vieläkin suurempi. Kun varallisuuteen lisätään aineellinen ja ai-
neeton omaisuus, jää vieraan pääoman vähentämisen jälkeen omaisuutta 3 430 
euroa/asukas. 

 

Kaupungin velan tärkein syy on käyttöomaisuuden 
hankkiminen palvelutuotantoa varten. Tilinpäätöksen 

taseesta ei ilmene välttämättömät tai tarpeelliset 
investoinnit, joita ei ole aloitettu.  Näitä tulevia 

investointeja tai ”ottamatonta velkaa” 
kuitenkin yleensä seurataan. 

Korjausvelkaa on yleensä aina kuntakonsernien 
rakennuskannassa eikä sitä ole tarkoituksenmukaista 
yrittää poistaa kokonaan, vaan pitää se kohtuullisella 

tasolla. Kaupungin korjausvelkatilannetta 
tarkastellaan luvussa 6.
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6 Toiminnan arviointia
6.1 Tilapalvelu-liikelaitoksen hallinnoimat tilat

Tilapalvelu-liikelaitoksen hallinnassa olevista tiloista 489 190 neliömetriä oli kau-
pungin omassa käytössä ja tyhjillään oli 40 170 neliömetriä vuonna 2017. Vuonna 
2014 vastaavat luvut olivat 490 800 ja 41 100. Tyhjillään olevista tiloista suurimmat 
ovat Jyväskylän lyseo, Salmiranta, Puuppolan hoivasairaala, Cygnaeuksen kou-
lun vanha osa, keskustan sosiaaliasema, Sallaajärven tilat, Liinalammin vanhat 
koulurakennukset. Perusturvassa otettiin 2016-2017 uutta tilaa käyttöön 2 454 
neliömetriä ja muissa toiminnoissa tiloja vähennettiin 4 655 neliömetriä. Vanhus-
palveluissa otettiin käyttöön Keljon B-talo kokonaan ja Ahokoti. Sosiaalipalvelut 
siirsivät toimintoja Väinönkadulle, ja Palokan terveysaseman tyhjät tilat otettiin 
käyttöön. Perusopetuksella ja varhaiskasvatuksella on käytössään 46 prosenttia 
kaupungin hallinnoimista tiloista. 

Tilojen osalta yhteistyötä tehdään mm. kaupunkirakennepalvelujen ja elinkeino-
yksikön kanssa. 

Kaupunki on antanut maakunnalle selvityksen siirtyvistä sote-kiinteistöistä 
15.12.2017 mennessä. Maakunnalle siirtyy vuokravastuita 66 000 neliötä ja kau-
pungin omia tiloja vuokrataan maakunnalle 71 000 neliötä. Samassa yhteydessä 
on selvitetty vuokraukseen liittyviä riskejä. Suurimmat riskit liittyvät vuokrakassa-
virran pienenemiseen ja valinnanvapausmallista aiheutuvaan kiinteistöjen vajaa- 
tai tyhjäkäyttöön ja näistä aiheutuvaan kiinteistöjen arvojen laskuun. 

Haahtela–kiinteistötietojärjestelmällä voidaan seurata rakennuksen todelliseen 
kuntoon perustuvan korjausvelan muuttumista vuositasolla. Tilapalvelu-liikelai-
toksen hallinnoimien tilojen laskennallinen korjausvelka on noin 41 miljoonaa eu-
roa ja käsittää 299 rakennusta. Korjausvelan määrä perustuu laskelmaan, jossa 
rakennuksen kuntotaso on alle 75 prosenttia. 

Toiminnallisten muutostöiden kustannukset sisällytetään käyttötalouteen. Tällai-
nen on myös ns. ohjelmoitu kunnossapitobudjetti. Tilojen ohjelmoituun kunnos-
sapitoon käytetään vuosittain noin 5,956 miljoonaa euroa, mihin sisältyy myös 
erilaisten tutkimusten ja kyselyjen tekemistä. Tilapalvelu-liikelaitoksen mukaan 
tilojen käyttäjät kokevat suurimmaksi ongelmaksi sisämelun. Korjaustarpeita sel-
vitetään myös asiantuntijoiden kanssa ja viranomaistarkastusten yhteydessä. En-
nakoimattomaan kunnossapitoon on varattu vuosittain noin 2 miljoonaa euroa. 

Sivistyslautakunta on päättänyt, että kaupungin tulee investointiohjelmaa toteut-
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taessaan hillitä rakentamis- ja käyttökustannuksia ottamalla suunnittelun lähtö-
kohdaksi erityisesti tarkoituksenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden jo han-
kesuunnittelun alkuvaiheessa (6.9.2017 § 57). 

Kaupunki on investoinut kouluihin vuosina 2010-2017 noin 120 miljoonaa euroa. 
Laatutason nousu on vaikuttanut Tilapalvelu-liikelaitoksen laskelmien mukaan ti-
lakustannuksiin noin 20 prosenttia. Tilakustannukset määrittyvät elinkaaritavoit-
teiden mukaisesti, mikä sisältää halutun laatutason, Terve talo –tavoitteet, muun-
to- ja käyttöjoustotavoitteet. 

Taulukko 11: Sivistyspalvelujen käytössä olevat tilat

Tilakustannusten osuus perusopetuksen kokonaiskustannuksista on Kouluikku-
na-vertailun ja myös Vertikal Oy:n tekemän selvityksen mukaan vertailukuntia 
korkeampi sekä pääoman että ylläpitovuokran osalta.  

 

Sisäisellä vuokralla halutaan ohjata tilojen tehokkaaseen 
käyttöön. Rakentamisen kustannuksiin sisäisellä vuokralla 

ei ole ohjausvaikutusta. 

Rakentamisen kustannustehokkuudesta olisi hyvä tehdä 
kaupunkeja vertaileva selvitys. 
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6.2 Huhtasuon yhtenäiskoulun ja päiväkodin elinkaarihanke 

Valtuusto päätti 16.5.2011/66 toteuttaa Huhtasuon koulu-, erityiskoulu- ja päivä-
kotihankkeen elinkaarimallilla. Hankkeen toteuttajaksi hyväksyttiin YIT Rakennus 
Oy:n ja YIT Kiinteistötekniikka Oy:n konsortio, joka vastaa myös ylläpito- ja korja-
uspalveluista elinkaaripalvelusopimuksen mukaisesti 30.6.2033 asti.

Huhtasuon kouluhanke on teknisen elinkaarivastuun ja riskienhallinnan jakami-
sen malli, PPP-hanke (public-private-partnership). Malli ei kirjanpidollisessa mie-
lessä sisällä rahoitusratkaisua, koska hanke on kirjattu konsernin tytäryhtiön ta-
seeseen.  

Elinkaarihankkeella hallitaan tilaajan rakennusvaiheen ja käytön aikaista talou-
dellista riskiä. Tässä hankkeessa rakennusvaiheen siirtyneitä riskejä olivat muun 
muassa rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut. Käyttövaiheen siirtyneitä ris-
kejä ovat muun muassa tilojen käytettävyyteen ja palveluiden laatupoikkeamiin, 
palveluiden hintakehitykseen, energian ja vedenkulutuksen määrään, ilkivalta- ja 
väistötilaan (sisäilmaongelmat) ja luovutuskunnon laatuun liittyvät riskit palve-
lusopimuksen päättyessä. Tilaajalta palveluntuottajalle siirtyneiden riskien arvio 
on 5 miljoonaa euroa. Riskit eivät ole tähän mennessä toteutuneet. Elinkaaripal-
velusopimuksen toteutumista turvaavat palveluntuottajan tilaajalle antamat va-
kuudet. 

Taulukko 12: Huhtasuon koulu- ja päiväkotihankkeen kustannusseuranta (Tila-
palvelu-liikelaitoksen ilmoittamat luvut)
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Elinkaarimalli on luonut rakentamiseen 
uutta toimintamallia, jossa kaupunki 
hankkii lopputuotteen. Saadun selvi-
tyksen ja raportoinnin mukaan toteu-
tus on onnistunut suunnitelman ja so-
pimusten mukaisesti ja elinkaarimallin 
palvelusopimus on toteutunut sovitulla 
tavalla. Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä.  

6.3 Varhaiskasvatuksen tilat

Kaupunginvaltuustossa merkittiin tiedoksi 11.12.2017 § 159 varhaiskasvatuksen 
palveluverkostosta tehty selvitys vuosille 2017-2022. Selvitys on laadittu yhteis-
työssä KymppiR-palveluverkkoryhmässä, joka koostuu varhaiskasvatuspalvelu-
jen, kaupunkisuunnittelun, Tilapalvelun ja maankäytön asiantuntijoista. Selvityk-
sessä todetaan, että varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko ei ole kysyntään 
nähden riittävä. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on noussut tasaisesti vuosittain 
ja kasvun ennakoidaan jatkuvan 1-2 prosentin vuosivauhtia aina vuoteen 2022 
saakka. Tuolloin käyttäjien osuus olisi noin 74 prosenttia 0-6 vuotiaista lapsista. 
Palveluverkkoryhmän tehtävä on ennustaa ja arvioida varhaiskasvatuspalvelujen 
kysyntää ja tarjontaa vuoteen 2022 sekä laatia 
vuosittain toimenpide- ja kehitysohjelma pal-
velukapasiteetin mitoittamiseksi viiden vuoden 
tarkastelujaksolle, sekä varmistaa terveelliset, 
turvalliset ja toimivat tilat ja kunkin asuinalueen 
tarpeisiin mitoitettu varhaiskasvatuspalvelu-
verkko. 

Vuonna 2009 Jyväskylässä oli 5 784 päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa ole-
vaa lasta ja vuoteen 2022 mennessä määrän arvioidaan kasvavan 7 700 lapseen. 
Päivähoidon tarpeeseen vaikuttavat monet yhteiskunnalliset muutokset lasten 
määrän ja varhaiskasvatustarpeen kasvun rinnalla. Varhaiskasvatuslain 11 §:n 
mukaan: Kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa 
kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuo-
doin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Jyväskylässä lakia on tulkittu niin, 
että palveluverkon tulee olla pääsääntöisesti omaa. Palvelusetelillä tuotettu yksi-
tyinen varhaiskasvatuspalvelu voi täydentää kunnallista palveluverkkoa nykyisel-
lä tasolla. 

Asiakkaiden käyttämien palvelusetelien arvo vuonna 2017 oli 8 918 869 euroa. 
Kotihoidon tukeen käytettävä euromäärä on laskenut vuodesta 2011 alkaen yli 

Rakennushankkeen ja 
kiinteistöjen käytön 
riskejä voidaan hallita 
eri toteutustavoilla ja 
kiinteistöjen käytön 
johtamismalleilla. Yksittäisen 
hankeen toteutusmalli on 
arvioitava tilaajan asettamien 
tavoitteiden pohjalta.

Kaupungissa on tehty 
varhaiskasvatuksen 
palveluverkkoselvitys. 
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12 prosenttia. Samaan aikaan yksityisen varhaiskasvatuksen osuus on kasvanut 
melkein 47 prosenttia ja oman toiminnan osuus on kasvanut noin prosentin ver-
ran. Lasten määrä on kasvanut yli 4 prosenttia vuodesta 2011. (Kuvio alla)

 

Kuvio 4: Varhaiskasvatuksen palvelurakenne (vrt. päiväkotiverkko)

Päiväkoti-investoinneista suurin osa korvaa käytöstä poistettavia tiloja. Savulah-
den päiväkotikoulu on uudisrakennus. Nykytilanteessa on jouduttu turvautu-
maan väliaikaisiin ratkaisuihin. Päivähoidon investointeja yritetään kuroa tarpeen 
tasolle. 

Päiväkotien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon tilojen monikäyttöi-
syys. Toiminnallisesti päiväkotirakentamisessa tavoitellaan isompia päiväkotira-
kennuksia, jotta sijaisten saaminen ja henkilökunnan käyttö olisi joustavampaa. 
Isommat yksiköt takaavat myös laadun säilymisen ja asiakkailla on mahdollisuus 
saada nopeampaa palvelua. 

Nykyisellä investointitahdilla pystytään 
vastaamaan varhaiskasvatuksen 

tilatarpeeseen kohtalaisesti. 



45

6.4 Kaupungin kadut
 
Kuvio 5: Katurakentamisen korjausvelan pitäminen nykytasolla alle 8 M€ edellyt-
tää vuosittaista lisämäärärahaa 1,250 M€.

Kaupunkirakenteessa on luotu laskentamalli katujen korjausvelan määrittämi-
seen. Tätä varten kadut kuvataan joka toinen vuosi. Ensimmäinen kuntomittaus 
tehtiin 2013 ja toinen vuonna 2017, minkä perusteella voidaan todeta mittaus-
menetelmän olevan riittävän luotettava korjausvelan arvioinnissa. Kaupunkira-
kennelautakunta päätti 19.9.2017 § 216: ” Korjausvelka on vuonna 2029 vuotta 
2017 alemmalla tasolla, joka on 7,93 milj. eu-
roa.” Eli korjausvelan kasvu loppuu vuoteen 
2029 mennessä ja pysyy kasvavan kaupungin 
tahdissa, vaikka katuverkko kasvaa. Tarkoitus 
on löytää ongelmalliset kohdat ajoissa ja teh-
dä tarvittavat korjaukset. 

6.5 Kaupungin vesihuolto

Kaupungilla on maan alla olevaa omaisuutta, vesi- ja viemäriputkistoja noin 1700 
kilometriä ja niihin liittyneenä 18 259 asiakasta. Vesiverkko-omaisuuden lasken-
nallinen jälleenhankinta-arvo oli vuoden 2017 lopussa 668 miljoonaa euroa ja 
nykykäyttöarvoprosentti 50%.  Tätä omaisuutta hallinnoi Jyväskylän Energia Oy, 
jolle valtuusto on asettanut tavoitteeksi kehittää ja tehdä investointeja siten, että 
yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on nykyistä hy-
vää suomalaista tasoa tai parempi.

Eri katuluokille on mittauksen 
perusteella määritetty 
tavoitetasot, joista päättää 
kaupunkirakennelautakunta. 
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Vesihuoltoverkoston laskennallinen saneerausvel-
ka on 63 miljoonaa euroa.  Verkon ikääntyminen ai-
heuttaa jatkuvaa saneeraustarvetta. Nykytilanteessa 
vesi- ja viemäriverkkoa saneerataan noin 7 miljoonal-
la eurolla vuosittain, joka riittää pitämään verkoston 
suorituskyvyn nykyisellä tasolla. Vesihuoltoverkkoa 
on rakennettu ja laajennettu erityisesti 1970 luvun 
taitteesta alkaen jatkuen voimakkaana aina näihin päiviin asti. Saneeraustarve 
kasvaa merkittävästi (noin kolminkertaistuu), kun 70-luvun taitteessa rakennettu 
verkosto tulee elinkaarensa päähän vuoden 2020-luvun loppupuoliskolla. Jotta 
verkoston suorituskyky voidaan säilyttää, on saneeraustarpeeseen varauduttava 
jo ennakkoon 2020-luvun alkupuoliskolla. 

Vesiverkon vuodot (laskuttamaton vesi- ja jätevesi) ovat Jyväskylässä valtakunnan 
keskiarvojen alapuolella (talousvesi JE 12,9% /ka. 19,4% ja jätevesi JE 35,2%/ka. 
40,8%). Tavoitteena häviöiden osalta on talousvedessä 10 ja jätevedessä 30 pro-
senttia. 

6.6 Kaupungin investointien toteutuminen

Kaupungin kokonaisinvestoinnit 55,7 miljoonaa euroa ylittyivät muutetusta ta-
lousarviosta noin 2 miljoonalla eurolla. Vuodesta 2014 alkaen bruttoinvestoinnit 
ovat olleet alle 56 miljoonaa euroa vuosittain, kun talousarviosuunnitelmassa in-
vestoinnit ovat olleet yli 73 miljoonaa euroa vuosittain. Vuonna 2017 investointi-
en toteutumisprosentti oli 87. 

Suurimpia vuoden 2018 talonrakennuksen investointikohteita ovat Kuokkalan 
yhtenäiskoulu (8,1 milj. euroa vuodelle 2018), Kangasvuoren päiväkotikoulu (6,4 
milj. euroa vuodelle 2018) sekä Savulahden päiväkotikoulu (5,0 milj. euroa vuo-
delle 2018). Keski-Suomen museon peruskorjaukseen varataan 5,3 miljoonaa eu-
roa vuodelle 2018. Kaupungin investointibudjetin ja taseen ulkopuolisia talon-
rakennushankkeita toteutetaan vuonna 2018 yhteensä arviolta 18,7 miljoonalla 
eurolla. (Talousarvio 2018, investointikohteet.)

Kaupungin investointisuunnitelmassa 2018-2022 Tilapalve-
lun talonrakennusinvestoinnit (brutto) ovat yhteensä 144 
miljoonaa euroa ja koko kaupungin investointisuunnitelma 
käsittää 421 miljoonan investoinnit. Suunnitelma ei sisällä 
kulttuurilaitoksia.

Talousarvion 2018 mukaan seuraavina vuosina otetaan li-
sää lainaa, mutta lainakanta pysyy alle 3 000 euroa/asukas. 

Vesi- ja 
viemäriverkoston 
saneeraustarpeisiin 
2020-luvun 
loppupuolella on hyvä 
varautua. 

Kaupungilla on 
patoutuneita 
investointitarpeita, 
joiden toteuttamiseen 
tarvitaan 
rahoituksellista 
puskuria.
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Sivistyslautakunnan päivähoidon palveluverkkopäätöksestä (22.11.2017 § 82) talonra-
kennuksen investointiohjelmaan vuosille 2018-2022 esitetään hankkeita yhteensä 33,3 
miljoonan euron edestä.  

Talousarviossa 2018 todetaan, että kiinteistökannan (noin 400 rakennusta) van-
henemisen sekä investointien siirtymisten vuoksi kiireellisiä ja ennalta arvaa-
mattomia korjaustarpeita syntyy koko ajan. Jotta sisäilmasto-ongelmiin voidaan 
puuttua mahdollisimman nopeasti, on talousarvioon varattu tähän tarkoitukseen 
2 miljoonaa euroa vuosittain. 

6.7 Jyväskylän Sinfonia

Jyväskylän Sinfoniassa on 38 soittajaa vakituisis-
sa viroissa ja koko henkilöstön määrä on yli 50 
henkilötyövuotta. Sinfonia saa tulorahoitusta val-
tionosuuksina 47 henkilötyövuotta, valtionosuu-
det ovat budjetista noin kolmasosa.

Sinfonian kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2017 
tilinpäätöksen jälkeen on 240 759 euroa. Toimin-
tamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,1 pro-
senttia (123 600 euroa) ja toimintatulot 49 pro-
senttia (177 600 euroa).  

Taulukko 13: Jyväskylän Sinfonian tunnusluvut 2015-2017

*Teatteritalon Sali asettaa rajat kausilippujen myynnille. Verkon välityksellä kuulijoiden määrä on moninkertainen. Salin käyt-
töaste putoaa päiväkonserttien vuoksi.

Jyväskylän Sinfonian 
kehittämistoiminta on ollut 
onnistunutta. 

Kasvulle ja kehitykselle 
asettaa rajat 
tarkoituksenmukaisten 
tilojen puute. 
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Jyväskylä Sinfonia on onnistunut kasvattamaan yleisömäärää etsimällä jatkuvasti 
uusia asiakkaita ja tapoja kohdata kaupunkilaiset. Vuonna 2017 uusia toiminnan 
muotoja ovat olleet päiväkonsertit sekä Sinfonian on the move –jalkautumispro-
jekti. 

 
6.8 Vanhuspalvelut

Vuonna 2017 vanhuspalvelujen palvelualue jakaantui kahteen palveluyksikköön: 

- palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen sekä 
- ympärivuorokautinen asuminen ja hoito. 

Vanhuspalvelujen palvelutarpeen arvioidaan kasvavan siten, että säännöllisen 
kotihoidon asiakkaiden kokonaismäärä kasvaa ainakin 80 asiakkaalla vuosittain. 
Pitkäaikaishoidon ja ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen palveluja 
tarvitsee vuonna 2018 arviolta 70 asukasta nykyistä enemmän. Uusia asiakkaita 
sijoitetaan pääsääntöisesti vapautuville paikoille.

Vanhuspalveluja tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna sekä palvelusete-
leillä. Vanhuspalveluiden toimintakate vuonna 2017 oli -65,3 miljoonaa euroa. 
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Kuvio 6: Kotihoidossa, omaishoidossa ja palveluasumisessa myönnettyjen palve-
lusetelien arvo oli vuonna 2017 yhteensä 2,6 
miljoonaa euroa (tumman vihreä kuvaaja = palvelusetelit yht. M€). 

 

Vanhuspalvelujen palvelutarpeen 
kasvuun vastataan mm. myöntämällä 

palveluseteleitä. 

Kotihoidon, omaishoidon ja 
palveluasumisen palvelusetelien arvo 

vuonna 2017 oli yhteensä 2,6 M€.

Palvelusetelien osuus kotihoidon 
asiakastunneista on vajaa 7 prosenttia 

(katso taulukko14).
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Alla on tarkasteltu suoraan asiakkaalle ostettavien palvelujen määrän kasvua las-
tensuojelussa ja vammais- sekä vanhuspalveluissa (M€/vuosi). 

Kuvio 7: Asiakaspalveluostot lastensuojelussa ja vammais- sekä vanhuspalvelus-
sa vuosina 2011-2017

 

Ostopalveluna kotihoitoa toteutettiin vuonna 2017 neljällä alueella, joissa toimi 
kuusi palveluntuottajaa. Ostopalvelujen osuus kotihoidon asiakastunneista on 31 
prosenttia. 

Vanhuspalveluissa 
suoraan asiakkaalle 
ostettavia palvelujen 
arvo vuonna 2017 oli 
17,4 miljoonaa euroa.  
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Taulukko 14: Kotihoidon asiakastunnit ja –määrät omassa toiminnassa, ostopal-
veluissa ja palvelusetelien käytössä vuonna 2017

TP 2016 TA 2017 TP 2017 muutos 
€

muutos 
%

 
    

Perusturvan tavoite, että yli 75-vuotiaista ko-
tonaan asuvien osuus ylittää 91 prosenttia, to-
teutui.  Olisi hyvä saada läpinäkyvämmäksi se, 
miten palvelutarpeet, tavoitteet ja tehdyt pää-
tökset kohtaavat.

Toimiva kotihoito tarvitsee rinnalleen myös 
oheispalveluja, kuten päiväkeskustoimintaa 
ja esteettömän liikkumisen tukemista. Palve-
luasunnoissa asuvat vanhukset puolestaan tilin-
päätöstietojen mukaan kaipaavat lisää ulkoilu-
mahdollisuuksia. Toimialalta saadun selvityksen 
mukaan vanhuspalveluissa saatiin alkuun huhti-
kuussa 2018 uudenlainen malli työllisyyspalve-
luiden sekä vapaaehtoistoiminnan osalta. Näi-
den palveluiden yhteistyössä haetaan henkilöitä 
ja toimintamalleja asiakkaiden tueksi liikkumi-
seen, arjen toimintoihin ja mm. yksinäisyyden 
vähentämiseen. 

Kukoistava kotihoito –hankkeessa selvisi, että 
omassa toiminnassa välitön työaika on lähi-
hoitajilla 43 prosenttia ja sairaanhoitajilla 53 
prosenttia, kun tavoitellaan 60 prosenttia (asi-
akkaan luona tapahtuva palveluaika). Uuden toi-
minnanohjausjärjestelmän avulla on voitu todentaa, mihin työaikaa käytetään.  
Järjestelmä mahdollistaa mobiililaitteiden avulla kirjaamiset asiakkaan luona. Ti-
linpäätöstiedoissa todetaan, että vuoden 2016 lopulla käyttöön otetun kotihoi-

Kotihoidon 
palvelutarpeen 
kasvaessa 
tarvitaan erilaisia 
asiakaslähtöisiä 
palveluvaihtoehtoja ja 
niiden kehittämistä. 

Eri 
palveluvaihtoehtojen 
vaikuttavuudesta 
tarvitaan tutkimus- ja 
arviointitietoa.

Kotipalveluun liittyvää 
yritysneuvontaa voisi 
lisätä, jotta madallet-
taisiin palveluideoiden 
kehittämistä ja liiketoi-
minnan aloittamista. 
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don toiminnanohjauksen arvioitiin tuottavan 650 000 euron säästö sijaisten käy-
tön vähenemisenä. Toimintamallin käyttöönotto vaati arvioitua pidemmän ajan, 
eikä säästötavoite toteutunut. Henkilöstökulujen ylitystä aiheuttivat osaltaan li-
sääntyneet sairauspoissaolot ja niistä aiheutuneet sijaiskulut.

Länsi- ja Keski-Suomen aluehallintoviras-
to antoi 10.11.2017 kotihoidolle huomau-
tuksen siitä, että useita hoito- ja palvelu-
suunnitelmia ei ollut laadittu tai päivitetty. 
Lisäksi aluehallintovirasto on edellyttänyt 
toiminnanohjausjärjestelmän arviointia 
yhteistyössä kotihoitohenkilöstön kanssa. 
Tarkastuslautakunta tutustui arviointikäyn-
nillään Oiva-keskuksessa 15.11.2017 koti-
hoidon toiminnanohjausjärjestelmään ja kotihoidon kehittämiseen. Tilintarkas-
taja teki lautakunnan toimeksiannosta kotihoidon tarkastuksen ja antoi raportin 
10.4.2018. 

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota 
siihen, että Jyväskylän kaupungin kotihoi-
dossa otettiin käyttöön Tiedon Lifecare Ko-
tihoidon Mobiili –toiminnanohjausjärjestel-
mä vuoden 2016 joulukuussa. Järjestelmä on auditoitu Tieto Oy:n toimesta 15.1. 
ja 8.2.2018. Auditoinnin perusteella järjestelmässä itsessään ei ole vikaa. 

Kotihoidon tuntihinnassa on eroa omassa tuotannossa ja ostopalvelussa. Vas-
taavaan tulokseen on tultu myös Oulun 
kaupungissa (Oulun tarkastuslautakunnan 
arviointikertomus 2016). Jyväskylässä yksi-
tyisen palvelutuotannon hinta oli tammi-
kuun 2018 loppuun saakka arkena 35,06 
euroa, lauantaina 41,59 euroa ja sunnun-
taina 67,56 euroa. Oman toiminnan hinta 
on välillä 54-64 euroa. 

Oulussa ja Jyväskylässä tehdyn selvityksen perusteella erot tuntihinnassa johtu-
vat seuraavista syistä: oman toiminnan korkeat vuokrakustannukset (Oulussa 
hallinto ja vuokrat arviolta 11 prosenttia korkeammat kuin ostopalvelussa), oman 
toiminnan pidemmät vuosilomat, suuremmat sairauspoissaolot ja rekrytointivai-
keudet. 

Sähköisten toiminnanoh-
jausjärjestelmien käyt-
töönotto on tavoiteltavaa 
kustannustehokkuuden ja 
myös asiakaslähtöisyyden 
ja palvelun vaikuttavuuden 
kannalta. 

Järjestelmän kehittämiseen 
ja ulkoiseen auditointiin 
tulee panostaa. 

Kotihoidon ja kevyemmän 
palveluasumisen 
hinnoittelussa olisi 
tärkeää saada yhtäläiset 
periaatteet.
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6.9 Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ovat sopineet 26.8.2011, 
että sairaanhoitopiiri järjestää päihdehuollon erityispalvelut 1.1.2011 alkaen. 
Edelleen on sovittu 9.1.2013, että päihde-
hoitajatoiminta siirtyy sairaanhoitopiirille 
(kaksi päihdehoitajaa). Sopimusten tavoite 
on, että mielenterveys- ja päihdepalvelut 
järjestetään yhtenä kokonaisuutena. Ja että 
julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin 
mielenterveys- ja päihdepalvelut integroi-
daan yhteen toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Perustason päihdepalvelujen järjestämis-
vastuu on kaupungin tehtävä. Kaupunki 
hoitaa myös ehkäisevän päihdetyön osana 
kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistämistä. Kyllön terveyskeskus-
sairaalan osasto 3 hoitaa päihde-, mielen-
terveys-, psykogeriatria-, astma- ja COPD 
potilaita. Osastolla on kehitetty potilaiden 
hoitotyötä muun muassa lean-toiminta-
mallin mukaisesti. Entistä vaativimpiin hoi-
totilanteisiini henkilökunta on voinut vasta-
ta yhteisöllisen koulutuksen, oppimisen ja 
toiminnan muutosten kautta. 

Mikäli potilas tarvitsee katkaisuhoidon lisäksi sairaalahoitoa somaattisen syyn 
vuoksi, silloin hänen hoitonsa tapahtuu Jyten terveyskeskussairaaloissa. Helmi-
kuun alussa 2018 aloitettiin Kyllön terveysasemalla päihdehoitajien vastaanotto, 
johon nykyisin ohjataan kaikki päihteiden käytön vuoksi hoidontarpeenarviota 
tarvitsevat potilaat. Nämä potilaat eivät voi mennä suoraan Sovatekin päihdepäi-
vystykseen. Jos potilaan todetaan tarvitsevan erityistason päihdepalveluja, hänet 
ohjataan päihdehoitajien vastaanotolta Sovatekille. 

Tilinpäätöstietojen mukaan etsivän lähityön 
kokeilu aloitettiin heinäkuussa.  Sosiaaliase-
man työntekijät etsivät kaupungin keskus-
tan alueelta palveluiden ulkopuolella olevia 
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsi-
viä sekä asunnottomia henkilöitä. Kokeilun 
tarkoituksena on luottamuksen rakentami-
nen sekä oikeisiin palveluihin ohjaaminen.   

Lean-toimintamallin avulla 
on saatu aikaan hyviä 
tuloksia Kyllön osasto 3:lla.   

Kaupungissa on aloitettu 
päihdehoitajien 
vastaanotto. 

Päihdepalvelun tarpeen 
arviointiin on kiinnitetty 
huomiota. 

Päihdepalvelujen 
moniammatillista 
yhteistyötä on parannettu.  

Päihteiden käyttöön 
liittyvää varhaista 
puuttumista ja palveluun 
ohjaamista on lisätty.  
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Tilinpäätöstietojen mukaan päihde- ja mielenterveyttä tukevaa palvelua tullaan 
jatkossa vahvistamaan lisäämällä henkilöstöresurssia ja tukemalla henkilöstön 
osaamista. Toimialalta saadun selvityksen mukaan vuoden 2018 talousarviossa 
nuorten ja nuorten aikuisten matalankynnyksen mielenterveys-ja päihdepalve-
luihin on lisätty yksi psykologi ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja sekä aikuisten 
perusterveydenhuollon psykologipalveluihin yksi psykologi.  

 

Jyväskylän päihde- ja huumausaineongelmaan 
on ryhdytty hakemaan ratkaisuja. 

Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi 
toimenpiteiden vaikuttavuutta. Sairaanhoitopiirin 

ja kaupungin tarkastuslautakunnat pitävät 
yhteisen seminaarin aiheesta 12.6.2018. 
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6.10 Elinkeinot- ja työllisyys

Elinkeino- ja työllisyyspolitiikan toimeenpano or-
ganisoitiin kaupungissa 1.1.2016 alkaen kolmeen 
palveluyksikköön: elinkeinopolitiikan ohjaus ja 
erityishankkeet (elinkeinoyksikkö), työllisyyspal-
velut sekä viestintä, markkinointi ja matkailu.

Erityishankkeet, kuten kaupunkikehitysalustat 
(Kangas, Hippos, Keskusta-alue, Kukkula) on 
liitetty elinkeinoyksikön erikseen budjetoitaviin ja seurattaviin hankkeisiin, minkä 
toivotaan parantavan hankkeiden etenemistä ja seurantaa osana kaupungin koko-
naiskehittämistä. Kaupunkikonsernin toimialat ja yhteisöt ovat mukana kaupunki-
kehitysalustojen suunnittelussa ja toteutuksessa, kuten Jyväs-Parkki Oy Kankaan ja 
Kukkulan paikoitusratkaisuissa, Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy ja Jyväskylän Ener-
gia Oy omien palvelujen kehittämisessä. 

Taulukko 15: Kaupunkikehitysalustojen tavoitteissa eteneminen

Kaupunki-
kehitys-

alustojen 
tavoitteissa 
eteneminen

Toimenpiteet 
2016 tai aikai-

semmin

Toimenpiteet 
2017

Toimenpiteet 
2018

Tavoite Tarkastus-
lautakunnan 

havainto

Hippos Kehittämisen peri-
aatteet hyväksytty 
KH:ssa 7.3.2016 § 
45, Kehitysyhtiön 
perustaminen § 
46.

Päätoteuttajaksi 
ja rahoittajaksi  
12.12.2017 Lehto 
Group Oyj:n ja 
Fennia Varainhoito 
Oy:n konsortio 
valtuuston pää-
tettäväksi ennen 
kesää 2018 (kans-
liapäällikön päätös 
hallintosäännön 
mukaisesti)

Kulttuuri ja lii-
kuntalautakun-
ta 20.2.tehnyt 
periaatepäätök-
sen liikuntavuo-
rojen jakami-
sesta.

KV:lle 28.5.2018  
pää-tettäväk-
si hankkeen 
käynnistäminen 
ja täsmennetyt 
tavoitteet.   

Pohjoismaiden 
monipuolisin sisä-
liikuntakeskus, 100 
000 kerrosneliö-
metriä. Vuosittaiset 
kävijämäärät 3-5 
miljoonaa kävijää. 

Hippos-hallin 
arvon alaskirja-
us kaupungin 
taseeseen n. 
2,6 M€.

Kangas Kehittämisen ta-
voitteet hyväksyt-
ty KH:ssa 6.6.2011 
§ 253. 

Menot vuodesta 
2010 alkaen yh-
teensä 39,6 M€ ja 
tulot 18,6 M€, kate 
-21 M€
Sydänkortteleiden 
suunnittelu ja kaa-
voitus, tasainen 
tontinmyynti.
Kankaan ton-
tin myyntitulot 
ylittivät 1. kerran 
saman vuoden 
menot. 

Katetavoite (maan-
jalostus, hallinto) 
vuoteen 2030 
mennessä 10 M€. 
Tontteja myydään 
vuoteen 2030 asti.
Toiminnalliset ta-
voitteet: 
Työpaikkoja 2 101 
kpl
Asukkaita yli 5 000

Kankaan alueen 
talouden toteu-
ma on tilinpää-
töksessä. Kate 
-21 M€.

Kaupunkikonsernin 
kumppaneille yhteistyön 
tekeminen on helpottunut, 
kun löytyy yksi toimija, 
jonka kanssa yhteistyöstä 
voidaan sopia.
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*Konserniin yhdisteltävistä kuntayhtymistä Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on sopimusvastuita uuden sairaalan rakentami-
sen liittyen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus hankkeen suunnitelman mukaisista kustannuksista vuosina 2018–
2020 on 190 miljoonaa euroa.

Siihen, millaisen roolin kaupunki ottaa elinvoi-
man (elinkeinojen ja työllisyyden) edistämises-
sä, vaikuttaa myös mahdollinen maakunta- ja 
kasvupalvelu-uudistus. Kaupunginhallitus 
antoi kannanottonsa kaupunkipolitiikkaan 
ja kasvupalveluiden järjestämisvastuuseen 
9.10.2017 § 281. Sen mukaan ”elinkeinopo-
litiikka ja työllisyyden edistäminen ovat kau-
pungin strategisia painopistealueita. Kaupun-
ki rahoittaa työllisyyspalveluja vuonna 2017 
noin 24 miljoonalla eurolla ja elinkeinopoli-
tiikkaa noin 5 miljoonalla eurolla.”   

Oleellista työllisyyden edistämisessä on, että tavoitetaan työttömät henkilöt. Hy-
viä kokemuksia on mm. Huhtasuon ja Kuokkalan alueella työllisyyspalvelujen 
jalkautumisesta alueelle sekä työ- ja toimintakykyä ylläpitävistä hankkeista. Ny-
kytilanteessa kuitenkin noin kolmasosa pitkäaikaistyöttömistä tarvitsee aikuisso-
siaalityön palveluja, yksineljäsosa on menossa työelämään. Työ- ja toimintakyvyn 
arvioinnilla on sekä ihmisen että palvelujärjestelmän kannalta ratkaiseva merki-
tys. Pitkäaikaistyöttömyyden hoidosta tulisi päästä työllisyyden edistämiseen.

Liikevaihtoa kasvattavien yritysten määrä Jyväskylän seudulla on hyvin tiedossa. 
Työllisyyden edistämisessä oleellista on, syntyykö näihin yrityksiin työpaikkoja 

Keskusta
Kaupunkikeskusta 
3.0 hanke hyväk-
sytty 2015.

Kehittämisen 
linjaukset hy-
väksytty KH:ssa 
16.4.2018 § 
62. Keskusta-
visio 2030 (KV 
23.4.2018 § 24).

Asukasmäärä yli 30 
000, ylivoimainen 
ajanvieton ja eri-
koiskaupan keskus, 
kulttuurin kehitys-
alusta, saavutettava 
kaikilla kulkumuo-
doilla.

Keskustan 
rajaus on mää-
ritelty visiossa, 
kartalle.

Kukkula
Talousarviossa 73 
000 € oppilaitos-
ten, sairaanhoito-
piirin ja kaupungin 
yhteistyöhön.

Vanhan kiinteistö-
kannan kehittämi-
nen ja maankäytön 
muutos. Terveyden, 
hyvinvoinnin ja tut-
kimuksen kehitys-
alusta.

Kukkulan 
maanomistus 
on sairaan-
hoitopiirillä, 
kaupungin 
mahdollisuudet 
vaikuttaa hank-
keen etene-
miseen ovat 
rajalliset.

Työllisyyden 
edistämisessä oleellista 
on, että asiakkuutta 
koskeva tieto on 
työllisyyttä edistävän 
verkoston käytössä 
niin, että voidaan 
puuttua työttömyyden 
pitkittymiseen 
ennakollisemmin.
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myös pitkään työttömänä olleille esim. uudelleenkouluttautumisen kautta. Ot-
taako kaupunki tulevaisuudessa ns. piilotyöpaikkojen, palkkatuettujen ja työko-
keilupaikkojen etsimisen roolia vai jääkö tämä tehtävä maakunnalle ja kasvupal-
veluille? Ja mikä on koulutusorganisaatioiden kanssa tehtävän yhteistyön rooli? 

Jyväskylän kasvua tukemaan perustettiin Jyväskylän Yritystehdas Oy 28.12.2017. 
Omistajina siinä ovat 25 prosentin osuuksilla Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän am-
mattikorkeakoulu, Gradia ja Jyväskylän Yliopisto. Yhtiön tarkoitus on auttaa, akti-
voida ja valmentaa opiskelijoita, henkilökuntaa sekä tutkijoita yrittäjyyteen, luoda 
edellytyksiä aloitteleville yrityksille ja tukea startup-yritysten kasvua Jyväskylän 
seudulla. 

Työllisyyden edistämiseen liittyy myös 
Nuorten Ohjaamojen aseman ja roolin 
ratkaiseminen nuorten palvelujen koko-
naisuudessa. Ohjaamo-toimintamalli pe-
rustuu verkostoyhteistyöhön, jossa on mu-
kana laajasti eri toimijoita oppilaitoksista, 
kunnan ja valtion palveluista sekä yksityi-
seltä ja kolmannelta sektorilta. Kaikki edel-
lä mainitut toimijat voivat olla myös rahoit-
tamassa toimintaa esimerkiksi nimeämällä 
työntekijöitä Ohjaamon verkosto-organi-
saatioon. 

Nuorten koulutus- 
ja työmarkkinoiden 
ulkopuolelle jäämisen 
ehkäisyssä Ohjaamo-
toiminnalla on 
valtakunnallisesti 
saatu hyviä tuloksia. 
Jyväskylässä Nuorten 
Ohjaamo-toimintaan 
etsitään vielä vaikuttavaa 
toimintamallia.
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Taulukko 16: Talousarvion 2017 mu-
kaan valtuusto on asettanut työllisyys-
palveluille oheisen taulukon mukaisia 
tavoitteita. 
   
 Työttömyys on laskenut kaikissa 

ikäluokissa ja ryhmissä, myös 
pitkäaikaistyöttömyydessä.

Yli 1 000 päivää kunnan 
rahoittamaa työmarkkinatukea 

saaneita oli viime vuoden aikana 
keskimäärin 1 686. Tammikuussa 

2018 tuen saajia oli 1 719 mikä 
on 105 henkilöä enemmän kuin 

vastaavaan aikaan edellisenä 
vuonna ja jossa kasvua on 6,5 

prosenttia. Myös yli 300 päivää 
tukea saaneiden määrä on 

kasvanut. 

Työelämästä ”kokonaan pudonneiden” määrä näyttää kasvavan. 
Perinteinen palkkatyö ei ole kaikille pitkäaikaistyöttömille 

ratkaisu.

Perustoimeentulotuen saajien määrä vuonna 2017 (tammikuu 
2018 mukana) koko Jyväskylän väestöstä on keskimäärin 7 566 

henkilöä, ja mikä tarkoittaa 5,4 prosenttia väestöstä. Osuus 
väestöstä on kasvanut vuoden aikana 12,5 prosenttia. (Tuen 

siirrolla Kelalle voi olla merkitystä.)
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Elinkeinojen edistämistä tukevan sijoit-
tumispalveluiden työn vaikuttavuutta ar-
vioidaan muun muassa sen perusteella, 
kuinka monta yritystä tekee päätöksen pe-
rustaa toimipaikkansa Jyväskylään. Vuon-
na 2017 päätöksen teki 10 yritystä, jonka 
johdosta syntyi välittömästi 79 uutta työ-
paikkaa (TP-tiedot). 
Vuoden aikana on rakennettu yhteistyötä 
kaupunkikonserniin kuuluvan Jykia Oy:n 
kanssa. Alue- ja kiinteistökehittämiseen 
keskittyvän Jyväskylän, Muuramen ja Lau-
kaan yhteisen yhtiön tavoitteena on saada alueelle uusia yrityksiä.  Jykia Oy:n 
kautta liiketoimintaansa Jyväskylään laajensi muualta Suomesta 11 yritystä. 
Jykia Oy:n tuloksellisuutta mitataan työpaikkojen määrässä ja elinkeinoelämän 
tukemisessa. 

Jykia Oy:n toiminnan painopistettä on muutettu omistamisesta kiinteistö- ja han-
kekehittämiseen. Yhtiön vuokralaismäärä on vähentynyt oleellisesti, jolloin re-
sursseja on voitu kohdistaa uusien kumppanuuksien ja uuden toimintamallin 
kehittämiseen.  Kassavarojen riittävyys edellyttää kaupungilta riittävän ennakoi-
tavaa osinkopolitiikkaa.

Yhteistyö elinkeino- ja kaavoitusyksiköiden kesken on toiminut niin, että uut-
ta asemakaavoitettua teollisuusmaata on ollut riittävästi, 4,2 hehtaaria vuonna 
2017. Yritystonttien kysyntään on määrällisesti voitu vastata. 

 

Jyväskylän kaupungilla 
on aktiivinen rooli 
yrittäjyyden ja työllisyyden 
edistämisessä. 

Jyväskylän Yritystehdas 
Oy perustettiin vuonna 
2017. Jykia Oy tukee 
työllisyyttä kiinteistö- ja 
hankekehittämisen avulla. 
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