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1. Tarkastuslautakunnan tehtävä  
 

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

talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 

tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunta valmistelee kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallinnon ja 

talouden tarkastusta koskevat asiat, kuten kaupungin tilintarkastajan valinnan ja valvoo sidonnaisuuksien 

ilmoittamisvelvollisuutta.  

Arviointiin liittyvät havainnot ja kehittämisehdotukset esitetään vuosittain valtuustolle annettavassa 

arviointikertomuksessa, joka julkaistaan myös kaupungin www-sivulla:   

Kaupunginvaltuusto valitsi 5.6.2017 § 71 toimikauden 1.6.2017-31.5.2021 hallinnon ja talouden tarkastusta 

varten tarkastuslautakunnan, jossa on kolmetoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  

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 
 

Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointisuunnitelmansa 11.9.2018 ja päätti tehdä vuoden 2018 arviointeihinsa 

liittyvät kuulemiset ja vierailut arviointikohteissa lautakuntana jaostojen sijaan. Kokouksia lautakunnalla oli 

viisi syksyllä 2018 ja viisi keväällä 2019. Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimi kaupunginreviisori Tarja 

Saarelainen 14.4.2019 asti ja sen jälkeen vs. kaupunginreviisori Paavo Pitkänen. Teknisenä sihteerinä toimi 

Raija Laitila. 

Tarkastuslautakunta kuuli ja merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen väliraportit (1.10.2018 ja 17.1.2019) 

kokouksessaan 12.2.2019 § 2 ja yhteenvetoraportin vuodelta 2018 kokouksessaan 26.3.2019 § 9.  

Kaupunginvaltuusto päätti ponnesta 26.11.2018 § 90, jonka mukaan alkuvuodesta 2019 tehdään selvitys 

kaupungin sisäisen ja ulkoisen tarkastustoiminnan kokonaisresursseista, niiden kohdentumisesta ja 

lisätarpeista. Selvitys valmistui toukokuun alussa. Selvityksen perusteella päätetään mahdollisista 

lisäresursseista ja niiden jakautumisesta.  
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   Johtopäätös: 

Tarkastuslautakunnan talousarvio sisältyy konsernihallinnon talousarvioon (noin 57 M€) eikä ole valtuustoa 

sitova niin kuin se on muissa suurissa kaupungeissa. Tarkastuslautakunnan talousarviosta voi päättää 

talousarviovuoden aikana kaupunginjohtaja, mikä on vastoin kuntalain 121 §:n mukaista riippumattoman 

tuloksellisuusarvioinnin varmistamista. Talousarvion 2018 ja 2019 mukaan kaupunginvaltuusto ja -hallitus -

määrärahaan kuuluvien alamäärärahojen käytöstä päättää kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä 

henkilö, lukuun ottamatta varamäärärahaa, jonka käytöstä päättää kaupunginhallitus. 

 

2. Toimenpiteet edellisen vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta 
 

Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitettyihin 

johtopäätöksiin, kysymyksiin ja kehittämisehdotuksiin (KV 1.10.2018 § 73).  

Taulukko 2: 

Arviointiaihe Toimenpiteet Toteutuminen 

1. 
Talouden tasapainoisuus 

Talousarvioprosessi ja -kehys Tästä erillinen arviointi luvuissa 3.4. 
ja 5 

2. 
Velkaantuneisuus ja omistajaohjaus 

Kaupunkikonsernin kokonaisetu Kaupungin lainakanta laski (muutos 
24,7 €/as.), TP 2 412 €/as. 
Konsernin lainakanta nousi (muutos 
64,2 €/as.), TP 7 776 €/as. 

3. 
Investointitarpeet ja 
palveluverkkoselvitykset 

Sote-uudistuksen valmistelun 
vaikutukset ja kulttuuri-investoinnit 

Kulttuuri-investointien selvityksen 
vaihe valtuustoseminaarissa 
4.3.2019  

4. 
Tuottavuuden ja laadun kehitys 

Asiakas- ja suoritekohtaiset mittarit 
 
 
Palveluprosessien uudistaminen  
 
 
 
Työhyvinvointi 
 
 
 
Henkilöstösuunnitelma, 
täyttölupamenettely 

Varhaiskasvatuspalveluista toimiala 
tekee tilinpäätöstietojen mukaan 
seurannan. 
Rajapinta sivistyksen ja perusturvan 
välillä (matalan kynnyksen 
ennaltaehkäisevät palvelut, ks. luku 
6.2) 
Sairauspoissaolojen kasvu on 
taittunut (18,4 pv/htv) koko 
kaupungin tasolla, mutta sotessa 
noussut (23,5 pv/htv).  
ks. taulukko 3: Henkilöstökulujen 
osuus käyttötuloista kasvoi 1,5 
prosenttiyksikköä, palkat ja palkkiot 
kasvoivat 12,9 M€ 

5. 
Digitalisoinnin edistyminen 

Raportoinnin parantaminen Toimintakertomuksessa tai 
kaupunkistrategiaa toteuttavien 
kehittämistoimenpiteiden 
toteutumisen raportoinnissa 2018 ei 
ole erikseen selvitetty digitalisoinnin 
edistymistä.  

6. 
Perusopetuksen oppimistulokset 

 Päättötodistuksen saamista 
enemmän oppimistuloksista kertoisi 
esim. jatko-opinnoissa 
menestyminen.  
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7. 
Opetuspalveluiden tilojen 
kustannustehokkuus 
 
8. 
Osinkopolitiikka 
 
 

 Rakentamisen 
kustannustehokkuudesta ei ole 
vertailevaa tietoa.  
 

 
Kaupungin osingonjakopolitiikkaa 
tytäryhtiöiden osalta ei ole 
määritelty etukäteen vaan se 
ratkaistaan vuosittain talousarvion 
laadinnan yhteydessä. Periaatteena 
on, että yhtiöille ei aseteta 
vuositulokseen kohdistuvaa 
osingonmaksutavoitetta, vaan 
mahdollinen osinko otetaan yhtiöön 
aikaisemmin kertyneistä 
osingonjakokelpoisista varoista. 
Näin on mahdollista ottaa huomioon 
kunkin yhtiön taloudellinen asema ja 
osingonmaksukyky sekä toisaalta 
säilyttää omistajan liikkumavara 
ilman etukäteen päätettyjä rajoja 
 

9. 
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
toimiva kokonaisuus 

Resursointi, toimintojen 
uudelleenjärjestelyt 

Kaupunki on panostanut päihde- ja 
mielenterveyspalveluihin. SOTE-
uudistuksen viivästyessä 
tarkastuslautakunta uudistaa 
esityksensä kaupungin ja 
sairaanhoitopiirin sopimusten 
ajantasaisuuden tarkistamisesta ja 
uudelleenneuvottelemisen 
tarpeesta (tilanne huhtikuussa).  

10. 
Työllisyyden edistäminen 

Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy 
Kuntouttavan työtoiminnan 
hankintamenettelyn uudistaminen 

Palvelun tuottajille maksetaan vielä 
asiakaspaikoista, joilla ei tuoteta 
palvelua.  
 

   

 

 

Kohta 4 henkilöstötilinpäätös: tuottavuuden ja laadun muutoksesta 

Kuntaliiton tilaston mukaan Suomen kunnissa ja kuntayhtymissä palkat ja palkkiot kasvoivat vuoden 2018 

aikana 3 ja palvelujen ostot 4,4 prosenttia. Jyväskylän kaupungin tilinpäätöstietojen mukaan kaupungin 

henkilöstömenoista palkat ja palkkiot ovat kasvaneet vuodesta 2017 noin 5 prosenttia (12.8 M€) ja palvelujen 

ostot 2 prosenttia (6,9 M€).  

 

 

 
  

2016 2017 2018 

Palkat ja palkkiot 254 781 496 254 972 413 267 744 142 

Palvelujen ostot 338 123 886 344 736 869 351 646 715 
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Vuosittainen kasvu  
 

               2017    2018 Muutos 

Palkat ja palkkiot 
 

0,1 % 5,0 % 12,9 M€ 

Palvelujen ostot 
 

2,0 % 2,0 % 6,9 M€ 

Käyttötulot   0,2 % 1,3 M€ 

 

Kaupungin tilinpäätöstietojen mukaan alkuperäiseen henkilöstösuunnitelmaan nähden henkilötyövuodet 

toteutuivat yhteensä 76 henkilötyövuotta suurempana. Henkilötyövuodet poikkesivat alkuperäisestä 

suunnitelmasta erityisesti perusturvassa (perusteluna palvelutarve ja sijaiset) sekä kasvun ja oppimisen 

palveluissa (perusteluna palvelutarve), (ks. myös kuvio 2).  

 
Taulukko 3: Henkilöstökulujen muutos vuosina 2009-2018  

 
  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 Henkilöstökulujen osuus 
käyttötuloista % 

43,3 41,5 45,5 45,6 42,3 41,8 40,2 38,3 38,0 39,5 

 Ostopalvelujen osuus 
käyttötuloista % 

35,9 38,0 36,7 37,1 37,0 37,7 39,3 38,8 38,9 40,8 

 Asiakaspalveluostojen osuus 
käyttötuloista % 

26,3 27,7 25,5 25,6 25,5 25,6 26,5 25,8 27,4 27,5 

 Henkilöstökulujen osuus 
toimintakuluista % 

44,2 43,2 45,7 45,3 43,5 43,4 41,6 40,8 40,8 41,2 

 Vakituisen henkilöstön määrä 5 608 5 465 6 455 6 509 6 501 6 391 6 346 6 331 6 377 6519 

 
* Käyttötulot = verot ja valtionosuudet sekä toimintatuotot (Käyttötulot vuonna 2018 olivat 862 764 002 € ja edellisenä vuonna 
861 421 000 €) 
 
Henkilöstömenojen kasvusta noin 7,9 miljoona euroa oli seurausta henkilöstön määrän lisääntymisestä. Tammikuussa 2019 
maksettu ja vuoden 2018 kuluksi kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kasvatti henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa. 
Muut virka- ja/tai työehtosopimuksiin perustuvat sopimuskorotukset kasvattivat henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa 
edellisvuodesta  

Myönteistä on, että terveysperusteisten poissaolojen määrä ei ole kokonaisuutena kasvanut (18,4 

päivää/htv) vuonna 2018. Huolta aiheuttaa kuitenkin perusturva, jossa poissaolot ovat edelleen lisääntyneet 

(23,5 päivää/htv). Sairauspoissaolojen kustannukset ovat korkeat, 6,8 miljoonaa euroa.  

 

 

 
 

 

Johtopäätös/kysymys:  
 

Henkilöstökulut ovat laskeneet vuodesta 2012 vuoteen 2017 enemmän kuin ostopalvelut ovat 
kasvaneet, millä on ollut kaupungin taloutta tasapainottava vaikutus. 

 
Vuonna 2018 suunta on muuttunut, sekä henkilöstö- että ostopalvelujen osuus kaupungin 

käyttötuloista on kasvanut (taulukko 3).  
 

Millainen vaikutus muutoksella on kaupungin kestävään talouskehitykseen? 
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Kohta 7 rakentamisen kustannustehokkuudesta 

Kouluikkunatilaston (2017) mukaan, kun otetaan huomioon kaikki Suomen kunnat, on perusopetuksen 

pääomakustannus per oppilas Jyväskylässä 56,8 prosenttia enemmän kuin kunnissa keskimäärin. Kun 

vertailuun otetaan 10 suurinta kaupunkia (Helsinki, Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vaasa, 

Jyväskylä) on pääomakustannus 35 prosenttia enemmän kuin vertailukunnissa keskimäärin. Jyväskylä on 

vertailun toiseksi kallein kunta, vielä kalliimpaa on Helsingissä.  

Rakentamisen kustannusvertailussa käytetään sisäiseen vuokraan sisältyvään pääomakustannusta, jossa yksi 

tekijä on omistajalle maksettava peruspääoman tuotto. Suomessa liikelaitosmuotoisille tilakeskuksille 

asetettu peruspääoman tuotto (%) vaihtelee 3–8 prosentin välillä peruspääomasta (Harri Isoniemi: Sisäisten 

toimitilavuokrien määritys suurissa kaupungeissa (A25), TKK Lisensiaattityö 2002). Jyväskylässä omistajalle 

maksettava korvaus oli 12,5 milj. euroa, joka on 3,32 % peruspääomasta. Korkotuottovaatimuksen lisäksi 

pääomakustannukseen sisältyy korjausvastike. Peruspääoman tuoton vaihtelu ei selitä suurta eroa 

rakentamisen kustannuksissa.  

Kasvavissa kaupungeissa tarvitaan koulu- ja päiväkoti-investointeja. Jyväskylässä koulujen rakennuskanta on 

suhteellisen uutta. Myöskään tämä ei voi yksistään selittää rakentamisen kalleutta, vaan vertailukaupunkeja 

korkeampaan kustannusrakenteeseen näyttäisi vaikuttavan suunnittelun ja/tai kaavoituksen kalleus tai 

epäonnistumiset rakentamisen kilpailutuksessa tai jokin muu syy. Tarkastuslautakunta suositti vuoden 2017 

arviointikertomuksessa rakentamisen kustannustehokkuuden selvitystä ja uusii ehdotuksensa kaupunkeja 

vertailevan selvityksen tekemisestä.  

 

 

 

  

 

Johtopäätös/esitys: 
 

Jyväskylässä perusopetuksen pääomakustannus on 35 prosenttia enemmän kuin suurissa 

vertailukaupungeissa keskimäärin (Helsinki, Espoo, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku, Vaasa) 

(Lähde: Kouluikkunan vertailu). 

Tarkastuslautakunta suositti vuoden 2017 arviointikertomuksessa rakentamisen kustannustehokkuuden 

selvitystä. Lautakunta esittää selvityksen tekemistä siitä, miten rakentamisen kokonaisuutta (kaavoitus, 

tonttivarannot, toimialojen tarpeet, Tilapalvelu-liikelaitoksen toteutus) johdetaan ja valvotaan.   
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Kohta 9 päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaisuudesta 

Vuoden 2017 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta kysyi, millä toimenpiteillä kaupunki tarttuu 

kasvaneeseen päihdeongelmaan ja ovatko päihdehoidon palvelut riittävät ja vastuukysymyksiin liittyvät 

sopimukset ajan tasalla.  

Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden tilannetta ja tarvittavia toimenpiteitä käsiteltiin 

kaupunginhallituksen seminaarissa 9.4.2018. Selvityksen pohjalta perusturvalautakunta sai toimeksiannon 

laatia toimenpideohjelma palvelujärjestelmän ja toimintamallien parantamiseksi. Toimenpideohjelmaa 

esiteltiin ilmoitusasioissa perusturvalautakunnassa 14.6.2018, ja kaupunginhallituksen iltakoulussa 

18.6.2018. Perusturvalautakunta käsitteli asiaa 23.8.2018 § 60. Lautakunta merkitsi tiedoksi toimenpiteet, 

joiden mukaan palveluihin lisättiin henkilöstöä: nuorisovastaanottoon 2 päihdesairaanhoitajaa, 2 

sosiaaliohjaajaa, 1 lääkäri, 1 psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluterveydenhuoltoon 1 kouluterveydenhoitaja, 

opiskeluterveydenhuoltoon 1 psykologi ja 1 päihdesairaanhoitaja, J-Nappiin 1 psykologi ja 1 psykiatrinen 

sairaanhoitaja. Perusturvalautakunta päätti 23.8.2018 § 61 edellä mainitun terveyskeskuslääkärin viran 

perustamisesta nuorisovastaanottoon 1.10.2018 alkaen. Muut rekrytoinnit tehtiin elokuun alkupuolella ja 

uudet työntekijät aloittivat tehtävissään syys-lokakuun aikana. Uusien palvelussuhteiden (11 kpl) 

kustannukset vuodelle 2018 olivat noin 230 000 euroa. Samalla lastensuojelun sijaishuollon 2,2 miljoonan 

euron ylitysennustetta pienennettiin 100 000 euroa.  

Toimenpiteiden vaikutukset näkyvät vasta pidemmällä aikavälillä. Vuoden 2018 tilinpäätöstietojen mukaan 

kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 60 lapsella vuodesta 2017. Kaupunkistrategian 

seurantatietojen mukaan lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät ovat laskeneet vuodesta 2016 lähtien.  

Uusien resurssien ja toimintamallien tavoitteena on ehkäistä vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen 

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

psykiatrian lähetteiden määrän sekä Sovatekin päihdepalveluiden tarpeen väheneminen. Vuodesta 2017 

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

palvelu ja videovälitteinen ohjaus. Kaikille väestöryhmille suunnattujen toimenpiteiden vaikutuksesta 

päihdehoitajakäynnit lisääntyivät ja Sovatekin palveluostot laskivat lähes 2,3 miljoonaa euroa.  

Toimenpiteitä vuoden 2018 aikana olivat:  

- Päihdearviovastaanotto aloitti toimintansa Kyllön terveysasemalla 1.2.2018 (palvelutarpeen arvio) 

- Selviämisasematoiminta käynnistyi 15.5.2018 (10 paikkaa yli 18-vuotiaille, palvelu kilpailutettiin) 

- Jyväskylän keskustassa päihteitä käyttävien aikuisten oleskelutilan (Hanska) suunnittelu käynnistyi 

(käyttöön syksyllä 2019) 

- Terveysneuvontapalvelut huumeiden käyttäjille (Visiitti, palvelu kilpailutetaan vuoden 2019 aikana) 

- KotiKonsti - asiakkaan kotona tapahtuva tuettu päihdekierteen katkaisuhoito 

 

Päihdepalveluihin liittyvää yhteistyötä kaupungin, sairaanhoitopiirin ja Sovatekin välillä vahvistettiin. Muita 

toimenpiteitä toimintakertomuksen mukaan ovat olleet muun muassa henkilöstön koulutukset ja 

valmennukset, jalkautuminen nuorten pariin, palveluaikojen laajentaminen ilta-aikoihin, 

kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen ja tilaratkaisut.  

Perusturvalautakunta toteutti kaupunginhallituksen iltakoulussa 18.6.2018 keskusteluja toimenpiteitä. 

Perusturvalautakunnan päätöksen 23.8.2018 mukaan toimenpiteiden vaikuttavuudesta informoidaan 

lautakuntaa kolmannesvuosikatsausten yhteydessä.  

Vuodelle 2019 uusien palvelussuhteiden kustannus on 690 000 euroa. 
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Kohta 10 työllisyyden edistämisestä 

Työllisyyspalvelujen hankinnan periaatteet on uudistettu (KH 14.7.2017). Työllisyyspalvelujen 

ostopalvelusopimuksissa painotusta on siirretty palkkatuetusta työllistämisestä kuntouttavaan 

työtoimintaan ja paikkaperusteisesta tasalaskutusmallista kohti suoritusperusteista laskutusta. Tavoitteena 

on parantaa ostettavan palvelun vaikuttavuutta tuottajalle osoitettavien kannustimien avulla. Tavoite on, 

että pelkästään asiakkaan pitäminen palvelussa ei ole kannattavaa vaan palvelun tuottaja saa vaikuttavasta 

työllisyyden edistämisestä kannustepalkkioita.  

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena oli kasvattaa palvelujen piirissä olevien henkilöiden määrä noin 900 

henkilöön vuoden 2018 aikana ja tavoite toteutui, sillä palveluissa oli 1 363 eri henkilöä.   

Sovatekin, Honkalampi säätiön ja Nuorten Ystävien yhdistyksen sopimusten mukaan palvelusta maksetaan 

minimihinta 150 asiakkaan mukaan. Uudet palveluntuottajat eivät vielä ensimmäisenä vuonna saavuttaneet 

tavoiteasiakasmäärää. Sovatekilla oli vuoden alussa jo noin 100 asiakasta valmiina, joten heillä tavoitetaso 

ylittyi, Nuorten Ystävät ry:llä 98 ja Honkalampi-säätiöllä 68 asiakasta.  Ostopalveluja tuottivat myös esim.  

Suvanto, Sotainvalidit ja Jyvässeudun työllistämisyhdistys, jotka tarjoavat työkokeilu- ja 

palkkatukityöpaikkoja sekä kuntouttavaa työtoimintaa. 

Ostopalvelusopimuksiin sisältyvä kannustepalkkio tai bonus määräytyy suhteessa laskennalliseen 

päivähintaan. Kannusteet eivät ole toteutuneet maksimaalisesti. Kannusterahan suuruus oli vuonna 2018 

vähän alle 400 000 euroa. Starttivalmennuksessa sopimuskannusteista vähän yli puolet koostuu siitä, ettei 

asiakkaalla ole poissaoloja kuntouttavan työtoiminnan jaksolta, toimintakykyä vahvistavassa palvelussa yli 80 

prosenttia ja työhön ja koulutukseen tähtäävässä palvelussa yli 70 prosenttia.  

Kannustejärjestelmä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja portaittaista siirtymistä kohti työllistymistä. 

Palvelutarjoajien monipuolistuminen vahvistaa asiakkaan valinnanvapautta.  

 

 

Johtopäätös:  
 

Kaupunki on rakentanut työllisyyden hoidon tuottajalle kannusteen vaikuttavampaan palveluun.  
 

Kaupungin ei tulisi kuitenkaan tukea tuottamattomia rakenteita, eikä maksaa työllisyyspalvelun 
tuottajalle tyhjistä asiakaspaikoista. 

 

 

Johtopäätös: 
 

Kaupunki on tehnyt mittavat panostukset nuorten päihde- ja mielenterveysongelmien ehkäisemiseen.  
 

Toimenpiteiden vaikuttavuudesta on tarpeen informoida myös kaupunginhallitusta ja valtuustoa 
perusturvalautakunnan lisäksi, esimerkiksi hyvinvointikertomuksen yhteydessä. 
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3. Kaupungin tavoitteissa edistyminen 
 

Tarkastuslautakunnan on ollut vaikea todentaa joidenkin valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden 

toteutumista toimintakertomus- ja tilinpäätöstietojen perusteella, koska  

• tavoite on asetettu yleisenä pyrkimyksenä eikä tätä ole arvioitu tilinpäätöksessä (esim. tavoite 
toimia joustavasti). 

• tavoitteeseen sisältyy useita erilaisia tavoitteita, jotka ilmaistaan samassa lauseessa. Tällöin 
tarkastuslautakunta on tulkinnut erikseen ”osatavoitteita”.  

• tavoitteen toteutumista ei ole luotettavasti todennettu (ei ole ilmaistu mittaria tai toteutumisen 
perusteita). 

• tavoitteen toteutumista on arvioitu tiedoilla, jotka eivät liity itse tavoitteeseen. 

• tavoitteen toteutumista ei ole arvioitu ollenkaan  
 
 

3.1. Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen toimialoilla 
 

Taulukko 4: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen toimialoilla  

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 

Konsernihallinto 
 
Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on 30% ja 
työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen 
avulla 700 kpl 
 

 
x 

  

Sijoittumispalvelut on auttanut 12 yritystä 
sijoittumaan kaupunkiin 
 

  x  
(11) 

Kankaan asukasmäärä on 800 asukasta  
 
ja 1 työpaikkarakentamisen hanke on käynnissä 
 

 
x 

 x  
(634) 

 

Perusturva 
 
Perusturvan palveluilla tuetaan laajasti yli 75-
vuotiaiden kotona asumista. Tavoitteena on, että 
kotonaan asuvien osuus ylittää 91 prosenttia 
vuoden 2018 loppuun mennessä.  
 

 
 
x 

  

Palvelutuotantoa uudistetaan etupainotteisesti 
valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen 
tavoitteiden mukaisesti.  
 
 
Asiakkaiden valinnanvapautta lisätään 
laajentamalla avosairaanhoidon ja 
sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeilua, 
ottamalla käyttöön uusia palveluseteleitä ja 

x 
 
x 
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Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 
kokeilemalla henkilökohtaista budjetointia 
vammaispalveluissa. Tavoitteena on, että 
kaupungin väestöstä 90 % on vuoden 2018 
loppuun mennessä valinnanvapauskokeilun 
valintaoikeuden piirissä.  
Tällä hetkellä kokeilun piirissä on koko 
kaupungin väestö, paitsi ulkoistettujen 
terveysasemien asukkaat Korpilahdella, 
Tikkakoskella ja Säynätsalossa.   
Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta 
ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että 
erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden 
käyttöä voidaan hillitä.  

 

 

 

Avosairaanhoidossa tavoitteena on jonotusajan 
pieneneminen palveluihin pääsemisessä siten, 
että avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti 
kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) 
sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja 
lääkärille 21 päivää.  

  

x 
Joissakin lasten, 

nuorten ja perheiden 
palveluissa toteutui.  

 
 
 
 

 
 
Erikoissairaanhoidon 
käyttö kasvoi, vaikka 
omia peruspalveluita 
kehitettiin ja lisättiin. 
ESH:n 
kokonaislähetemäärä 
kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 5,9 
% (1 699 lähetettä).  

  

 
x  

(ks. luku 6.1) 
Lautakunta teettää 

lääkäriresurssin 
vertailun muihin 

kaupunkeihin nähden.  

Hoitotakuun toteutuminen (11 takuuta) 

  
 

 x  
 

hammaslääkärille 90 
pv/JKL 131 

(ka)(hoitotakuu 
ylittyy kaikilla 
asemilla paitsi 

Säynätsalossa, Kyllö 
266 ja Palokka 217 

päivää 1.3.2019 
tilanne), katso luku 

6.1. 
neuvolatarkastuksia 

jäänyt tekemättä, 
lastensuojelutarpeen 
selvityksiä myöhässä 

(3,4 %) 
 

 

Sivistys 
 
Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät 
palvelujen piiriin.  

 
 
x 

  

Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten 
ikäluokassa.  
 

  x (98) 
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Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 
Kerhopalveluja tarjotaan alueilla perheiden 
tarpeiden mukaisesti.  

 x 
Kaikilla alueilla 

kerhotoimintaa ei 
järjestetä.  

Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen 
oppilas vähintään 1,63.  x 

  

Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 
1-6 on enintään 19,40 oppilasta/ryhmä ja 
vuosiluokilla 7-9 on enintään 18,10 
oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2017 on 
vuosiluokilla 1-6 19,40 ja vuosiluokilla 7-9 18,10) 
 

x 
  

Opetuksen kustannukset oppilasta kohden 
pysyvät vuoden 2017 tasolla.  x 

  

Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä 
toteutuvat laissa määritellyt aikarajat palvelujen 
piiriin pääsemiseksi.  

  x  
(2018 tuli 1000 

aikuisopiskelijaa lisää) 
Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita 
käyttävien 7-29 vuotiaiden määrä säilyy 
ennallaan (1 800 lasta tai nuorta, jotka ovat 
mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi).  

15-29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut 
tavoittaa 750 nuorta.   

x 
   

 
 
 

x 

(632 nuorta 
tavoitettiin) 

Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen 
päättötodistuksen.  

  x 

(2 % ei saanut, mutta 
kaikilla on jatkopaikka) 

* 

 

Kulttuuri 
 
Kulttuurikasvatus tavoittaa Jyväskylän kaupungin 
järjestämän perusopetuksen piirissä olevista 
oppilaista 100 % ja 55 % alle kouluikäisistä.  

 
 
 
x 

  
 
 
 
 

Ikääntyville suunnattu kulttuuritarjonta tavoittaa 
yli 50 % 65-vuotiaista ja vanhemmista. 
Ikäluokkien kasvaessa suhdeluku pysyy samana 
ja tavoitamme vuosittain uusia kohderyhmiä ja 
asiakkaita.  

x 
 Miten on erotettu 

ikääntyville suunnattu 
kulttuuritarjonta?  

Uudet kohderyhmät? 

** 

Kurssilaisten määrä valtionosuuteen 
oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2017 
tasolla (TA 2017 kansalaisopisto 22.000, 
kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). 
Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä 
pysyy vuoden 2017 tasolla (TA 2017 
kansalaisopisto 38.000 tuntia, 
kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3.000 tuntia).   

x  Raportoitu, että 
työvoimakoulutuksen 
lisäosto ei toteutunut, 

mutta ei ole 
tavoitteessa.  

Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi 
jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti 
kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. 
(Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille 

x 
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Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 
Kipinäedulla, arvio lv. 2016–2017 40 kpl 
(toteutuma 23), tavoite lv. 2017–2018 on 50 kpl. 
Maksuttomat opintosetelikurssit, toteutuma lv. 
2016 oli 9 kurssia, tavoite lv. 2017–2018 on 10 
kurssia)  
Aukiolotunnit: Kaikkien kirjastojen toimipisteiden 
aukiolotunnit yhteensä 34 000 tuntia, joista 
omatoimisia aukiolotunteja 10 000 tuntia.  

x 
  

Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 1 950 000 
käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 800 
000.  

x 
  

Museoiden kävijämäärätavoite on 70 000 kävijää 
(Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suomen 
museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön 
museo 30 000, tavoite vuonna 2017: 95 000 
kävijää).   

x 
 Kävijämäärätavoitteen 

järkevyys, kun osa 
tiloista remontissa. 

 

Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat 
huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä 
vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen 
yleisötapahtumatavoite on 250 tilaisuutta.  

  x 

202 yleisötapahtumaa 
(Keski-Suomen museo 

remontissa) 
 

Liikunta 
 
Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja 
Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000 
asiakasta, joista seniorikortilla käyviä 80 000.  

  
 
 

 
 
 
 

x 

(516 805/79 426) 
Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen 
hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 
vuoroa ja tilojen käyttöaste on aukioloaikoina 
80–90 %.  

  
 

Gradian tilat ovat 
olleet syksystä 2018 

samassa 
varausjärjestelmässä. 

x 

117 176/73 % 
(mukana 

sisäliikuntatilat) 
Tilapalvelu hallinnoi 

kenttiä, rehtori 
päättää koulujen 
tilojen käytöstä.  

 

Sinfonia 
 
Orkesterilla on 50 konserttia ja sen koko toiminta 
tavoittaa 25 000 kuulijaa (vuonna 2016: 54 
konserttia ja 28 346 kuulijaa). Konserttien 
täyttöastetavoite on 91 % (vuonna 2016: 99 %).  

 
 
x 

  

Orkesterin toimintaan tärkeänä osana kuuluva 
vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa 
yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2016: 5348 
osallistujaa). Uusia yleisöryhmiä tavoitellaan 
toteuttamalla konsertteja mm. päiväkodeissa, 
kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, 
yrityksissä ja julkisissa tiloissa. Myös avoimet 
kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja 
koululaisten musiikkityöpajat mahdollistavat 

x 
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Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 
uudenlaiset kohtaamiset muusikoiden ja 
kuulijoiden välillä. 
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Teatteri 
 
Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa 
seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja 
kolme pienellä näyttämöllä lisäksi pienelle 
näyttämölle lämmitetään kaksi aiempaa esitystä. 
Vuonna 2017 ensi-iltoja on seitsemän, neljä 
päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.  

 
 
 

x 

  

Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite 
on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste 
on 72 %. Vuonna 2017 
kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja 
päänäyttämön täyttöaste 72 %.  

x 
  

 

Kaupunkirakenne 
 
Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-
ohjelmaa.  
 
Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista 
vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja 
rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) 
  
sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia).  
 
 
Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman 
mukaisesti.  

 
 
 
 
 
 

x 
 
x 
 
 
 
 

 
x  

(toteutui pääosin) 

 
 
 
 
 

 
x 

(pääosin ohjelman 
mukaisesti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parannetaan markkinointia ja lisätään 
tonttivarantoa yritystoimintojen sijoittumisen 
edistämiseksi sekä elinkeinotoiminnan tueksi. 
Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa 
keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden 
sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon 
monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.   

x 
  

Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 
20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) 
vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).  

x 
  

Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 2,0 % 
(vertailulukuna vuoden 2017 toteuma).  

 

x 
  

Uusien asuinrakennusten rakennuslupien 
käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa 
myönnetyistä luvista.  

Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten 
käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.  

 
 
 

x 

 

 x 

64 %:ssa (lupia paljon) 

Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille 
tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia 
valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % 
suunnitelluista).  

x 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

x  
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Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset 
tarkastukset, 1 250 kappaletta, tehdään 
valvontasuunnitelman mukaisesti.   

(949 kpl) 

 
    

 
 
* Vuonna 2016 perusopetuksen päättötodistusta ei saanut 20 oppilasta, vuonna 2017 todistus jäi saamatta 9:ltä ja 
vuonna 2018 jäi 24 oppilaalta. Perusopetuksen päättöluokan oppilasmäärä vuonna 2018 oli 1 243. 

** Ikääntyneille suunnatussa kulttuuritarjonnassa toiminta jakaantuu kahteen erilaiseen alueeseen. Kaikille avoimeen 
toimintaan ja kohdennettuun suoraan hoito-/palvelukeskuksiin olevaan toimintaan. Ohjelman (esitysten, työpajojen 
ym.) sisällön suunnittelussa on otettu huomioon kohderyhmä (Taideapteekin esitykset, Laulusta voimaa -
yhteislaulutilaisuudet, KinoHopean elokuvaesitykset, HopeaTanssit). Osa ohjelmatarjonnasta, kuten Taideapteekin 
esitykset toteutetaan päiväkeskuksissa ja ohjelmaa on myös ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Vapaa pääsyisiin 
tilaisuuksiin voivat osallistua myös muut kuin ikäihmiset, poikkeuksena ympärivuorokautisen hoidon tilat. 

 
Edellä olevilla tavoitteilla kaupunginvaltuusto toteuttaa kaupungin sivistyksen, perusturvan ja 
kaupunkirakenteen palvelujen poliittista ohjausta. Millainen ohjausvaikutus asetetuilla tavoitteilla on 
palvelun vaikuttavuuteen ja laatuun? Joissakin palveluissa, kuten nuorisopalveluissa, saavutettaisiin parempi 
vaikuttavuus, kun kävijämäärien sijasta keskityttäisiin palvelun laatuun.  
 

 

 

 

 

Johtopäätös:  

 

Perusturvan, sivistyksen ja kaupunkirakenteen toimialoille valtuusto on asettanut yhteensä 43 
toiminnallista tavoitetta (hoitotakuussa useita), joista 27 toteutui. 

 
 
 

 

Johtopäätös:  

 

Tarkastuslautakunta huomauttaa, että ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaiset 
tarkastukset ovat toistuvasti jääneet tavoitteesta. Toimintaan tulisi osoittaa riittävät resurssit tavoitteen 

saavuttamiseksi tai tavoitetta tulisi muuttaa. 
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Perusturvapalveluissa ei ole onnistuttu vähentämään lastensuojelun alkaneiden asiakkuuksien määrää, jotka 
kasvoivat edellisestä vuodesta 94 tapauksella. Palveluaikojen pidennys kello 16-18 välille on toteutunut 
harvoissa palveluissa. Ostopalveluissa on tiivistetty yhteistyötä palveluntuottajien kanssa palvelutuotannon 
laadun takaamiseksi ja tehty suunnitelmallisia tarkastuskäyntejä omana toimintana ja yhdessä 
aluehallintoviraston kanssa (ks. luku 6.3). 
 
Sivistyspalveluissa on selvitetty tehostetun ja erityisen tuen palvelujen toimintatapoja ja rakenteita sekä 
alueellisesti että koulukohtaisesti syksyn 2018 aikana. Lisäksi peruspalveluja tukevan verkoston kanssa 
tehtävän yhteistyön toimintatapoja selvitetään ja mallinnetaan.  Selvitystarve on havaittu myös 
tarkastuslautakunnan arvioinnissa (ks. luku 6.2).  

 

 

 

 

  

 

Johtopäätös:  

 

Perusturva- ja sivistyspalvelut ovat tehneet yhteisten asiakaspalvelujen kehittämistä (varhaiskasvatuksen 
tehostettu ja erityinen tuki sekä lasten ja aikuisten monimutkaiset tai pitkittyneet asiakastilanteet), 

minkä voi olettaa lisäävän palvelujen vaikuttavuutta.  
 

Palvelu kohdistuu kaikkein raskaimpiin palvelutarpeisiin. Tilinpäätöstietojen mukaan neuvolatarkastuksia 
jää tekemättä (30 lasta/0,12 %) ja lastensuojelutarpeen selvityksiä tehdään myöhässä.  

 
Lasten ja perheiden palveluissa tulisi kehittää toimintatapoja, joilla voidaan vastata mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa keveisiin palvelutarpeisiin. 

 

Johtopäätös/kysymys:  

 

Mitä kaupunki tekee, jotta kaikki saisivat peruskoulun päättötodistuksen? Tarkastuslautakunnan 
mielestä on tärkeää seurata myös, miten hyvin todistuksen saaneet sijoittuvat toisen asteen 

koulutukseen. 
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3.2. Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksissa 
 
Taulukko 5: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen liikelaitoksissa 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 
 

Tilapalvelu 
 
Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeessa pilotoidaan käyttäjiä 
osallistavaa suunnittelun työkalua.  
 

 
 
x 

  
 
 

 
* 

Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 MWh:n 
vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.  x 

  

Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,7 pistettä.     x  
(3,59) 

Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, 
kun sotelainsäädäntö valmistuu.    x  
 

Altek aluetekniikka liikelaitos 
 
Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.  

 

  
 
 

 

x  
Yliopiston ja 
Vaasankadun 
yhteishanke 
sekä Piipputorin 
hanke jäi 
toteutumatta 
liikelaitoksesta 
riippumattomist
a syistä.   

Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.    x 
(yksittäisiä 
alituksia) 

Liikevaihtotavoite/henkilötyövuosi x  Ei välttämättä 
kerro toiminnan 
tehostumisesta. 

** 
 

Kylän Kattaus liikelaitos 
 
Toiminnan tehostuminen 
Liikevaihtotavoite/henkilötyövuosi 

 
 
x 

 
 

 
 

Ei välttämättä 
kerro toiminnan 
tehostumisesta. 

** 
Asiakastyytyväisyys x   
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Työterveys Aalto liikelaitos 
 
Liikevaihto henkilötyövuotta kohden pysyy vähintään 
vuoden 2017 tasolla.  

  
 
 

 
 
 

x 

Sujuva, säännöllinen työkykypoliklinikkatoiminta on 
käytössä kaikissa Työterveys Aallon tiimeissä. Tällöin 
työkykyselvitykset tehdään viiveettä ja läpimenoaika on 
mahdollisimman lyhyt.  
 

 x 
(osassa 
tiimejä 

lääkärivaje 
hidastanut 
toimintaa) 

 

 

 

Keski-Suomen pelastuslaitos liikelaitos 
 
Valvontasuoritteet 

  
 

 

x 

Valvontasuorittei
den määrälliset 

tavoitteet 
saavutettiin 69 
prosenttisesti. 

*** 

Turvallisuusneuvonta ja -koulutus x   

Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan 
riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

  Annettujen 
tietojen valossa 
vaikea arvioida. 

 

Talouskeskus-liikelaitos 
 
Keskeisten palvelutuotteiden yksikkökustannukset 
 

 
 
x 
 

 
 

 

 
* Onko Tilaliikelaitokselle asetettu tavoite pilotoida osallistavaa suunnittelun työkalua yhdellä koululla 
valtuustotason tavoite? Tulisiko Tilaliikelaitokselle asettaa valtuustotason tavoite esim. 
kustannustehokkaasta rakennuttamisesta? 
 
** Liikevaihto €/htv tunnusluku paranee esim. henkilöstöä vähentämällä tai toimintaa ulkoistamalla.  
 
*** Arviointikertomuksessa 2017 on todettu, että Pelastuslaitos liikelaitoksen tavoitteiden alituksille ei ole 
annettu selvityksiä tilinpäätöksessä.  
 
Liikelaitosten kehittämistavoitteiden osalta on usein todettu, että kehittämistä jatketaan. Siitä, miten 
kehittämistoiminnassa on tähän mennessä onnistuttu, on harvoin mitään raportointia.  
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Liikelaitosten talouden toteutumisesta  
 
Tilapalvelu-liikelaitoksen valtuustoon nähden sitova alijäämä oli talousarviossa -500 000 euroa ja toteuma 
1 107 500 euroa ylijäämää, joten poikkeama oli 1 607 500 euroa.  
 
Altek-liikelaitoksen valtuustoon nähden sitova alijäämä oli talousarviossa -1 274 900 euroa ja toteuma  
-976 000 euroa, joten poikkeama oli 298 900 euroa.  
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksen alijäämätavoite oli -974 200 euroa ja toteuma -502 000 euroa, joten poikkeama 
oli 472 200 euroa.  
 
Työterveys Aalto -liikelaitoksen alijäämätavoite oli -150 000 euroa ja tulos -244 900 euroa, joten poikkeama 
oli -94 900 euroa. Liikelaitos lakkautettiin valtuuston päätöksellä 31.12.2018 (KV 10.12.2018 § 100). 
 
Pelastuslaitos-liikelaitoksen alijäämätavoite oli -1 926 800 euroa ja tulos -2 030 500 euroa, joten poikkeama 
oli -103 700 euroa.  
 
 
 
 

  

 

Johtopäätös:  

 

Liikelaitoksille valtuusto on asettanut yhteensä 16 toiminnallista tavoitetta, joista 7 toteutui. 

 

 

Johtopäätös:  

 

Tarkastuslautakunta pyytää kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle, miksi Keski-
Suomen pelastuslaitos liikelaitos ei pääse tavoitteeseensa ja miksi syytä ei ole raportoitu vuoden 2018 

eikä vuoden 2017 tilinpäätöksessä. 
 

 



21 
 

3.3. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen yhtiöissä 
 
Taulukko 6: Sitovien toiminnan tavoitteiden toteutuminen yhtiöissä 

Tavoite Toteutunut 

 

Osittain 

 

Ei toteutunut 

 
 

Jyväskylän Energia Oy 
 
Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät 
maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea 
kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. 
 
Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja 
siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja 
energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista 
keskitasoa tai parempi.  

 
 
 

x 
 
 
x 
 
 
 

  
 
 

Keskiarvo ja JE:n luku 
pitäisi ilmoittaa. 

 
 
 

Mikä on 
valtakunnallinen 
keskitaso? Miten 

mitataan? 

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 
 
o Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2018 JAMKin 
vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 
4.5 ja  
 
sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun 
joukkoon.   
 
o JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset 
Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä  
 
o Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 
valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on 
vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun 
strategian tavoitteiden mukaisesti.  
 

 
 
 
 
 
 

 
x  

(3.) 
 
 
 
 

x 
 

 
 
 

 
 
 

x 
Tavoiteluku 3,8  

 
 
x 

Uudet yritykset 19 
kpl 

 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä 
riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon 
toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan 
korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta 
kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

Yhtiön tulee toimia yhteistyössä kaupungin 
perusturvapalvelujen kanssa palveluasumisen 
suunnittelussa sekä rakennuttajana palveluasumisen 
hankkeissa. 

 

 
 
x 
 
 
x 

  
 
 

Mikä on 
kohtuullinen 

vuokrataso? Miten 
mitataan? 
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Mustankorkea Oy 
 
Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon 
palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän 
seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin 
verrattuna.  
Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto 
pääomalle.  
Biokaasulaitoksen tulee toimia taloudellisesti 
kannattavasti.  

 
 
 
 
x 
 
 

 
 
 

Jätehuollon 
tehostumisest

a ei ole 
arviota.  

 
 
 
 

Taloudellisuu
desta ei ole 

arviota.  

 
 
 
 

Biokaasulaitoksen 
urakkasopimuksen 
purusta johtuvat 

ylimääräiset 
investointi- ja 

käyttökustannukset. 

 

Jykia Oy 
 
Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava 
kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti 
tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten 
toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden kanssa.  
 
Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen 
kehittämisvaiheessa.  
Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden 
toimintamallin mukaista, elinkeinopoliittisesti tärkeää 
kehittämishanketta vuoden 2018 aikana.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
 
x 
 

 
 
 
 

Ei ole arvioitu.  

 
 
 

Vain yksi exit-
suunnitelma mainittu.  

 
Vain toinen 

kumppanuushanke 
mainittu.  

 

Jyväs-Parkki Oy 
 
Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin 
lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on 
tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. 

 
 
x 

  
 

Tuotto omistajalle 
sovitaan vuosittain. 

 

Education Facilities Oy 
 
Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä 
riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. 
Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset 
ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että 
vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan 
elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää oman 
pääoman korko. 

 

   
 
 
 

* 
 
 
 

Tilinpäätöksessä ei 
ole raportoitu 

tavoitteen 
toteutumisesta.  
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Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn 
yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla 
vertailukaupunkien joukossa.  

Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet 
voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti. 

Yksikkökustannusten 
vertailua ei ole 

esitetty.  
 
 
 

Lupaehdot ** 

 

Jyväskylän paviljonkisäätiö 

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän 
seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin 
messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden 
toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehittämällä 
Paviljongin kiinteistöä. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 ***    Toteutumista 
ei ole arvioitu.  
 
 

 

Jyväskylän jäähalli 
 
Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin 
lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii 
osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan 
määrän. 

 
 
x 

 
 

 

 

 

Total Kiinteistöpalvelut Oy 

Yhtiössä jatketaan toiminnan (siivous ja kiinteistönhoito; 
ml. tukipalvelut) ja toiminnan laadun kehittämistä siten, 
että edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja 
tulorahoituksen riittävyyteen varmistetaan. 
Kumppanuusmallien kehittämistä jatketaan. Yhtiön tulee 
tehdä tulosta vähintään 100 000 euroa. 

 
 
x 

 
 

 
* Arviointikertomuksen 2017 mukaan tilinpäätöstietojen perusteella ei selviä, onko tehty riittävät kunnossapito- ja 

peruskorjaustoimet (toistuu 2018). 
TP:ssä: Yhtiön toimintavuosi 2018 toteutui sille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti. 
Yhtiö käynnisti kesällä 2018 Mankolan yhtenäiskoulun laajennushankkeen, mihin yhtiöllä on kaupunginvaltuuston 
lainatakaus. Yhtiö suunnittelee Musiikkikampuksen laajennushanketta koulutuskuntayhtymä Gradialle, Jyväskylän 
Ammattikorkeakoululle sekä Jyväskylän yliopistolle. Myös tähän hankkeeseen on kaupunginvaltuusto myöntänyt 
lainatakauksen. 
 
Miten varmistetaan, että EF on tehnyt riittävät omaisuuden arvon säilyttävät kunnossapito- ja peruskorjaustoimet?  
 
** Arviointikertomuksessa 2017 on, että yhtiöllä joitain ylityksiä ympäristölupaehdoista (toistuu 2018) 
 
*** Paviljonkisäätiön vuosi meni suunnitelmien mukaisesti ja koko vuoden tulos on budjetin mukainen. Kiinteistön kulut 
kuitenkin nousivat jonkin verran edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2018 lopulla säätiö aloitti kiinteistön 
jäähdytysjärjestelmän ja telelaitteiden peruskorjauksen suunnittelun. Tavoitteena on tehdä nämä investoinnit vuoden 
2019 aikana.  
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Johtopäätös/kysymys: 

 

Kaupunkikonsernin yhtiöille valtuusto on asettanut yhteensä 21 toiminnallista tavoitetta, joista 9 
voidaan todeta perustellusti toteutuneen. 

 
Tarkastuslautakunta kysyy, 

miten varmistetaan, että Education Facilities Oy on tehnyt riittävät omaisuuden arvon säilyttävät 
kunnossapito- ja peruskorjaustoimet? 

 
 
 
 
 

 

Johtopäätös: 

 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaikkien valtuuston nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta tulee 
raportoida arviointikertomukseen annettujen vastausten yhteydessä. Tilinpäätöksessä kaikkien 

tavoitteiden toteutumisesta ei ole raportoitu. 

 

 

n 
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3.4. Kaupungin talouden arviointi 
 

Kaupungin talouden vuoden 2018 ylijäämä on 0,3 miljoonaa ja konsernin 9,7 miljoonaa euroa. Konsernin 

kumulatiivinen ylijäämä on 51 miljoonaa euroa.  

 

 

Kuvio: Kaupungin ja konsernin tilikauden ylijäämät ja konsernin kumulatiivinen ylijäämä 

 

Vertailu suuriin kaupunkeihin:  

 

Kuvio: Konsernien yli- ja alijäämät €/asukas vuonna 2018. 
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Kuvio: Kertyneet konsernien yli- ja alijäämät €/asukas vuonna 2018 

 

 

 

Kuvio: Kaupungin tulojen, menojen ja väestön kumulatiivinen kasvu % 

Talouden tasapainon ylläpitämisen kannalta olennaista on, että palveluverkosta (koulut, päiväkodit, 

kulttuurilaitokset) johtuvat kustannukset eivät kasva suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin mitä on 

väetön kasvuun ja ikärakenteen muutokseen liittyvä palvelutarpeen kasvu.  

Kaupunki saa verotulojen ja valtionosuuksien lisäksi rahoitustuottoja, joihin sisältyy korkotuottoja 8,9 

miljoonaa euroa (vuonna 2017 8,9 M€) ja muita rahoitustuottoja 10,6 miljoonaa euroa (vuonna 2017 4,5 

M€), josta lähes 8,9 miljoonaa euroa on peräisin Jyväskylän Energia Oy:lle annetusta lainasta. Lisäksi yhtiö 

maksaa osinkotuottoja kaupungille 4 miljoonaa euroa.  

  

361

2132

8101

2864

1657 1522

129 92
621 624

2959

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0

3,0

8,8 9,4 9,3

0

3,3
5,4 4,7

8,7

0
1,2

2,3
3,1

4,1

0

2

4

6

8

10

2014 2015 2016 2017 2018

Verotulot ja VO Toimintakate Väestö
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(verotulot ja valtionosuudet) 

kumulatiivinen kasvu on ollut 
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kasvu.   
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Kaupunki on saanut maan myyntivoittoja viime vuosina seuraavasti: 

2014                      9,7 ME 

2015                    10,8 ME 

2016                    14,7 ME 

2017                    17,6 ME 

2018                    14,9 ME 

Tulot eivät ole siis tasaisesti kasvavia, vaan vaihtelevat suuresti. Tärkeää on realistinen arvio talousarvion 

laadinnassa. 

 

Verotulot ja valtionosuudet 

 

 

Kuvio: Jyväskylän kaupungin verotulot ja valtionosuudet vuosittain (tulovero, kiinteistövero, yhteisöveron tuotto ja 

valtionosuudet) 1000 eur 
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Vertailu suuriin kaupunkeihin: Verotulot ja valtionosuudet 2018 per asukas 

 

Kuvio: Suurten kaupunkien verotulot yhteensä (tulovero, kiinteistövero, yhteisöveron tuotto ja valtionosuudet) vuonna 

2018 €/asukas 

 

Hulevesimaksu 

Muuttuneen lainsäädännön takia kaupunki otti 1.1.2018 alkaen vastuun asemakaava-alueella hulevesien 

kokonaishallinnasta. Samasta ajankohdasta lukien kaupunki otti käyttöön myös julkisoikeudellisen 

hulevesimaksun, jonka tuotto tulee kohdentaa kyseessä olevaan toimintaan. Maksulla ei ole tarkoitus tuottaa 

voittoa. Vuonna 2018 tulojen ylitys oli noin 300 000 euroa verrattuna talousarvioon. 
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Kysymys: 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 103 n §:n mukaan kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille 
aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella 

sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet 
sisältävän taksan.  

Maksun perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa.  
 

Tarkastuslautakunta esittää, että hulevesimaksujen kulurakenne ja tulokertymä raportoidaan selkeästi.  
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Kaupungin ja konsernin lainat 
 

Huolestuttavaa on, jos toiminnan ja investointien rahavirran kertymä muodostuu pidemmäksi aikaa 

negatiiviseksi (taulukko 6). Negatiivisuus kertoo siitä, että kaupungin ja konsernin investointien 

omarahoitusosuus ei toteudu ja joudutaan ottamaan lisää lainaa tai vähentämään kassavaroja.  

 

Taulukko 6: Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta 
   

2014 2015 2016 2017 2018 yht.  

Kaupunki 
  

806 697 -62 431 159 18 014 965 20 395 146 -14 818 597 -38 032 948 

Konserni 
  

1 788 502 10 551 189 43 724 359 6 751 880 -100 980 920 -38 164 990 

 

 

 

Suurten kaupunkien vertailua:  

 

  Vuosikate milj. € Tulos milj. € 

  2018 Muutos  €/asukas 2018 Muutos  €/asukas 

Espoo       195,5    -      35,4             689              34,4    -      52,0                121    

Helsinki       752,0    -      85,9          1 157           386,8    -      96,3                595    

Joensuu         28,5    -      13,0             372    -          4,5    -      14,5    -             59    

Jyväskylä         49,1    -      18,0             347                0,3    -      13,5                     2    

Kouvola -         5,7    -      28,4    -          68    -        26,0    -      23,3    -          312    

Kuopio         31,6    -      25,9             266    -          4,1    -      13,5    -             35    

Lahti         45,7    -      15,0             381                0,5    -      16,7                     4    

Oulu         57,9    -      61,1             284    -        23,5    -      62,0    -          115    

Pori         12,1    -      28,8             144    -        13,7    -      29,6    -          162    

Tampere         48,0    -      37,1             204    -        58,8    -      48,1    -          250    

Turku           6,2    -      32,9                32    -        49,8    -      56,9    -          260    

Vantaa       112,6    -      51,4             494                3,9    -      36,5                  17    

 

 

 

Johtopäätös: 

 

 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymää heikentää vuosikatteen pieneneminen. Kaupungin 

vuosikate heikkeni 18 miljoonaa euroa vuodesta 2017 (67,1 M€ vuonna 2017 ja 49,1 M€ vuonna 2018).  

Vuonna 2018 kaupungin investoinneista toteutui 70 prosenttia.  
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Kunta Asukasluku 31.12. Vuosikate milj. € Tulos milj. € Kaupungin lainat, milj.€ Konsernilainat, milj. € 

  2018 Muutos 2018 Muutos 
€ 

2018 Muutos 
€ 

2018 Muutos € 2018 Muutos € 

Espoo          283 944        4 900    195,5         -      35,4 34,4 -      52,0                 731,5               44,5       3 503,0 73,0              

Helsinki          649 800        6 500    752,0          -      85,9 386,8 -      96,3              1 100,0    -       106,0             4 983,8    -     0,9         

Joensuu            76 577           510     28,5          -       13,0 -     4,5         -      14,5                 234,6                5,8                             507,0                 21,0              

Jyväskylä          141 414        1 226    49,1           -      18,0 0,3 -      13,5                 341,1    - 24,7                    1 100,0    64,2              

Kouvola            83 231    -  1 006    - 5,7        -      28,4 -   26,0      -      23,3                 232,7               33,0                373,6                26,9              

Kuopio          118 727           518    31,6            -      25,9 -    4,1         -      13,5                 343,0               13,2                955,6      8,4                 

Lahti          120 002           429    45,7           -      15,0      0,5 -      16,7                 797,2               42,2             1 161,4    63,4             

Oulu          203 659        1 318     57,9          -      61,1 -    23,5   -      62,0                 645,5               12,9                834,1                 26,0              

Pori            84 391    -     213     12,1          -      28,8 -    13,7  -      29,6                 257,6               14,1               499,1                 47,4              

Tampere          235 487        3 634     48,0          -      37,1 -    58,8 
  

-      48,1                 670,5            142,8                      1 718,8    264,2           

Turku          191 664        1 995       6,2            -      32,9 -     49,8 -      56,9                 820,8               63,7             1 496,7    112,8            

Vantaa          228 166        5 139    112,6         -      51,4        3,9 -      36,5                 911,7    -         95,7           1 928,2    -     42,7     

 

 

  Kaupungin lainat milj. € Konsernilainat milj. € 

  2018 Muutos  €/asukas 2018 Muutos  €/asukas 

Espoo        731,5            44,5           2 576        3 503,0          73,0               12 336    

Helsinki     1 100,0    -    106,0           1 693        4 983,8    -         0,9                 7 670    

Joensuu        234,6              5,8           3 064           507,0            21,0                 6 621    

Jyväskylä        341,1    -      24,7           2 412        1 100,0            64,2                 7 779    

Kouvola        232,7            33,0           2 796           373,6            26,9                 4 489    

Kuopio        343,0            13,2           2 889           955,6              8,4                 8 049    

Lahti        797,2            42,2           6 643        1 161,4            63,4                 9 678    

Oulu        645,5            12,9           3 170           834,1            26,0                 4 096    

Pori        257,6            14,1           3 052           499,1            47,4                 5 914    

Tampere        670,5          142,8           2 847        1 718,8          264,2                 7 299    

Turku        820,8            63,7           4 282        1 496,7          112,8                 7 809    

Vantaa        911,7    -      95,7           3 996        1 928,2    -      42,7                 8 451    
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Suurten kaupunkien vertailua: 

 

 

Kuvio: Suurten kaupunkien ja konsernien lainakanta €/asukas vuonna 2018. 

 

Kaupungin velat ja vastuut % käyttötuloista: 

2017: 73,5 % 

2018: 71,8 % 

Kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus on vielä tällä tilikaudella yksi kriisikunta-arvioinnin 

kriteereistä (raja-arvo yli 50 prosenttia). Jyväskylä-konsernin osalta kriteeri täyttyy (2017 luku oli 97 ja 2018 

luku oli 102,1). Kolme muuta kriteeriä eivät täyty. Konsernin vuosikate on positiivinen (129,6 M€), eikä 

lainamäärä ylitä kaikkien kuntakonsernien keskimääräistä lainamäärää vähintään 50 prosentilla eikä kunnan 

tuloveroprosentti ole prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen 

tuloveroprosentti.  
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Suurten kaupunkien vertailua:  

 

Kuvio: Suurten kaupunkikonsernien suhteellinen velkaantuneisuus vuonna 2018. 

Jyväskylän konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on 1 vuonna 2018 (vuonna 2017 1,3), mikä 

ylittää raja-arvon (suurempi kuin 0,8).  

 
SOTE-kustannukset 
 
Jyväskylässä on 9 suurimman kaupungin 3. alhaisimmat sotekustannukset asukasta kohti Espoon ja Vantaan 
jälkeen vuoden 2017 Kuntaliiton tilaston mukaan.  
 
 
 
 

 
Kuvio: Soten nettokustannukset €/as. vuosina 2015-2017 

Lähde: kustannusaikasarja osoitteessa: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa15bcbea-a80a-4afa-

8557-2b34f52d2594 
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Helsinki  3199 2958 2954 
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Tampere 3225 3299 3246 

Vantaa 2876 2786 2662 

Oulu 2878 2976 2958 

Turku 3289 3333 3285 

Jyväskylä 2896 2949 2906 

Lahti 3195 3306 3111 
Kuopio 3474 3536 3418 

 

Taulukko 9: 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa15bcbea-a80a-4afa-8557-2b34f52d2594
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3Aa15bcbea-a80a-4afa-8557-2b34f52d2594
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Vertailuna: Lahdessa kaikki sotekustannukset sisältyvät ostopalvelusopimukseen ja vuonna 2018 Lahden 

sotekustannukset olivat 3 074 €/asukas. Tampereella sotekustannukset olivat 2 897 €/asukas ja Jyväskylässä 

2 760 €/asukas vuonna 2018. Tuloksellisuusarviointi edellyttää talousnäkökulman lisäksi palvelun laadun ja 

vaikuttavuuden arviointia, jotta kustannusten vertailu olisi mielekästä.  

 

 

  

 

Yhteenveto kaupungin talouden tavoitteiden onnistumisesta: 
 

- Jyväskylä-konsernin talouden suunta on myönteinen suurten kaupunkien joukossa (tilikauden ylijäämä 
ja kertynyt ylijäämä)  

- Verotulojen kasvu on ollut suurempaa kuin nettomenojen kasvu.  
- Verotulot ovat kuitenkin suurten kaupunkien alhaisimmat, mikä asettaa haasteita palvelujärjestelmälle.   

- Jyväskylän kaupungin ja konsernin lainakanta on kohtuullinen suurten kaupunkien joukossa.  
- Investointien omarahoitusosuus on kuitenkin pieni, mikä kasvattaa suhteellista velkaantuneisuutta. 

- Suhteellinen velkaantuneisuus on yksi kriisikuntakriteereistä, ja ylittyy ainoana tunnuslukuna Jyväskylän 
osalta. 

- Jyväskylän kaupunki on taloudellisesti hyvässä asemassa.  
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4. Kaupunkikehitysalustojen tavoitteissa edistyminen 

Taulukko: Kaupunkikehitysalustojen tavoitteissa edistyminen 

 

Havainnekuva Hippos-suunnitelmasta 
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Kaupunki-

kehittäminen 

Toimenpiteet 2016 

tai aikaisemmin 

Toimenpiteet 2017 Toimenpiteet 2018 Toimenpiteet 2019 

 

Tavoitteet 

Hippos 

 

Kehittämisen 

periaatteet 

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 

(viranhaltijapäätös)  

Kulttuuri- ja 

liikuntalautakunnan 

20.2.tperiaatepäätös 

liikuntavuorojen 

jakamisesta. 

Rakentamiskustannu

kset vuosina 2019 – 

2023 yhteensä 192,7 

M€ (KV 28.5.2018 § 

39), josta kaupungin 

osuusinvestoinneista 

33,7 M€ 

Käyttötalouden tulot 

13,7 M€ (n. 20 M€ 

netto) 

Jalkapallohallin 

korvaaminen 

stadionilla (5 000 

katsojaa), 

kiinteistöveron 

muutos ja 

irtaimistohankinnat.  

Kaupunginvaltuuston 

Hippos 2020 -

periaatepäätöksen 

täsmentäminen 

(28.5.2018/39) KV 

4.2.2019 § 1 (katettu 

jalkapallostadion) 

Rakentamisen tarkoitus 

alkaa syksyllä 2019.  

2023 mennessä menot 

yhteensä 20 M€ 
 

Tarkastus-

lautakunnan 

havainnot  

Hippos-hallin arvon alaskirjaus kaupungin taseeseen n. 2,6 M€ vuoden 2017 tilinpäätökseen. 
Hippoksen käyttötalous 2018 oli -400 000 (projektinhallinta ja väistötilat). 
 
Riski: Kaupungin vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen hankkeessa. 
Ratkaistavia asioita:  
Kokonaisvaltainen liikennesuunnitelma?  
E-sportin toimintamahdollisuudet pitkällä tähtäimellä (digivalmiudet)? 
Hippoksen tilojen käyttöasteet?  
Rakentamisajan järjestelyt (liikenne, urheiluvuorot) /väistötilat urheiluseuroille? 
 
Fennia on irtautunut hankkeesta. 
 

  

http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1145339
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1145339
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1145339
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1145339
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=1145339
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Kuva Kankaan alueen uusista kerrostaloista 
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Näkymä kävelykadulta 

 



38 
 

 

Havainnekuva uudesta sairaalasta 

 

Kukkula 

 

 

 

 
 

 Talousarviossa 

73 000 € 

oppilaitosten, 

sairaanhoitopiirin ja 

kaupungin 

yhteistyöhön. 

Ei raportointia 

tilinpäätöksessä.  

 Vanhan 

kiinteistökannan 

kehittäminen ja 

maankäytön muutos. 

Terveyden, 

hyvinvoinnin ja 

tutkimuksen 

kehitysalusta.  

Tarkastus-

lautakunnan 

havainnot  

Kukkulan maanomistus on sairaanhoitopiirillä, kaupungin mahdollisuudet vaikuttaa hankkeen 

etenemiseen ovat rajalliset. 

Kukkulan maankäytön kokonaissuunnittelu on käynnistynyt (TA 2019) 
Tilinpäätöksessä 2018 ei ole mainintaa.  
 

*Konserniin yhdisteltävistä kuntayhtymistä Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on sopimusvastuita uuden sairaalan rakentamisen 

liittyen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus hankkeen suunnitelman mukaisista kustannuksista vuosina 2018–2020 on 190 
miljoonaa euroa. 

 

  

 

Johtopäätös: 

 

  
Tarkastuslautakunta esittää, että kaupunkikehitysalustojen keskeiset tavoitteet ja niiden toteutuminen 

raportoidaan vuosittain osana tilinpäätöstä  
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5. Kaupungin talousarvioprosessin arviointi  
 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuusto päättää talousarvion määrärahakokonaisuuksista. Määräraha voidaan 

asettaa tehtäväkohtaisena siten, että toiminnan tavoitteet ja niiden seuraamiseen varatut varat ovat 

yhdistettävissä talousarviossa. Talousarvion kehysajattelun mukaan voidaan lautakunnalle osoittaa 

kokonaismääräraha useiden tehtävien hoitamiseen.  

Kaupunginhallitus antoi talousarvion laadintaohjeen (28.5.2018), jonka mukaan kaupunginjohtaja tekee 

talousarvioesityksen palvelualueittain. Sitovuustaso koskee kuitenkin koko toimialaa. 

Taulukko: Perusturvan toimialan talousarvioprosessit 2015-2018 

 

Jyväskylä 2015 2016 2017 2018 

Määrärahan sitovuustaso 
M€ 

Perusturvan toimialan kokonaisuus muodostuu yhdestä valtuustoon 
nähden sitovasta määrärahasta/toimintakatteesta jakautuen viiteen 
palvelualueeseen; sosiaalipalvelut, perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- 
ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut, avoterveydenhuolto sekä 
terveyskeskussairaalat. Näiden lisäksi toimialan rakenteeseen kuuluvat 
erikoissairaanhoidon palvelujen ostot sekä toimialan yhteiset kulut, johon 
sisältyy toimialajohtajan kulut sekä palveluiden yhteiset kustannukset 
mm. eläkemaksut. 

 
TA toimintakate, M€ 

Toimintakate + lisäTA kevät 
esh:n osuus  

(% soten TA:sta) 

363,5 
363,1 
142,7 
39,3% 

376,1 
375,9 
146,5 
39 %  

363,5 
362,8  
148,8 
41 %  

382,1 
382,6 
156,2 

40,8 % 
Lisämääräraha syksyllä 

esh:n osuus 
 

10,6 
6,5 

4,5 
4,5 

 

11,6 
8,2 

8,3  
4,4 

Määrärahan ylittyminen 
TP:ssä (muutettuun 

TA:oon) 

0,2 
 

2,2 6,5 -0,7 

Yhteensä TP 373,9 382,6 380,9 390,2 
Ero alkup. TA:oon, M€ 

muutos% 
 

10,4 
2,9% 

6,5 
1,7% 

17,4 
4,8 % 

8,1 
2,1% 

     

 

 
Talousarviomuutokset verrattuna alkuperäiseen talousarvioon ovat olleet alle 5 prosenttia.  
 
Vertailuna: Myös Tampereella sitovuustaso on toimialataso. Lahdessa sitä vastoin sitovuustaso on 
suppeampi, palvelualuetaso.  
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Jyväskylä 2015 2016 2017 2018 

Määrärahan sitovuustaso 
tuhat euroa 

Hyvinvoinnin palvelualueella sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksi 
valtuustoon nähden sitova määräraha, joka on toimintakate 682 305 
000 euroa.  

 
TA toimintakate, 1000 

euroa 
Toimintakate + ta-

muutokset  
 

esh 
(% soten TA:sta) 

   682,3 
              

734,4 
290 ,7  

290,7 
42,6 % 

esh:n osuus lisäyksistä 
 

   18,5 

Määrärahan ylittyminen 
TP:ssä (muutettuun 

TA:oon) 

   4,0 

Yhteensä TP    738,4 
Ero alkup. TA:oon M€ 

% 
 

   56,1 
8,2% 

 
 
Taulukko: Sivistyksen toimialan talousarvioprosessit 2015-2018 

 

Jyväskylä 2015 2016 2017 2018 

Määrärahan 
sitovuustaso 

Sivistyksen toimialan kokonaisuus muodostuu kahdesta 
valtuustoon nähden sitovasta määrärahasta/toimintakatteesta 
jakautuen neljään palvelualueeseen; hallinto, varhaiskasvatus 
ja perusopetus sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut.  
 

Toimintakate, M€  
Varhaiskasvatus- ja 

perusopetus 
Kulttuuri- ja liikunta 

 
 

189,2 
39,5 

 
 

191,9 
39,3 

 
 

190,3 
38 ,9 

 
 

196,4 
39,2 

Määrärahamuutos 
keväällä 

Muutos syksyllä  
 

 
 

2,0* 

0,4 
1,0** 

0 

 
 

2,3 
0 

 
 

3,5 
0,7 

Määrärahan 
alittuminen/ylittyminen 

TP:ssä (muutettuun 
TA:oon) 

0,1 
-0,03 

 

1,6 
-0,1 

2,2 
-0,04 

1,9 
0,1 

Yhteensä TP 
Kasvu ja oppiminen 

Kulttuuri- ja liikunta 

 
189,1 

39,5 

 
193,6 

39,1 

 
193,8 

38,6 

 
201,9 

39,6 
Ero alkup. TA 

Kasvu ja oppiminen 
Kulttuuri- ja liikunta 

 
0,8 

0 

 
1,7 

-0,2 
 

 
3,5 

-0,3 

 
5,5 
0,4 

 

* organisaatiomuutoksia tai teknisiä korjauksia 
** uudelleenbudjetointeja (pääasiassa ed. vuodelta jäänyt kalustehankintoihin) 
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Taulukko 10. Kaupunkirakenteen toimialan talousarvioprosessi 
 

Jyväskylä 2015 2016 2017 2018 

Määrärahan sitovuustaso Kaupunkirakenteen toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka 
ovat kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne- ja viheralueet, 
rakentaminen ja ympäristö sekä asiakaspalvelu ja johdon tuki.  

Toimintakate, M€  
 

5,2 7,4 3,9 4,4 

Määrärahamuutos 
keväällä 

Muutos syksyllä  
 

 
 

0,4* 

3,4 
 

5,2** 

 
 

3,5 

 
 

0 

Määrärahan alittuminen 
TP:ssä (muutettuun 

TA:oon) 

2,6 2,1 2,9 4,4 

Yhteensä TP 3,0 0,08 2,8 0,02 
Ero alkup. TA -2,2 -7,3 -1,1 -4,3 

 

Kaupunkirakenteen toimintatulot ja -menot vuonna 2018 olivat tilinpäätöksessä 54 347 300 ja 54 324 300 

euroa. Talousarviossa budjetoitiin toimintatuloja 49 893 400 euroa ja menoja 54 247 400 euroa. Vuonna 

2018 suurimmat tulopoikkeamat tulivat maanmyyntivoitosta, katupalveluista ja 

maankäyttösopimusmaksuista.  

* organisaatiomuutoksia 

** mm. korotettu maan myyntivoittoja 4,4 M€ 

 

 

 

 

 

Johtopäätös: 
 

Jyväskylän kaupunki on onnistunut talouden tasapainottamisessa. Eri tehtäväalueita sisältävä toimialan 
talousraami antaa lautakunnille enemmän liikkumavaraa talouden ohjauksessa. Vastaava malli on 

käytössä esimerkiksi Tampereella, kun taas Lahdessa käytetään sitovuustasona palvelualuetta. 
 

 

Johtopäätös: 
 

Kaupunginvaltuusto on vuosittain hyväksynyt merkittäviä lisätalousarvioita.  
Osaan lisätalousarvioita sisältyy lautakuntien päätöksiä, jotka sitovat kaupungin taloudellisia resursseja 

pitkällä tähtäimellä.  
 

Onko talousarviomuutosten aikataulu tarkoituksenmukainen ja mahdollistaako se riittävän poliittisen 
arvokeskustelun? 
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6. Toiminnan arviointia 
 

6.1. Avoterveydenhuolto – terveysasemapalvelujen asiakasvaikuttavuus 
 
Arviointitehtävä 
Tarkastuslautakunnan arviointiin valinnanvapauskokeilusta, ulkoistetuista terveysasemapalveluista ja 
omasta palvelutoiminnasta on koottu tähänastisia havaintoja ja tuloksia jo tehtyjä tutkimuksia ja raportteja 
hyödyntäen. Lautakunta on kuullut asiantuntijoita ja palvelun tuottajia.  Arviointikysymykset liittyvät siihen, 
millaisia toimintamallien uudistuksia kokeilu, ulkoistukset ja oman toiminnan kehittäminen ovat tuoneet 
terveysasemapalveluihin, miten palvelun kustannusrakenteeseen on vaikutettu ja millainen on palvelun 
asiakasvaikuttavuus.  
 
 

 
 
 
Valinnanvapauskokeilu 
 
Jyväskylän kaupunki on toteuttanut yhdessä Hankasalmen ja Uuraisten kuntien kanssa hallituksen 
kärkihanketta ”Palvelut asiakaslähtöisiksi”, mihin on sisältynyt valinnanvapauskokeilu.  
 
Valinnanvapauskokeilun raportin (joulukuu 2018) mukaan Jyväskylän valinnanvapauskokeilu on tuottanut 
tietoa siitä, mitä sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön sisällytettävä valinnanvapaus tulisi 
käytännössä vaatimaan julkiselta ja yksityiseltä palveluntuottajalta sekä kuntalaiselta.  

 

 

Yhteenveto: 
 

Kaupunki on pystynyt hyödyntämään valinnanvapauskokeilun, ulkoistettujen terveysasemapalvelujen ja 
oman toiminnan tuottamaa vertailutietoa järjestäessään avosairaanhoidon palveluja. Avosairaanhoidon, 

sosiaaliohjauksen ja osittain vanhuspalvelujen palvelurakennetta on saatu muutettua 
kustannustehokkaammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi. Kaupunki on pystynyt vertaamaan yksityistä ja 

omaa tuotantoa ja siirtämään julkiseen toimintaan hyviä käytäntöjä. 
 

Valinnanvapauskokeilu osoitti, että palvelutuottajan tehtävä on erotettava selkeästi palvelun järjestäjän 
roolista. Asiakkaat tarvitsevat selkeitä ja monipuolisempia valintaperusteita tuottajaa valitessaan. 

Sosiaaliohjauksen integroituminen terveyskeskuksen palveluun vahvistaa ennaltaehkäisevää toimintaa ja 
helpottaa terveydenhuollon henkilöstön työtä. Julkisen palvelutuottajan ja yritysten 

yhteistyökohtaamiset auttavat molempia tehostamaan toimintaansa ja parantamaan palvelunsa laatua. 
Valinnanvapautta voidaan toteuttaa joustavasti palvelusetelitoiminnan kautta. 

 
 
 

    
Valinnanvapauskokeilun materiaalit:  
www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus 

 

5 700 

valinnan tehnyttä asiakasta 

kokeilualueella vuoden 2018 

lopussa 
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Kokeilun tavoitteet ovat:  
- uuden palvelutuotannon syntyminen uusille alueille, 
- asiakasohjauksen ja palvelun kehittäminen, 
- palvelun järjestäminen ja tuottaminen optimaalisesti ja 
- asiakasseteleiden ja henkilökohtaisen budjetoinnin vaatimat toimenpiteet. 
 
Valinnanvapausraportin (kokeiluvuodet 2017-2018) mukaan Jyväskylässä sote-keskusvalinnan ovat voineet 
tehdä Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan 
terveysasemien alueiden asukkaat helmikuusta 2017 alkaen. Vuoden 2018 alussa kokeilu laajeni Jyväskylän 
Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemien sekä Jyteen kuuluvien Hankasalmen ja Uuraisten kuntien 
alueille. 

Kokeilussa on ollut mukana 133 000 asukasta vuoden 2018 loppuun mennessä. Valintaoikeuttaan on 
käyttänyt noin 5,3 % kokeilualueiden asukkaista. Tavoite on, että asiakas saa kokeilussa valita 
palvelukokonaisuuden, joka sisältää avosairaanhoidon palvelut sekä sosiaaliohjauksen ja -neuvonnan 
palvelut. 
 
Kokeilussa on ollut mukana neljä yksityistä palveluntuottajaa. Palveluntuottajat ovat tulleet mukaan 
seuraavasti: Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 20.2.2017 alkaen, Medics24 5.6.2017 alkaen, Suomen 
Terveystalo Oy 15.2.2018 alkaen. Pihlajalinna oli mukana ajalla 1.11.2017–18.10.2018 ja irtisanoutui 
kokeilusta 18.7.2018. Kunnanlääkärit Hankasalmi Oy hyväksyttiin alkuvuonna 2019 neljänneksi 
palveluntuottajaksi Jyväskylän, Hankasalmen ja Uuraisten avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen 
valinnanvapauskokeiluun, mutta yhtiön toiminta ei ole tässä arvioinnissa mukana. Valinnanvapauskokeilussa 
otettiin käyttöön kannustinmalli 1.1.2019, mitä ei myöskään ole tässä yhteydessä arvioitu.  
 
Kapitaatiokorvaus 
 
Valinnanvapauskokeilun raportin mukaan ehdot palvelujen järjestäjälle ja tuottajalle on määritelty 
sääntökirjassa. Sääntökirjassa palvelujen järjestäjä asettaa hyväksymiskriteerit ja muut vastaavat 
palveluntuottajaa velvoittavat vaatimukset valinnanvapauskokeilun palvelulle. Kokeiluissa sovelletaan lakia 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Sääntökirjassa kuvataan asiakkaan, järjestäjän sekä 
palveluntuottajien oikeuksia ja velvollisuuksia sekä palveluntuottajalle maksettavan korvauksen, 
kapitaatiohinnan muodostumista. Kapitaatiohintoja tarkistettiin perusturvalautakunnassa kaksi kertaa 
(14.12.2017 § 114 ja 14.6.2018 § 54), ja uudet hinnat tulivat voimaan 1.1.2018 ja 1.6.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johtopäätös:  
 

Kokeilun aikana on määritelty palvelun hintaan vaikuttavat kustannustekijät ja selvitetty 
kapitaatiokorvauksen perusteet. 

 Valinnanvapauteen liitettiin tuottajalle 

kannustin/hoitosuunnitelmalisä 

vuoden 2019 alusta 



44 
 

Kapitaatiokorvaus on kaikille palvelun tuottajille sama. Kapitaatiokorvauksen laskentaperusteet ovat 
kuitenkin erilaiset Suomen eri kokeilualueilla. Jyväskylässä korvaus perustuu pitkälle samoihin kriteereihin 
kuin valtionosuuslaskenta. Palvelulle määritellään keskihinta, jota korotetaan alueen väestön ikärakenteen 
ja alueperusteisten kriteerien mm. sairastavuuden mukaan. Korvaus perustuu listautuneiden asiakkaiden 
määrään ja se on riippumaton tuotetun palvelun määrästä. Jyväskylän kaupunki ei ole ottanut 
valinnanvapauskokeilussa käyttöön kannustin- tai sanktiomallia.  
 
Toisaalta palvelusta korvattava maksettava kapitaatiokorvaus kannustaa siihen, että potilaiden/asiakkaiden 
hoitosuunnitelmat ja hoitotasapaino pidetään kunnossa. Mikäli hoitotasapaino menisi huonoksi, seuraisi siitä 
suuremmat käyntimäärät, joita ei korvata. Siten tuottajan kannattaa panostaa ennaltaehkäisevään hoitoon 
ja seurata erityisesti pitkäaikaissairaiden terveydentilan kehitystä. 
 
Yksityisten palvelutuottajien näkemys on, että asiakkaiden palvelutarve ja kapitaatiohinnoittelun mukainen 
korvaus eivät aina vastaa toisiaan, mikä voi johtaa korvauksen alimitoitukseen. Kapitaatiohintaan on laskettu 
kaupungin keskimääräiset kustannukset jyväskyläläistä kohden. Yksityisten palveluntuottajan asiakkaiksi on 
voinut listautua keskimääräistä enemmän palveluita tarvitsevia henkilöitä. Perustelu tulee myös siitä, että 
suomalaisista noin 50 prosenttia käyttää julkisia perusterveydenhuollon palveluita vuoden aikana. 
Keskimääräinen käyntimäärä on noin kaksi käyntiä per suomalainen ja noin neljä käyntiä per palveluiden 
käyttäjä. Mikäli kapitaatiokorvaus perustuu väestön keskimääräisiin käyntimääriin ja keskimääräiseen 
peittävyyteen, mutta palvelukäyttö on olennaisesti keskimääräistä korkeampi, voi toiminnasta tulla 
tappiollista. Tuottajan näkökulmasta kapitaatiomaksun tulisi olla suhteessa palvelun käytön määrään eli raha 
tulisi jakaa siinä suhteessa kuin alueella on asukkaita/asiakkaita ja miten he ovat valinneet palvelun tuottajan. 
 
Henkilöt, jotka asuvat terveysaseman toiminta-alueella, mutta eivät ole tehneet valintaa yksityiselle 

palveluntuottajalle, ovat automaattisesti kunnan terveysaseman asiakkaita. Laskentaperiaatetta on 

valinnanvapauskokeilun aikana hieman muutettu niin, että pitkäaikaissairauden perusteella maksetaan 

1.1.2019 alkaen korotettua korvausta.  

 
Valinnanvapauskokeilun Effector-palvelusetelijärjestelmään on rakennettu ”varjobudjetti” – työkalu, joka 

mahdollistaisi vertailevan kustannustiedon keräämisen oman tuotannon ja kokeilualueen terveysasemien 

kesken (kehitystyön alla).  Varjobudjetin avulla voidaan seurata kaupungin oman tuotannon määrärahaa 

suhteessa siihen, jos raha olisi tullut kapitaatiokorvauksen mukaisilla perusteilla. Varjobudjettityökalu on 

täysimääräisesti käytössä maalikuussa 2019, jolloin saadaan varjobudjetit myös Jyten ostopalvelualueilta 

(Korpilahti, Tikkakoski ja Säynätsalo). 

 
Kokeilun vaatimia toimintoja varten kilpailutettiin palvelusetelijärjestelmä, ja Polycon Oy:n Effector –
palvelusetelijärjestelmän hankintapäätös tehtiin 9.1.2017. Järjestelmä sisältää kokeilun tarvitsemat 
toiminnot, kuten sähköisen tuottajahaun, tuottajarekisterin, asiakkaiden listautumistoiminnot, raportointi- 
ja seurantatyötkalut sekä asiakkaan valintatiedon siirtymisen kaupungin Effica –potilastietojärjestelmään. 
 
Potilas-/asiakastietojen tulee taltioitua rekisterinpitäjän eli Jyten lukuun, minkä takia palveluntuottajat ovat 

käyttäneet Jyten Effica –potilastietojärjestelmää. Tämä vaikuttaa siihen, että palveluntuottajat eivät voi 

hyödyntää solmimiaan kumppanuuksia tai alihankintapalveluja, vaan he joutuvat rakentamaan 

rinnakkaisjärjestelmiä omien järjestelmiensä rinnalle. Tämä on palvelun tuottajien näkemyksen mukaan 

heikentänyt kokeilun aikaista kustannustehokkuutta. 

Yksityisen palvelutuottajan näkemyksen mukaan valinnanvapauskokeilua ja palvelutoimintaa tulisi kehittää 
siihen suuntaan, että määritellään hoidon vaikuttavuusmittarit ja annetaan tuottajalle vapaus valita parhaat 
keinot tuloksen, vaikutusten ja vaikuttavuuden aikaan saamisessa.  
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Toimintamallien kehitystyö valinnanvapauskokeilussa 
 
Valinnanvapauskokeilun aikana toiminnan lukuja on ollut mahdollista verrata julkisen ja yksityisen 
palvelutuotannon välillä. Kokeilu on edesauttanut Jyten oman toiminnan kehittämistyötä; mm. 
avosairaanhoidon toimintamalleja ja palveluohjausta on uudistettu, ammattilaisten yhteistyö on lisääntynyt 
ja henkilöstön osaamista on vahvistettu.  
 
Yksityiset palvelutuottajat ovat joutuneet miettimään, millaista kehitystyötä ja sopeutustarvetta heillä on 
toiminnassaan, mikäli sote-uudistus toteutuu. Kokeilu ei ole juurikaan auttanut yksityisten palvelutuottajien 
palveluprosessien kehittämistä, vaan tuottajat ovat joutuneet sopeutumaan kokeilun järjestäjän ehtoihin, 
kuten järjestäjän potilastietojärjestelmien käyttöön. Tämä tilanne tullee muuttumaan lainsäädännön 
muuttuessa ja ostopalveluvaltuutuksien käyttöönoton myötä. Tällöin potilaan hoitotiedot tallentuvat 
Kantaan järjestäjän nimissä tuottajan omista tietojärjestelmistä ja tilastotiedot saadaan suoraan 
valtakunnalliseen rekisteriin (Avohilmo/THL). 
 
Medics24:n toimintamalli poikkeaa perinteisemmästä terveysasemasta siinä, että se hyödyntää lähes 
yksinomaan alustataloutta ja verkostoja. Medics24 tarjoaa palvelualustan terveyspalveluja tuottaville 
toimijoille, joiden kanssa se tekee kumppanuussopimukset tarjottavista palveluista. Mikäli yhtiöllä ei ole 
tarjota asetusten vaatiman ammattilaisen palvelua, se ostetaan kumppaneilta. Kaikki terveysasemat hakevat 
markkinoilta aktiivisesti myös ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen roolia ja tekevät 
siihen liittyvää kehittämistyötä.  
 
Asiakasvaikuttavuus/kuntalaisten kokemukset valinnanvapauskokeilussa 
 
Ensimmäinen asiakaskysely valinnanvapauskokeilusta tehtiin valinnan tehneille asiakkaille syksyllä 2017. 
Kyselyyn vastasi 821 asiakasta noin 2 967 listautuneesta (vastausprosentti 28). Palvelutuottajien vaihtajia oli 
tuohon aikaan noin 50 – 70 viikossa, mikä vastaa asiakaskyselyn mukaan suunnilleen niiden asiakkaiden 
määrää, jotka olivat tyytymättömiä palvelupaketin riittävyyteen. Asiakkaita, joille palvelu ei vastannut 
ennakko-odotuksia oli enemmän, yli 150. Merkittävin syy palvelutuottajan vaihtamiseen oli lääkäriaikojen 
saatavuus, sote-keskuksen läheisyys ja koettu palvelun laatu. Kokeilun edetessä vaihdon syy ei ole 
muuttunut, merkittävin vaihdon syy on ollut lääkäriaikojen saatavuus. Toisen ja kolmannen vaihdon jälkeen 
tärkein syy on ollut terveysaseman hyvä sijainti.  
 
Asiakaskysely toistettiin valinnan tehneille asiakkaille loppuvuodesta 2018, jolloin kysely lähetettiin 6 000 
asiakkaalle ja siihen vastasi 892 asiakasta (vastausprosentti 14,9). Palvelupaketin koki riittämättömäksi 
tuolloin 76 asiakasta eli suunnilleen sama määrä kuin edellisenä vuonna tehdyssä kyselyssä. Asiakkaista 86 
prosenttia aikoi pysyä valitsemansa palvelutuottajan asiakkaana. Palveluun tyytyväisten keskiarvo oli 8 
asteikolla 1-10.  
  



46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulkoistettu avosairaanhoito 
 
Perusturvalautakunta päätti 11.12.2014 § 168 kilpailuttaa avosairaanhoidon palvelut Tikkakosken ja 
Korpilahden alueilla sekä Säynätsalossa 25.2.16 § 20. Palvelun tuottaa näillä terveysasemilla Mehiläinen 
Terveyspalvelut Oy.  

Sopimuksen mukaan palvelun tuottajalta on ostettu pääsääntöisesti sama palvelukokonaisuus kuin on 

kaupungin oman avosairaanhoidon vastuulla mukaan lukien lääkärin virkatehtävät neuvoloihin, 

kouluterveydenhuoltoon ja vanhuspalveluihin. Säynätsalon palvelusopimus sisältää koko ”sote-paketin”, 

avosairaanhoidon lisäksi myös suun terveydenhoidon ja kotihoidon.  

Tikkakosken, Korpilahden ja Säynätsalon terveysasemien terveyspalveluista tehdyn sopimuksen mukaan 

palvelun hinnoittelussa käytetään samoja perusteita kuin kapitaatiohinnoittelussa. Palvelujen tuottaja ei 

kuitenkaan maksa vuokraa kaupungin tiloista, mutta tämä on otettu huomioon palvelusta maksettavassa 

korvauksessa.  

Terveysaseman palveluihin ovat oikeutettuja maantieteellisen sijainnin mukaan määritetty väestön osa sekä 
asiakkaat, jotka vaihto-oikeuden perusteella valitsevat kyseisen palveluntuottajan terveysaseman omaksi 
terveysasemakseen. Tikkakosken, Korpilahden ja Säynätsalon asiakkaat eivät voi valita terveysasemaa 
valinnanvapautta koskevan sääntökirjan mukaan, mutta alueen asukkaat voivat terveydenhuoltolain 
perusteella valita jonkin muun terveysaseman kuin asuinalueensa.  Ulkoistettujen terveysasemien alueella 
asui tammikuussa 2019 yhteensä 13 522 asukasta. Alueella oli lääkärikäyntejä vuonna 2018 yhteensä 13 344 
ja käyntejä hoitohenkilökunnalla 14 139. 
 

Johtopäätös: 
 

Valintaoikeutta käyttävien määrä on ollut alle 6 prosenttia kokeilualueiden asukkaista, mikä ei ole 
aiheuttanut merkittäviä muutosvaatimuksia terveysasemien toimintatapoihin tai henkilömäärään.  

 
Valinnanvapauskokeilu on synnyttänyt hieman uutta palvelutuotantoa, asiakasohjauksen 

toimintatapoja on kehitetty (contact-center, palveluohjaajien valmennukset, sosiaaliohjaus- ja 
neuvonta), järjestäjän tehtävä on selkiytynyt ja asiakkaan valintajärjestelmää on kehitetty kansallisen 

kokonaisarkkitehtuurin suuntaan. Palveluseteleiden sääntökirja ja toimintamallit on yhtenäistetty, mikä 
sujuvoittaa siirtymistä asiakassetelitoimintaan. Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönottoa on 

valmisteltu.  
 

Valinnanvapauskokeilussa on luotu työvälineitä seurata ja verrata eri palvelutuottajien palvelun 
kustannustehokkuutta ja asiakasvaikuttavuutta. 

 
Yksityisten asemien listautuneet helmikuussa 

2019: 
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Palvelun tuottamisesta tehtyyn sopimukseen sisältyy ”laatupantti”, jonka mukaan tiettyjen laatutavoitteiden 
täyttyessä tuottaja saa ”bonuksen”. Bonuksen suuruuteen vaikuttaa erityisesti se, miten onnistutaan 
hoitamaan pitkäaikaissairaita.  
 
Laatupantin mukaan arvioidaan palvelun saatavuutta (lääkärin vastaanotto 21 päivää, terveydenhoitajan 
vastaanotto 7 päivää, puhelinpalvelun vastausprosentti vähintään 80 %), potilaiden terveydentilassa 
tapahtuvia muutoksia (hoitotasapainon muutokset 30-75 –vuotiailla) ja asiakaskokemuksia (NPS-mittari ja 
valitusten käsittely). Lisäksi arvioidaan perusterveydenhuollon päivystyksen käyttöä ja erikoissairaanhoidon 
lähetteiden suhteellista määrä 1 000 asukasta kohti. Laatupantin toteutuessa lähetteiden määrän keskiarvon 
tulee olla alle tilaajan/kaupungin keskiarvon. 

Palvelun saatavuutta mittaava indikaattori (puhelinpalvelun vastausprosentti) jäi hieman Avin asettamasta 
tavoitteesta Tikkakoskella (78,4 %) vuonna 2018. Vuodesta 2017 asti kaikilla kolmella terveysasemalla 
lääkäreiden hoidon saatavuus on toteutunut palvelulupauksen mukaisesti (alle 21 päivää), keskiarvon ollessa 
alle 15 päivää vuonna 2018. Jyväskylän omilla terveysasemilla keskiarvo oli hieman alle 25 päivää.  

Sairaanhoitajien hoidon saatavuus toteutui palvelulupauksen (7 päivää) mukaisesti Korpilahdella ja 
Tikkakoskella. Säynätsalossa hieman alle 10 päivässä ja kaupungin omilla asemilla vähän yli 10 päivässä 
vuoden 2018 aikana.  

Asiakaskokemuksen mittari (NPS) oli Korpilahdella 76, Säynätsalossa 77 ja Tikkakoskella 49/100.  Lähetteiden 
määrä erikoissairaanhoitoon on keskimäärin alempi kuin omilla terveysasemilla, mutta alhaisin se on 
Keskustan terveysasemalla. Yhteispäivystyksen käynnit ulkoistettujen terveysasemien alueelta eivät ylitä 
kaikkien asemien keskimääräistä käyntien määrää.  

Laatupantista on maksuunpantu Korpilahden osalta 87,5 prosenttia, Tikkakosken osalta 69,5 ja Säynätsalon 
osalta 74 prosenttia vuoden 2018 palvelusta.  

Tikkakosken ja Korpilahden palvelusopimukseen liittyy laatupantti, jonka osuus on 10 prosenttia. 
Kapitaatiohintaa tarkistetaan kerran vuodessa ja hinta suhteutetaan kaupungin oman kustannustason 
muutokseen. Kustannustason noustessa yksityinen palvelutuottaja saa saman korotuksen.  

Säynätsalon sopimuksessa laatupantin osuus on 3 prosenttia, ja kapitaatiohinta on kiinteä sopimuskauden 
ajan.  

Tarkastuslautakunta ei ole selvittänyt julkisen ja yksityisen palvelutuottajan toiminta- ja johtamistapoihin 
liittyviä eroja, joilla voi olla vaikutusta lääkäri-hoitajatyönjakoon ja tehtävien sisältöihin.  
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Kaupungin oma palvelutuotanto avosairaanhoidossa 

Kaupungin omat terveysasemat tuottavat avosairaanhoidon palveluja Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan 
terveysasemilla sekä Kyllön, Palokan ja Vaajakosken terveysasemilla.   
 
Kaupungin osavuosikatsauksen 2/2018 mukaan avosairaanhoidon jonotilanne omassa toiminnassa on 
parantunut, mutta ei ole vielä tavoitteessa. Lääkärille keskimääräinen jonotusaika syyskuun alussa oli 24 
päivää ja hoitajalle 12 päivää (tavoite on 21 ja 7 pv). Vuoden 2018 lopun tilanteen mukaan jonotusajan 
keskiarvo lääkärille oli sama 24 ja hoitajalle 11 päivää.  
 
Kaupungin tavoitteena on, että asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä edistetään yhdessä kaupungin eri 
toimialojen kanssa hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Keinona nähdään sosiaali- ja 
terveyspalveluiden asiakaslähtöisen yhteistyön syventäminen. Tavoitteena on myös, että sosiaaliohjausta on 
saatavilla kaikilla kaupungin omilla terveysasemilla. Talousarvion 2018 mukaan ostopalveluissa tiivistetään 
yhteistyötä palvelutuottajien kanssa palvelutuotannon laadun takaamiseksi. Avosairaanhoidossa 
ostopalveluna on viikonlopun haavahoidot ja lääkärityö tarpeen mukaan. Esimerkiksi kuntoutus ja 
erikoisvastaanotot -palvelualueella ja hammashoidossa on ostopalveluja. 
 
  

 
Johtopäätös: 

 

Ulkoistuksen tavoite palvelun saatavuuden, laadun ja kustannustehokkuuden osalta on toteutunut. 
Palvelun kustannukset ovat alhaisemmat kuin ennen ulkoistusta, lääkäri- ja hoitaja-aikoja on saatavilla 

ja asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun laatuun. 

Palvelutuotanto on saatu turvattua ulkoistetuilla alueilla eikä kustannustaso ylitä oman toiminnan 
kustannusta verrattuna sopimuskauden lähtötilanteeseen. Oman ja ulkoistetun palvelun kokemusten 
vaihto edistää palvelun kehittämistä. Jatkossa oman tuotannon kustannustason noustessa korvataan 

ulkoistettujen palvelujen tuottajille vastaava summa. 

Palvelun tuottajalle on jäänyt intensitiivi kehittää toimintaansa, kun laatupantti ei ole toteutunut 
kokonaan. 

 Ulkoistettujen terveysasemien asiakkaat 

vuoden 2018 lopussa: 

Korpilahti 4801 

Säynätsalo 3326 

Tikkakoski 5175 

Yhteensä 13302 
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Tarkastuslautakunta teki arviointikäynnin keskustan terveysasemalle 19.9.2018. Sekä lääkärit että hoitajat 
toivovat enemmän alhaalta-ylöspäin –johtamista ja hyvien käytäntöjen vertaamista sekä niiden 
käyttöönottamista. Jotkin päätökset tuntuvat operatiivisessa toiminnassa epärationaalisilta ja kustannuksia 
lisääviltä ratkaisuilta, kuten Kyllön iltavastaanotto, kun vieressä on myös päivystys. Usein potilas joudutaan 
kuitenkin lähettämään laboratoriokokeisiin tai muihin toimenpiteisiin päivystykseen. Henkilöstö kokee 
toisinaan, että poliittiset päätökset tulevat heille yllätyksenä, vaikka toimintamallien kehittämisessä 
toivotaankin, että henkilöstö tuottaa uusia malleja ja kokeilee rohkeasti erilaisia toimintamalleja.  
Päätöksentekoa toivottiin avoimemmaksi. Ylhäältä käsin annettavat toimintatavat eivät motivoi, kehitystyö 
lähtee toimijoista. Kaupunginvaltuusto ja perusturvalautakunta ovat valtuuston päätöksen mukaisesti 
edellyttäneet, että käynnistetään etälääkäripalvelu ja klo 16 jälkeinen palveluaika, joka toteutuu tällä hetkellä 
vain Kyllön kiirevastaanottona klo 16 – 18, ja on tarjolla koko Jyte-väestölle ajanvarauksella. 

Keskustan terveysasemalla on tehty kehittämistyötä, mutta esille tuli, että tarvitaan toimintatapojen 
harmonisointia, jotta palveluketjuihin saadaan joustavuutta. ”Turhia käyntejä” on voitu vähentää 
terveysaseman sisälle muodostettujen solujen (tiimien, monitoimijaisen tai moniammatillisen yhteistyön) 
kautta. Hoitoprosesseissa työskentelee lääkäri-hoitaja –työpari. Palveluun on kehitetty portaali, johon voi 
ottaa yhteyttä ja vastauksen saa seuraavaan päivään klo 14 mennessä. 

Oman tuotannon terveysasemien lääkärit tekevät käyntejä palvelutaloihin ja konsultoivat kotisairaanhoitoa. 
Julkiselle terveysasemalle tulee potilaita päivittäin myös YTHS:stä, päivystyksestä ja työterveyshuollosta. 
Julkisessa terveydenhuollossa kaikille asiakkaille tehdään hoidontarpeenarviointi. Terveysasemien vaihdot 
työllistävät omaa toimintaa. Ja eri asemien labra-asioihin vastaaminen vie oman tuotannon resurssia. 
Nykyisin vain lääkärityötä ostetaan ostopalveluna. Hoitotyö resursoidaan omasta toiminnasta ja siihen on 
saatu 2 htv sairaanhoitajaresurssia lisää. 

Vuoden 2019 talousarviossa tavoitteeksi on asetettu sähköisten asiointipalveluiden tarjonnan lisääminen ja 
palveluaikojen laajentaminen.  

Nykyinen Effican virtuaalipöytä toimii hitaasti tai kaatuilee, mikä hidastaa lääkäri- ja hoitajatyötä. Uuden 
potilastietojärjestelmän hankinta tullee korjaamaan tämän tilanteen. Palvelun tuottajat pitävät tärkeänä sitä, 
että potilastiedot siirtyvät automaattisesti Kantaan. Potilastietojärjestelmän päälle on rakennettu mm. 
hoidon vaikuttavuuden seurantatyökalut, joita hyödynnetään erityisesti ennaltaehkäisevässä palvelussa 
kuten diabetesseulonnoissa. Tuottajalle on tärkeää, ettei synny rajapintaongelmia.  
 
Nykyisin on asiakasryhmiä, jotka ovat tottuneet käyttämään digi- ja etäpalveluja. Mahdollinen kehityssuunta 

on, että digipalvelujen määrä lisääntyy ja että terveydenhuollon palvelut muuttuvat enemmän ajasta ja 

paikasta riippumattomiksi. Espoossa jo kokeillaan toimintamallia, jossa oman tuotannon asiakkaat voivat 

asioida millä tahansa terveysasemalla. Espoon kokemusten seuranta on tärkeää, sillä ainakin nykykäsityksen 

mukaan huoli on hoidon jatkuvuuden turvaamisesta. 

 
Havaintojen perusteella sosiaaliohjaus ei vielä ole täysin integroitunut lääkäri-hoitajatyöhön kaikilla 
terveysasemilla. Valinnanvapauskokeilussa toteutettiin henkilöstön koulutusjaksoja, jotka edistivät 
sosiaaliohjauksen/palveluohjauksen integroitumista lääkäri-/hoitajatyöhön ja 
terveysaseman/”sotekeskuksen” matalan kynnyksen palvelua.  
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Alla olevissa taulukoissa on terveysasemien vastaanottoalueiden väestömäärä suhteutettu terveysaseman 
saamaan korvaukseen/kustannuksiin. Huom! taulukot eivät jää lopulliseen kertomukseen, vaan niiden  
 
 
 
 
perusteella tehdään johtopäätökset 
 
Vuoden 2018 lopussa (kirjanpidosta puuttuivat vielä mm. lomapalkat) terveysasemien asiakastilanne oli 
seuraava:  
 
 
  

väestö 
alueiden kesken ulos 

toiseen 
kuntaan 

sisään 
toisesta 

kunnasta 
ulos 

yksityiselle yht 

 

TA-alue 
sisään 
palveluun 

ulos 
palvelusta €/as 

Huhtasuo 8837 31 196 2 7 565 8112 218 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yhteenveto: 

 

Jyväskylän kokemukset ovat osoittaneet, että asiakkaan palvelutarpeeseen voidaan vastata 
tehokkaammin ja laadukkaammin, kun yksi tuottaja huolehtii asiakkaan palvelukokonaisuudesta. 

Julkisen ja yksityisen tuottajan vertailun kautta voidaan asettaa kustannustehokkain hinta, joka on 
kaikille tuottajille sama. Kannusteiden avulla voidaan valvoa palvelun laatua.  

 
Johtopäätös/kysymys: 

 
Sosiaaliohjaajien jalkautuminen terveysasemille on tehostanut resurssien käyttöä. Matalan kynnyksen 

palveluun voitaisiin liittää myös omahoitojärjestelmien ohjausta. 
 

Oman toiminnan terveysasemien kustannusrakenteessa on vaihtelua, mikä johtuu esimerkiksi siitä, 

joillakin asemilla joudutaan ostamaan lääkäripalvelua tai käyttämään vuokralääkäreitä. Eri asemat on 

resursoitu eri tavoin väestön vaativuuden ja sairastavuuden mukaan. Ulkoistetun terveysaseman osalta 

vastuu palvelun saatavuudesta on sopimuksen mukaan tuottajalla. 

Omassa toiminnassa on käytetty ostopalvelulääkäreitä muun muassa kiirevastaanotossa Kyllössä, 

sairaalan päivystyksessä ja omien terveysasemien lääkärivajeen täyttämisessä. 

Oman toiminnan kustannustehokkuuden seurantaa varten on rakennettu varjobudjettia, jolla 
puolestaan seurataan sitä, miten kapitaatiohinta riittää oman tuotannon toteuttamiseen. 

Onko järkevää pitää Kyllössä iltavastaanottoa, kun aivan vieressä on kattava päivystys? 

 

 
 

 
 

Asiakkaat omilla terveysasemilla vuoden 2018 lopussa: 

Huhtasuo 8112 

Keskusta 30994 

Kuokkala 16852 

Kyllö 28409 

Palokka 19000 

Vaajakoski 13063 

Hankasalmi 4896 

Uurainen 3715 

 125041 
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Suun terveydenhuolto 
 
Suun terveydenhoitoon pääsy on heikentynyt. Hoitotakuu on 90 päivää ja vain poikkeustapauksissa voidaan 
hammaslääkärille antaa aika 180 päivän päähän. Jyväskylässä jonotusaika on tilinpäätöstietojen mukaan 
hammaslääkärille 131 ja suuhygienistille 61 päivää.  
 

Asiakkaiden odotusajat  
Toukokuun alun 2019 tilanne: 
(voimassa olevat varaukset) 
    

Alle 90 päivää 91-180 päivää yli 180 päivää 

11177 8089 1869 
   

   

   

   

   

   

   

    

 
 
Hoitoon pääsyn keskiarvo JYTE:ssä on 161 vuorokautta kiireettömään hammaslääkärin hoitoon. Pääsy 
vaihtelee 80 ja 277 vuorokauden välillä.  
 
Jonotusajan pidentyminen johtuu potilasmäärän merkittävästä kasvusta. Jyväskylän väestö kasvaa ja lisäksi 
tapahtuu siirtymistä yksityiseltä palveluntuottajalta terveyskeskukseen Kela-korvausten pienennyttyä viime 
vuosina. Ihmisillä on nykyään ikääntyessäänkin omat hampaat, joten hoidettavaa on tämänkin vuoksi 
aiempaa enemmän.  
 
Perusturvan antaman selvityksen mukaan kaupungilla on ollut ”Kerralla kuntoon” – toimintamalli, jonka 
avulla on voitu hoitaa lisääntyneestä kysynnästä arviolta noin 1500 potilasta. Jatkossa toimintamallin avulla 
ei ole enää mahdollista vastata lisääntyneeseen kysyntään. Ongelma on siinä, ettei toimintamalli sovellu 
pieniin hammashoitoloihin. Kyllössä ja Palokassa on toimintamallin mukaisesti kaikki tilat täysimääräisesti 
käytössä. Tämän takia ei voida pitää ihan täyttä vakanssimäärää täytettynä eikä näkyvillä ole mahdollisuutta 
kaksivuorotyöhön. Perusturvan selvityksen mukaan Iltamyöhään ei ole järkevää tehdä kovin vaativia hoitoja. 
Sijaisten käytössä on toisaalta jouduttu käyttämään suurta harkintaa talousarviossa pysymiseksi. Lisäksi 
kaupunki on omilla toimillaan vähentänyt hoitohuoneiden määrää kiinteistöjen korjaustoimenpiteiden 
yhteydessä 
 
Aluehallintovirasto on pyytänyt Jyväskylän kaupungilta selvityksen suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn 
toteutumisesta 29.1.2019. Selvitys on annettu 28.2.2019 mennessä.  
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AVI on antanut asiaa koskevan määräyksen 29.4.2019. Alla päätöksen ydinkohta: 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antaa kansanterveyslain 43 §:n 1 momentin perusteella 
Jyväskylän kaupungille määräyksen järjestää hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa terveydenhuoltolain 
51 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla siten, että potilas pääsee hammaslääkärin vastaanotolle 
viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.  
 
Tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava 31.10.2019 mennessä. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto velvoittaa Jyväskylän kaupunkia antamaan 15.11.2019 mennessä 
ajantasaiset tiedot hoitoon pääsyn toteutumisesta ja niistä toimenpiteistä, jotka Jyväskylän kaupunki on 
tehnyt saattaakseen kiireettömän suun terveydenhuollon hoitoon pääsyn terveydenhuoltolain 
edellyttämälle tasolle. 
 
  

6.2. Varhaiskasvatuksen palvelujen yhteistyö ja kolmiportaisen tuen toteutuminen 
 
Talousarvion 2018 mukaan varhaiskasvatuspalveluja käyttää noin 66,7 prosenttia jyväskyläläisistä lapsista. 
Keväällä 2018 palveluja käytti jo 75,3 % lapsista, ja heistä noin 20 prosenttia on yksityisten palvelujen piirissä. 
Vuoden 2019 talousarviossa varaudutaan, että palveluja käyttää 79,6 % lapsista. Valtuuston päätöksen 
mukaisesti 1.8.2019 alkaen poistetaan subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaus. 
 
Kasvun ja oppimisen palvelujen valtuustoon nähden sitova tavoite vuonna 2018 on toimintakate 196 418 900 
euroa. Luku sisältää sekä perusopetuksen että varhaiskasvatuksen palvelut. Tilinpäätöksessä 2017 
varhaiskasvatuspalvelujen toimintakate oli 70 066 200 euroa ja koko toimialan toimintakatteesta se oli 35,7 
prosenttia. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä vastaavat luvut ovat 74 393 000 euroa ja 36,8 prosenttia.  
 

Kasvun ja oppimisen 
palvelut 

TP 2017 TP 2018 TA2019 

Toimintakate (sitova) -193 817 201 857 213 464 

 
 
Toimintakatetta lisättiin vuoden 2018 aikana 3 534 500 euroa ja vuoden 2019 talousarvioon toimintakatteen 
kasvu on 6,8 prosenttia eli noin 13,5 miljoonaa euroa. Maksutuloja varhaiskasvatuksesta on saatu vuosina 
2017 ja 2018 noin 7 miljoonaa euroa.  Vuoden 2018 alussa alennettiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. 
Tämän arvioitiin vähentävän kuntien maksutuloja 91 miljoonaa euroa vuodessa. Asiakasmaksut ovat 
kuitenkin alentuneet hallituksen arvioita vähemmän, sillä kolmannes kunnista on kompensoinut 
varhaiskasvatuksen maksutulojen alenemaa yksityisille palveluntuottajille vapaaehtoisesti, jotta yksityisen ja 
kunnallisen varhaiskasvatusmaksujen ero ei kasvaisi kohtuuttomaksi. Tämä on nostanut kuntien 
kustannuksia, myös Jyväskylässä. Maksualenema sekä kompensaatio heikentävät varhaiskasvatuksen 
taloutta.  
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Kustannusvertailu/asiakasmäärävertailu eri hoitomuotojen suhteen: 
päiväkoti/perhepäivähoito/kotihoito/yksityinen hoito (palveluseteli)/yksityinen hoito tuella/toimintamenot:  
 

 
 
 
 
 
 

 

Varhaiskasvatuksen 
toimintamenot, M€ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 80 604 000 79 337 000 78 393 000 78 129 000 77 757 000 79 614 000 

 

 

Varhaiskasvatuksen mittarina käytetään suoritehintaa (euroa/laskennalliset lapset ka/vuosi). Suoritehinta 

pohjautuu sekä toteutuneisiin kustannuksiin että suoritteisiin, ei suoraan lapsimäärään. 0-6-vuotiaiden 

lasten määrä vuonna 2017 oli 10 354. 

Kunnallisen päivähoidon kustannus (€/lapsi) on 11 553 vuonna 2018. 

Suoritehinta on laskettu erikseen päiväkotihoidolle, perhepäivähoidolle ja kerhotoiminnalle.  
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Alla olevien taulukoiden luvut perustuvat sivistystoimen laskelmiin.  

 

 

 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannukset suhteessa lasten määrään ovat kasvaneet vuodesta 2014. 

Henkilöstömenot kasvoivat 2,1 miljoonaa euroa (5,6 prosenttia) vuodesta 2017 vuoteen 2018, vaikka lasten 

määrä pieneni. Kasvua selittävät varhaiskasvatuksen piiriin tulleiden lasten määrän kasvu.  

Uuden varhaiskasvatuslain mukainen henkilömitoitus on täyttynyt sivistyspalvelujen antaman tiedon 

mukaan Jyväskylässä jo ennen lain voimaantuloa. Laki tuli voimaan 1.8.2018. Päiväkodin johtajan uudet 

kelpoisuusvaatimukset tulevat voimaan 1.1.2030, henkilöstöä koskevat säännökset pääsääntöisesti vuoteen 

2021 mennessä.  
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Yksityiset varhaiskasvatuspalvelut 

 

 

 
Palvelujen riittävyys  
 
Kaupungin väkiluvun kasvutavoite on vähintään 1 prosentti vuodessa. Palvelujen riittävyyttä on pyritty 
ennakoimaan palveluverkkoselvityksellä, jota arvioidaan ja tarkastellaan vuosittain yhdessä 
varhaiskasvatuksen palveluohjauksen, Tilapalvelun, kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa. 
Palveluverkkoselvityksessä on pyritty ottamaan huomioon kaikki palveluntarpeen kasvuun vaikuttavat asiat. 
 
Jyväskylässä on 18 päiväkotihoidon palvelutuottajaa, joilla on yhteensä 34 päiväkotia. Kaupungin päiväkoteja 
on yhteensä 60 kappaletta. Pidennetyn aukioloajan päiväkoteja on eri puolilla kaupunkia yhteensä 8 ja lisäksi 
yksi 24/7 auki oleva päiväkoti (Tapiola). 
 
Varhaiskasvatuksen päiväkotihoidon palvelusetelimenot vuonna 2017 olivat 8,9 milj. euroa ja setelin arvo 
vaihteli 718 – 1 186 euron välillä per kuukausi. Vuoden 2018 talousarviossa budjettiin varattiin 9,4 milj. euroa 
palvelusetelimenoihin, mikä ylittyi noin 0,8 miljoonaa euroa. Jyväskylä ei maksa kotihoidon tuen kuntalisää. 
Sen sijaan maksetaan palvelurahaa (https://www.jyvaskyla.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus-
ja-esiopetus/yksityinen-varhaiskasvatus/yksityiseksi). 
 
Vuonna 2018 oikeus varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön rajattiin 4 – 6 tuntiin päivässä tai 84 – 126 tuntiin 
kuukaudessa lapsen tarvitseman tuen ja tukitoimenpiteiden laajuuden mukaan. Lapsen tuen tarpeet ja 
tukitoimenpiteet kirjataan lapsen henkilökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Varhaiskasvatuksen 
henkilökunta sopii yhdessä vanhempien tai muiden huoltajien kanssa tukitoimien toteuttamiseen tarvittavat 
hoitoajat. 
 
Mikäli lapsella on jo paikka päiväkodissa, työn tai opiskelun vuoksi kokopäivähoitoa lapselle tarvitsevat 
vanhemmat ilmoittavat palveluntarpeen muutoksen ja lapsi saa jatkaa samassa päiväkodissa ja ryhmässä. Jos 
lapsi on ollut kotihoidossa, niin lain mukaan vanhemman äkillisesti työllistyessä tai saadessa opiskelupaikan 
varhaiskasvatuspaikka pitää järjestää kahden viikon aikana. Muussa tapauksessa järjestelyaika on 4 
kuukautta. Tilapäistä hoitoa voi saada mahdollisuuksien mukaan, jolloin hoitopäivän hinta on 19 euroa 
maksimissaan 5 päivänä kuukaudessa.  
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Mikäli perheen tilanne esimerkiksi vanhempien voimavarojen tai lapsen tuen tarpeen vuoksi vaatii 
kokoaikaista varhaiskasvatusta, niin varhaiskasvatus järjestetään perheen tarpeiden mukaisesti yhdessä 
huoltajien kanssa neuvotellen ja sopien. 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän ja rakenteen toteutuminen uuden lain mukaan   
 
Tällä hetkellä Jyväskylässä on uuden varhaiskasvatuslain vuonna 2030 vaatima henkilöstömäärä ja rakenne 
(2 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 1 lastenhoitaja). Siitä, miten uudet nimikkeet, varhaiskasvatuksen 
opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi otetaan käyttöön, on tehtävä suunnitelma. Varhaiskasvatuksen 
johtajien ja opettajien viikkotyöajasta 13 prosenttia on varattava suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.  
 
Päiväkodin johtajat laativat yhdessä henkilökunnan kanssa vuosisuunnitelman siitä, miten S-A-K-aikaa 
(suunnittelu, arviointi, kehittäminen) käytetään eri kuukausina/vuodenaikoina. Työvuorosuunnittelua 
kehitetään niin, että S-A-K-aika saadaan toteutettua lasten turvallisuus huomioiden. Resursoinnin 
näkökulmasta Jyväskylässä on suuri tarve palkata varahenkilöstöä (lastenhoitajia) lapsiryhmiin. Työnjako on 
tehtävänkuvien mukaisesti ja tarkemmat suunnitelmat työnjaosta tehdään yksikkökohtaisesti. 
 
AVI on pyytänyt selvityksen 13 päivähoitoryhmän henkilöstömitoituksesta 31.7.2019 mennessä.  
 
Varhaiskasvatuksen asiakas- ja henkilöstökyselyt on toteutettu (ajalla 30.1. – 13.2.2018) ja merkitty tiedoksi 
sivistyslautakunnassa 25.4.2018 § 34. Kyselyn perusteella asiakkaat ovat kiinnittäneet huomiota mm. 
seuraaviin seikkoihin:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Johtopäätös: 

 
Palvelusetelin käytön mahdollisuus oltava asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman 
joustavaa erilaisissa elämäntilanteissa.  
 
Miten asiakaskyselyssä ilmenneet epäkohdat otetaan huomioon? 
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Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa 
 
Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on ollut 30.11.2018 

4979 lasta joista 
461 erityisen tai tehostetun tuen piirissä 
 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on tammikuussa 2019 
1718 lasta joista 
16 erityisen tai tehostetun tuen piirissä 
 

Eli yhteensä Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa on  
6697 lasta joista 
477 erityisen tai tehostetun tuen piirissä eli vähän yli 7 prosenttia lapsista, mikä vastaa 
valtakunnallisia lukuja.  

 
Yleinen tuki kuuluu jokaiselle lapselle ja yleinen tuki luo perustan, jolle tehostettu tai erityinen tuki voi 
rakentua. Varhaiskasvatuksessa lapselle annetaan tukea heti, kun tarve siihen ilmenee. Mitään 
asiantuntijalausuntoa ei tarvita. Tuki voi olla pedagogista tai rakenteellista. Tukimuodot suunnitellaan 
yhdessä huoltajien ja tukiverkoston kanssa ja tuki toteutuu lapsen arjessa lähipäiväkodissa. Rakenteellinen 
tuki on esimerkiksi sitä, että lapsiryhmään on palkattu erityisavustaja muun henkilökunnan lisäksi 
varmistamaan tukitoimien toteutumista ryhmässä. Rakenteellista tukea on myös varhaiskasvatuksen 
erityisopettajan työskentely lapsiryhmässä henkilökunnan tukena konsultoiden, toimimalla 
rinnakkaisopettajana ja tarvittaessa ohjaamalla pienryhmiä. Lisäksi rakenteellisena tukena on mahdollista 
pienentää lasten määrää päiväkodissa. 
 
Yhtenä haasteena varhaiskasvatuksessa on psyykkisesti oirehtivat lapset. Varhaiskasvatuksen keinot tukea 
heitä ovat pedagogisia ja/tai rakenteellisia. Varhaiskasvatuksen keinot koetaan usein riittämättömiksi ja 
ongelma korostuu vielä siksi, että lapsen pääsy vahvemman tuen piiriin (sairaala) on hidasta ja osin myös 
epävarmaa. Lisäksi usein koko perhe tarvitsee apua pulmiin, joiden seurauksena lapsi oireilee. 
 
Lähes kaikki lapset ovat neuvolatoiminnan ja/tai varhaiskasvatuksen piirissä. Koulun aloitus on viimeinen 
ajankohta, jolloin kaikkien väestörekisterissä olevien lasten tilanne tarkistetaan.  
 
Alle kouluikäisten sekä kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä tilanteeseen tarjotaan palveluja 
monialaisesti. Kaupungissa toimii varhaisen tuen palvelut –yksikkö (sosiaalipalvelut), joka tarjoaa 
perheohjausta, lapsiperheiden kotipalvelua ja perhesosiaalityötä. Yksikössä työskentelee 
sosiaalityöntekijöitä, perheohjaajia, kotipalvelun perhetyöntekijöitä ja palveluohjaajia ja yksiköllä on 
yhteinen palveluohjaus. Monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin tiimi aloitti 3.5.2018. Varhaisen tuen 
perheohjus on maksuton palvelu. Vuonna 2018 on kokeilut perheohjauksen viemistä alueille mm. kerran 
kuukaudessa tapahtuvat perheohjaajien vastaanotot neuvoloissa sekä perheohjauksen jalkautuminen 
neljälle koululle.  
 
Lastensuojelun avohuollon alkuarvioinnin tiimeissä arvioidaan lapsen lastensuojelun tarve. Lapsen asioista 
vastaava lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi asiakkuuden aikana yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
lapsen tarvitsemien palvelujen tarvetta ja toteuttamista. Vaikka tieto lastensuojelun asiakkuudesta ja niihin 
liittyvistä ilmoituksista on salassa pidettävää, varhaiskasvatuksen toimijoille tulee antaa lapsen hoidon ja 
kasvatuksen kannalta välttämättömät tiedot. Vastuuhenkilö lastensuojelun asiakkuuden ja sen selvittämisen 
ajan on sosiaalityöntekijä. Asiakaslähtöisen yhteistyön jatkuva arviointi on välttämätöntä ja sama koskee 
osaamisen ylläpitämistä. Yhdyspintatyötä lujittaa konsultaatio- ja muu yhteistyöskentely.  
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Uudenlaista toimintatapaa edustaa eri ammattilaisista koottu monitoimijaisen arvioinnin tiimi, joka on 
ammattilaisten ja asiakkaan yhteinen työväline tilanteisiin, joissa tuen tarve on monialaista, ja asiakkaan 
kohdalla ei tunnu löytyvän vastuutahoa tai palvelua. Tilanteen ymmärtäminen ja asiakkaan tarpeisiin 
vastaaminen edellyttää läheisten lisäksi useampien eri ammattilaisten osallistumista tilanteen arviointiin. 
Arvioinnin tarkoituksena on muodostaa yhteinen näkemys asiakkaan elämäntilanteesta, tuen ja palveluiden 
tarpeesta. Tiimi tuottaa yhdessä asiakkaan kanssa yhteisen suunnitelman.  
 
Tiimi on tarkoitettu lasten ja aikuisten monimutkaisiin tai pitkittyneisiin asiakastilanteisiin. Asiakkailla voi olla 
monia auttajia tai varsinaista työskentelyä ei ole vielä aloitettu, mutta huoli asiakkaan / asiakasperheen 
tilanteesta on jollain työntekijällä suuri. Tiimiin kuuluu jäseniä:  
 
Oppilashuollosta:   koulukuraattori 
Varhaisen tuen palvelut:   sosiaalityöntekijä  
Perheneuvola:   psykologi  
Vammaispalvelu:  sosiaalityöntekijä 
Lastensuojelu:   sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä 
Aikuissosiaalityö:  sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä 
 
 
 
 
 
 
 

(Huom, tilinpäätöksessä on, että 

 

 

 

 

* Tilinpäätöstietojen mukaan tehostetun ja erityisen tuen palvelujen toimintatapoja ja rakenteita on aloitettu 
järjestelmällisesti kartoittamaan sekä alueellisesti että koulukohtaisesti syksyn 2018 aikana. Lisäksi peruspalveluja 
tukevan verkoston kanssa tehtävän yhteistyön toimintatapoja selvitetään ja mallinnetaan. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johtopäätös: 

Lapsen ja perheen tarpeen mukaisia oikea-aikaisia palveluverkostoja on rakennettu tukemaan perheen 
arkea. Näiden rakenteellisten muutosten ja taloudellisten panostusten vaikuttavuutta tulisi jatkossa 

seurata. 
 

Palveluverkoston tulisi myös kyetä vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksiin nopeasti ja niin ettei 
siitä aiheudu estettä tilapäisenkään työn vastaanotolle. 

 
Perheiden palveluissa on tärkeää tunnistaa mahdollisimman varhain tilapäisen tuen tai avun tarve ja 

vastata siihen mahdollisimman matalan kynnyksen palveluilla. Tämä tarkoittaa myös asiakasohjauksen 
kehittämistä (perheiden tilapäinen kotiapu/palveluiden ohjaamo). On huolestuttavaa, että lasten 

neuvolatarkastuksia jää kokonaan tekemättä (30 lasta).  
 

 

 
Johtopäätös: 

 
Asiantuntijoiden haastattelujen perusteella palveluja on riittävästi, mutta haasteena on vielä niiden 

hyödyntäminen oikeaan aikaan asiakkaan tarpeen mukaan. Tässä tarvitaan yhteistyötä 
sosiaalipalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden kesken. Yhteistyötä myös palvelusetelituottajien 

kanssa on tiivistetty. 
 

Palvelun vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että tavoitetaan kaikki lapset/perheet jo 
neuvolavaiheessa, ja pystytään ehkäisemään erityisten palvelujen tarve myöhemmin. 
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6.3. Vanhus-, varhaiskasvatus- ja vammaispalveluiden valvonta 
 

6.3.1. Vanhuspalveluiden valvonta 

Vanhus- ja varhaiskasvatuksen palveluissa valtakunnallisesti ilmi tulleiden puutteiden vuoksi 

tarkastuslautakunta kutsui Jyväskylän kaupungin kyseisten palvelujen valvonnasta vastaavat henkilöt 

raportoimaan valvonnan järjestämisestä 19.2.2019 pidettyyn iltakouluunsa. Parin päivän päästä 21.2. 2019 

uutisoitiin, että Jyväskylän kaupunki on valvonnan perusteella käynnistänyt toimenpiteitä Attendo 

Holstinpuistossa yhteistyössä AVIn ja Valviran kanssa.  

Kaupungin omissa palveluasumisen yksiköissä on noin 472 paikkaa. Hoivatyötä tekevän henkilöstön mitoitus 

on 0,65 ja koko henkilöstön 0,73. Ostopalvelu/palvelusetelipaikkoja kaupungilla on 466 kappaletta.  

Kaupunkiin perustettiin valvonta- ja ostopalvelutiimi 1.1.2016 alkaen. Holstinpuiston tapaus osoittaa, että 

kaupungin järjestämien vanhuspalveluiden tuottajien valvontaprosessi toimii. Valvonta kohdistetaan sekä 

omaan että ostettavaan palveluun ja se sisältää ohjausta, neuvontaa, tuottajatapaamisia, ennallista ja 

reaktiivista valvontaa sekä eri kanavien kautta saataviin reklamaatioihin reagoimista. Valvontavastuussa 

olevat henkilöt osallistuvat myös palvelujen kilpailutuksiin ja sopimusten seurantaan.  

Kolmessa vuodessa valvontakäynnit ovat kasvaneet 255 prosenttia (112 käyntiä) ja eri tavoin annetut 

reklamaatiot 22 prosenttia (43 kappaletta, vuosittainen vaihtelu voi olla suurta). Erilaisten 

valvontatoimenpiteiden määrä on siten lisääntynyt kolmessa vuodessa melkein 90 prosenttia.  

Kaupunki valvoo nykyisin noin 20 omaa ja noin 30 ostopalveluyksikköä, joissa asiakaspaikkoja on yhteensä 

noin 940. Ihmisten ikääntyminen aiheuttaa ympärivuorokautisen hoivan tarpeen kasvua. Vanhuspalveluiden 

osalta on arvioitu, että Jyväskylässä hoivan tarpeen kasvu tarkoittaisi vuoteen 2025 mennessä noin 24 

miljoonan euron lisäystä käyttötalousmenoihin, mikäli palvelurakenne säilyisi ennallaan (Perusturvan 

ilmoittama tieto). Samalla myös valvonnan tarve kasvaa.   

Julkisuuteen on tuotu esimerkkejä, joissa samalla henkilömitoituksella on voitu parantaa hoivayksikön 

hoidon laatua ja asiakkaan elämänlaatua. Tämä kertoisi siitä, että asiakkaan palveluja on voitu suunnitella ja 

toteuttaa kokonaisuuksina (asiakkaan toiveet ja hyvinvointiin vaikuttava aikaisempi tieto on otettu 

huomioon).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluehallintoviraston valvonnan päättyminen kotihoidossa oli ilmoitusasiana 24.1.2019 Jyväskylän kaupungin 

perusturvalautakunnan kokouksessa. 

 

Johtopäätös: 

Jyväskylässä vanhuspalveluiden valvonta toimii hyvin ja valvonnan kautta on voitu reagoida puutteisiin 

niin oman kuin ostopalvelujen osalta. Koska yksittäisten tuottajien valvonnassa tulee esille puutteita 

neuvonnasta ja sopimuksista huolimatta, osoittaa se, että myös yllätyksellisiä valvontatoimia tarvitaan. 

On huolehdittava siitä, että asiakkaat ja omaiset tietävät, miten palautetta palvelusta voi antaa ja miten 

palaute käsitellään. 

 



60 
 

6.3.2. Varhaiskasvatuspalveluiden valvonta 

Varhaiskasvatuksessa valvontatoimia on kohdistettu yksityiseen palvelutuotantoon. Omaan toimintaan ei 

kohdistu samanlaista valvontaprosessia, vaan valvonta on uskottu päiväkotien esimiehille, pedagogisille 

johtajille ja erityisopettajille. 

Yksityisten päiväkotien määrä on 35, joista ketjujen ylläpitämiä on 21 ja pieniä yksityisiä päiväkoteja on 12 

sekä Steiner päiväkoteja 2 ja ryhmäperhepäiväkoteja 2. Yksityisiä perhepäivähoitokoteja on 87.  

Jyväskylän kaupungin yksityisen varhaiskasvatuksen Sääntökirjan sekä Valvontasuunnitelman mukaisia 

toimenpiteitä liittyen yksityisen toiminnan ennakolliseen valvontaan ja toiminnan aikaiseen valvontaan sekä 

ohjaukseen on valvonnasta vastaavien henkilöiden raportoinnin mukaan tehty vuoden 2018 aikana 

seuraavasti: noin 100 auditointikäyntiä palvelupaikoissa, toiminnan aloittamiseen liittyviä käyntejä noin 20 

ja tehostettuja valvontakäyntejä noin 10. Päiväkotien henkilöstörakenteen – ja määrän sekä kelpoisuuksien 

tarkastaminen tehdään kaksi kertaa vuodessa.  

Vuoden 2018 aikana on kirjattu 8 tapausta, joihin on liittynyt joitakin puutteita varhaiskasvatuksessa tai 

tiloissa, kolmessa eri päiväkodissa ja kahden eri tuottajan toiminnassa. Valtakunnallisen ketjun päiväkodissa 

on esiintynyt puutteita, jotka on huomautuksesta korjattu. Yksi puute on johtanut ilmoitukseen 

terveystarkastajalle ja puutteen korjaamiselle on asetettu määräaika. Yksityisistä perhepäivähoitajista on 

annettu kielteistä asiakaspalautetta neljässä tapauksessa. Näistä kahden perhepäivähoidon yksikön toiminta 

on jouduttu välittömästi keskeyttämään lapsen turvallisuuden vaarantuessa. 

Yksityiseen palvelutuotantoon kohdistetaan vuonna 2019 ja jatkossa aikaisempia vuosia enemmän 

valvontatoimia. Valvonta on kohdistunut muun muassa päiväkodin käyttöönottoon liittyvien seikkojen 

varmistamiseen, kuten tilojen ja ympäristön turvallisuuteen, tilojen soveltuvuuteen varhaiskasvatukseen, 

omavalvonta- ja varhaiskasvatussuunnitelmien tarkastamiseen, lakisääteisten dokumenttien ja maksujen 

tarkastamiseen. Käytäntö on ollut, että valvontakäynneistä ilmoitetaan ennakkoon palvelun tuottajalle. 

Tavoite on, että vuoden 2019 aikana auditointikäyntejä kasvatetaan yhdestä kahteen vuoden aikana.  

Toisesta valvontakäynnistä ei ilmoitettaisi tuottajalle ennakkoon.   

Varhaiskasvatuksen valvontasuunnitelman 2018-2019 mukaan: Yksityisen varhaiskasvatusyksikön 

yllätystarkastukset tulee tehdä ”perustellusta syystä”. Yllätyskäyntien toteuttaminen edellyttää, että 

palvelun tuottajan kanssa sovitaan yllätyskäyntien mahdollisuudesta jo palvelun hankintavaiheessa.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johtopäätös: 

Valvonnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että päiväkoteihin voidaan tehdä myös 

yllätyskäyntejä. Valvonnan tulee ulottua myös omaan toimintaan. 
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6.3.3. Vammaispalveluiden valvonta  

Vammaispalveluiden antaman tiedon mukaan luvanvaraisen, ympärivuorokautisen sosiaalipalvelun tuottajia 

on vaikeavammaisten palveluissa 8 yksikköä (joista kaksi on yhteisiä palveluntuottajia vammaispalveluille ja 

vanhuspalveluille) ja kehitysvammaisten palveluissa 6. Vaikeavammaisten yksiköistä kolmeen tehtiin viime 

vuonna valvontakäyntejä, kehitysvammaisten yksiköistä kahteen. Suurin osa valvontakäynneistä on tehty 

yhdessä aluehallintoviraston toimesta. Vammaispalveluissa ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä 

tehtiin vuonna 2018 yksi, suurin osa on ollut ennalta ilmoitettuja. 

Valtaosa ilmoituksista on liittynyt hoitajamitoitukseen. Näitä asioita on käyty palveluntuottajien kanssa läpi 

valvontakäynneillä. Kaupungin ulkopuolella olevassa yksikössä on havaittu ongelmia lääketurvallisuudessa. 

Palveluntuottajalle on asetettu vaatimus kehittää lääkehoidon käytäntöjään ja tilannetta seurataan 

aktiivisesti. Kun kaupunki saa ilmoituksen palveluntuottajan puutteellisesta hoitajamitoituksesta, tehdään 

valvontakäynti asian tarkistamiseksi. Nykyisin on otettu käytäntö tehdä valvontakäynti ennalta 

ilmoittamatta. 

 

 

 

 

  

Johtopäätös: 

Vammaispalveluissa valvontaan ei ole juurikaan kohdistettu resurssia ennen kevättä 2019. 
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6.4. Mustankorkea Oy 
  

Yhtiön omistaa Jyväskylän kaupunki (80,0 %), Laukaan (12,8 %), Muuramen (5,8 %) ja Toivakan (1,4 %) kunnat. 

Mustankorkea Oy:n teki hankintasopimuksen biokaasulaitoksen rakentamisesta, joka aloitettiin 2016. Hanke 

ei edennyt suunnitelmien ja sopimusten eikä alkuperäisten aikataulujen mukaan vaan laitoksen 

rakentamisessa havaittiin oleellisia puutteita ja virheitä. Yhtiö joutui purkamaan sopimuksen helmikuussa 

2018, ja toimittaja hakeutui konkurssiin syksyllä 2018. Laitostoimittajan epäonnistumisen vuoksi 

Mustankorkea on joutunut ottamaan laitoksen rakentamisen loppuunsaattamisen omiin käsiin ja siitä on 

aiheutunut usean miljoonan lisäinvestointikustannukset alkuperäiseen kustannusarvioon verrattuna. 

Biopolttolaitos saatiin kohtuulliseen toimintakuntoon, jonka teho/tuottavuus ei kuitenkaan ole alkuperäisen 

sopimuksen mukainen. Yhtiö hoitaa itse laitoksen rakentamisen loppuun ja laitoksen pitäisi valmistua syksyyn 

2019 mennessä. Kuluista yhtiö on saanut takaisin rakentamisenaikaisen vakuuden pankilta, noin 1,6 

miljoonaa euroa.  

  

 

 

 

 

 

 

Kehittämistyössä on ollut vastoinkäymisiä:  

Mustankorkea sulkee biokaasun tankkausaseman toistaiseksi – Tukes: Laitteiston käyttö ei ole turvallista 

https://www.ksml.fi/talous/Mustankorkea-sulkee-biokaasun-tankkausaseman-toistaiseksi-%E2%80%93-Tukes-

Laitteiston-k%C3%A4ytt%C3%B6-ei-ole-turvallista/1277828?pwbi=e2711874913070bc3d94d8483b6dc347 

 

 

 

 

Yhtiöllä on taseessa Mörkökorven alueelta tonttivaraus (maa-alueen hankinnan aiesopimus UPM-Kymmene 

Oyj:n kanssa 838 480 €) ja lainvoimainen ympäristölupa jätteenkäsittelykeskukselle. Aiesopimus on rauennut 

lokakuussa 2018. 

Johtopäätös: 

Mustankorkea Oy on biokaasulaitoksen hankintasopimuksen purkamisen jälkeen toiminut hyvin 

haastavassa tilanteessa, jotta aloitettu rakentaminen saadaan päätökseen.  

Biokaasulaitoksen hankinnan opit on hyvä kirjata sopimusten laadinnan ja sopimushallinnan 

näkökulmasta. Sopimusehtojen toteutumista tulee seurata ja sopimusehdoissa olisi hyvä olla 

mahdollisuus nopeaan interventioon, jos sopimuksessa ei pysytä. 

Oma jalostus saadaan uudelleen käyntiin 

toukokuussa 2019.   

https://www.ksml.fi/talous/Mustankorkea-sulkee-biokaasun-tankkausaseman-toistaiseksi-%E2%80%93-Tukes-Laitteiston-k%C3%A4ytt%C3%B6-ei-ole-turvallista/1277828?pwbi=e2711874913070bc3d94d8483b6dc347
https://www.ksml.fi/talous/Mustankorkea-sulkee-biokaasun-tankkausaseman-toistaiseksi-%E2%80%93-Tukes-Laitteiston-k%C3%A4ytt%C3%B6-ei-ole-turvallista/1277828?pwbi=e2711874913070bc3d94d8483b6dc347
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6.5. Joukkoliikenne 
 
Joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu on kaupungin strateginen mittari (resurssien viisas käyttö). 

Valtuustoon nähden sitova toiminnallinen tavoite on, että joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat 2,0 

prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Kasvu oli 2,14 prosenttia, mikä vastaa 153 000 matkaa. 

Asiakasmaksuilla katetaan 65 prosenttia joukkoliikenteen kustannuksista. Tuki joukkoliikenteelle on 37,19 

euroa asukasta kohti.  

Asiakaspalvelun kehittämiseksi on otettu käyttöön bonusjärjestelmä liikennöitsijälle. Vuonna 2017 

maksettiin 215 777 euroa bonuksia joukkoliikenteen liikennöitsijöille ja 212 355 euroa vuonna 2018.  

Mobiililipun käyttöä seurataan myynti- ja käyttötasolla. Mobiililipun myynti on kasvanut osaksi myös sen 

vuoksi, että sen hintaa on laskettu.  
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6.6. Lukiokoulutuksen järjestäminen 
 

Kaupunki siirsi lukiokoulutuksen Jyväskylän Koulutuskuntayhtymälle (nyk. Gradia) vuonna 2010. Samassa 

yhteydessä kaupunki myi Lyseon ja Voionmaan lukiorakennukset Koulutuskuntayhtymälle 

maanvuokraoikeudella. Kaupunki sitoutui osana järjestelyä ostamaan rakennukset takaisin, mikäli 

Koulutuskuntayhtymän koulutustarjonta ko. rakennuksissa päättyy. Schildtin lukio siirrettiin elokuusta 2018 

alkaen Viitaniemen kampukselle. Lyseon lukio ja aikuislukio toimivat Harjun kampuksella.  

 

 

 

Koulutuskuntayhtymä ja Jyväskylän kaupunki tekivät alkuvuodesta 2017 lukioselvityksen, jossa tarkasteltiin 

Jyväskylän lukiokoulutuksen rahoituksen ja tarjonnan tasoa. Selvityksen perusteella Jyväskylän kaupunki 

päätyi rahoittamaan koulutuskuntayhtymän lukioita 370 000 eurolla. Kaupungin suunnitelman mukaan 

summa nousee runsaaseen miljoonaan euroon vuonna 2018 ja enimmillään 1,7 miljoonaan euroon 

seuraavina vuosina. Tavoite oli, että kaupungin lisärahoitus auttaa estämään kurssitarjonnan pienentämisen 

ja ryhmäkokojen suurentamisen. Yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin vähintään vuoden 2015 tarjonnan taso.  

Jyväskylän kaupungin lukiokoulutukseen sijoittaman tuen käytöstä koulutuskuntayhtymä Gradian ja 

kaupungin tarkastuslautakunnat pyysivät selvityksen 26.10.2018. Annetun selvityksen mukaan vuonna 2017 

saavutettiin asetettu tavoite: opetusresurssien aleneminen pysäytettiin vuoden 2016 tasolle (em. tunnusluku 

on 0,89 sekä vuonna 2016 että 2017). 

Annetussa selvityksessä arvioitiin myös kaupungin tuen vaikutusta vuonna 2018 tilinpäätösennusteen 

(lokakuun) lukujen perusteella. Gradian lukioiden vuoden 2018 tilinpäätösennuste oli 1,57 miljoonaa euroa 

alijäämäinen. Tilinpäätös 2018 osoittaa 1,25 miljoonan alijäämää. Kaupungin tuki lukiokoulutukselle vuonna 

2018 oli 1,05 miljoonaa euroa.  

Vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan kaupungin 1,05 miljoonan euron tuella opetuksen määrä päivälukioissa 

(opetettavat kurssit / opiskelijat) on saatu nousemaan tavoitteena olleelle vuoden 2015 tasolle eli 0,91:een. 
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Jyväskylän kaupungin talousarvion mukaan vuonna 2019 lukiotoiminnan tukea lisätään 650 000 euroa, jolloin 

kaupungin tuki Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian lukiotoimintaan on vuonna 2019 yhteensä 1,7 

miljoonaa euroa. 

Syksyllä 2018 Schildtin lukion uusi oppimisympäristö otettiin käyttöön Viitaniemen kampuksella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradia-lukioiden tunnusluvuissa ei ole esim. menestymistä ylioppilaskirjoituksissa, mikä mittaisi paremmin 

opetuksen vaikuttavuutta. Positiivista on, että lukio-opetuksen keskeyttäneiden määrä ei ole kasvussa (noin 

0,8 prosenttia).  

 

  

 

Johtopäätös: 

KV päätti 27.3.2017 § 20 käynnistää selvityksen toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista. 

KH on todennut 18.2.2019 § 32, että omistajakuntien kesken ei neuvotteluissa löytynyt yhteistä 

tahtotilaa eikä valmistelutoimenpiteitä koulutuskuntayhtymän organisaation muuttamiseksi tässä 

tilanteessa käynnistetä. 

Lukiokoulutuksen järjestämiseen tulee saada taloudellisesti kestävämpi ratkaisu. 

Kaupunginhallituksen tulee varmistaa, että kaupunginvaltuustolle raportoidaan lukiokoulutuksen 

tuloksista myös laadullisilla mittareilla. 
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6.7. Vammaisten avustajapalvelut  
 

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on ollut subjektiivinen oikeus vuodesta 2009 alkaen. 

Yleisin henkilökohtaisen avun toteuttamistapa on ns. ”työnantajamalli”, jossa tuen saaja toimii avustajan 

työnantajana. Henkilökohtaisen avun työnantajien määrä kasvaa vuosittain noin 30 henkilöllä ja vuoden 2018 

lopussa työnantajina toimi 386 henkilöä (vrt. vuonna 2014 työnantajina toimi 264 henkilöä).  

Vammaispalveluissa ei ole ollut käytössä sähköistä järjestelmää palkanmaksua varten. Järjestelmän 

hankkiminen tuli entistä ajankohtaisemmaksi tulorekisterin voimaantullessa 1.1.2019 alkaen. 

Henkilökohtaisen avun palkanlaskentaa ja –maksamista varten kaupunki on hankkinut sijaismaksajapalvelun, 

jonka käyttö on vammaispalvelulain mukaisille työnantajille vapaaehtoista. Palvelun käytöstä peritään 

transaktiomaksu, joka määräytyy maksutapahtumavolyymin mukaisesti ja joka on 5,89 euroa/palkka, kun 

maksussa on vähintään 501 palkkaa kuukaudessa. Vertailun vuoksi talouskeskus-liikelaitoksen palkkapussin 

hinta on 14,25 euroa/suorite.  

Useimmilla henkilökohtaisen avustajan työnantajina toimivilla on useita työntekijöitä. Alaikäiset avustettavat 

eivät voi toimia työnantajina, joten heillä edunvalvoja toimii työnantajana. Alaikäisten henkilökohtainen apu 

on muutenkin järjestetty ostopalveluna huomattavasti useammin, kuin täysi-ikäisillä avustettavilla. 

 
HENKILÖKOHTAINEN APU     
Sijaismaksajapalvelussa tällä 
hetkellä  382  työnantajaa  
     
Ei sijaismaksajajärjestelmässä 18  työnantajaa  
Alaikäisiä 14  työnantajaa  
 
OSTOPALVELUISSA 
Alaikäiset 16  asiakasta  
     

 

Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on laskenut vuodesta 2012 (taulukko). 
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Kuljetuspalvelun tarve tarkistetaan vuosittain. Tunnuslukuna ja mittarina käytetään VPL:n 

kuljetuspalvelukustannuksia, jotka olivat vuoden 2017 tilinpäätöksessä 1 234 €/asiakas ja vuoden 2018 

tilinpäätöksessä 1 2xx (vielä arvio) ja vuoden 2019 talousarviossa 1 275 €/asiakas. Kuljetuspalvelun 

kokonaiskustannukset samalta ajalta ovat 2 283 465, 2 231 804 ja 2 295 000 euroa. 

 

 

 

 

 

6.8. Keskusta-alueen kehittäminen   
 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 23.4.2018 § 24 keskustavision 2030, johon liittyen selvitetään kulttuuri-

investointeja ottaen huomioon kulttuurialan muuttuneet toimintatavat. Keskustavisiossa tavoitteena on 

asukkaiden määrän kaksinkertaistaminen keskusta-alueella ja tehdä keskusta-alueesta kulttuurin 

kehitysalusta, ajanvieton ja erikoiskaupan keskus, joka on saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.  

Tavoitteena on 700 uutta toimipaikkaa ja 8 000 uutta työpaikkaa. 

  

 

 

Kankaan alueella tavoitteena on yli 5 000 asukasta vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin kasvun tulee jatkua 

yli yhden prosentin vuosivauhtia, jotta visiossa määritellyt tavoitteet olisivat saavutettavissa.  

Keskusta-alueella oli vuonna 2018 tyhjää liiketilaa noin 13,5 prosenttia kaikista liiketiloista. Asukasmäärän 

kasvaminen lisäisi palvelujen ja liiketilojen kysyntää. Vuoden 2018 aikana keskusta-alueelle on tullut 262 

uutta asuntoa (13 442 kerrosneliömetriä).  

Asukasmäärän kasvattamiseen keskusta-alueella pyritään muun muassa täydennysrakentamisen avulla. 

Täydennysrakentamisessa haasteena on, että lähes kaikki tonttimaa keskusta-alueella on yksityisen 

omistuksessa. Mikäli yksityiset maanomistajat eivät ole halukkaita lähtemään mukaan 

täydennysrakentamiseen, kasvutavoitetta on vaikeampi saavuttaa.  

  

Johtopäätös: 

Henkilökohtaisen avun työnantajamalli (sijaishaltijajärjestelmä) on lähtenyt hyvin käyntiin. 
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Keskusta-alueella on käytetty kesästä 2015 alkaen kevennettyä maankäyttösopimusmenettelyä, jonka 

puitteissa vuoden 2018 loppuun mennessä valmiina on yksi rakennushanke, kuusi on rakenteilla, yksi hanke 

on valitusprosessissa ja yksi suunnitteilla. Maankäyttösopimusmaksuja kevennetyn menettelyn aikana 

tehtyihin sopimuksiin on kertynyt yhteensä 2 225 251 euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Normaalein 

periaattein maankäyttömaksu olisi ollut 3 558 835 euroa. Kaupunki lisäsi tällä toimenpiteellä 

rakennusoikeutta 20 977 kerrosneliömetriä. 

Taulukko: Maankäyttösopimukset ja niiden maksut keskustan kevennetyn sopimusmenettelyn aikana 

 

 

Kevennettyä maankäyttösopimusmenettelyä edeltävinä vuosina samanpituisena ajanjaksona (2012-2014) 

keskusta-alueelle syntyi kolme maankäyttösopimusta normaalein maankäyttösopimusperiaattein. 

Asukasmäärän kasvattamisen yksi keino on ullakkorakentamisen edistäminen (periaatepäätös (6/2016). 

Ullakkorakentamisen edistämisen periaatepäätös ei ole vielä toteutunut yhteenkään kohteeseen, vaikka 

kiinnostusta on ollut. Useat taloyhtiöt ovat neuvotelleet asiasta, mutta hankkeiden eteenpäin vienti ja 

päätöksenteko taloyhtiöissä ovat pitkäaikaisia prosesseja. Yksi uudisrakentamisen kohde on toteutunut kaksi 

vuotta sitten, mutta siihen ei sovellettu em. periaatetta.   

Keskusta-alueen kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät. Kaupunkiympäristön rakentamista ohjataan mm. 

keskusta-alueen laatukäsikirjalla, jonka työohjelman laatiminen on keväällä 2019 loppusuoralla ja 

työohjelman valmistumisen jälkeen käynnistetään varsinaisen laatukäsikirjan laatiminen.  

 

Jyväskylän keskustan liikennesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.9.2012 § 270 ja pyöräilyn 

edistämisohjelma 2.5.2016 § 111.  

Kaupunkistrategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien toteutumisen yhteydessä on todettu tiivistyvästä 

kaupunkirakenteesta, että 95 % vuonna 2018 valmistuneista asunnoista sijoittui Jyväskylän kaupungin 

yleiskaavassa määritellyille kestävän liikkumisen vyöhykkeille. Väestöpohjan kasvun ja palveluiden 

riittävyyden haasteet suuntautuvat läntiseen Palokkaan ja Keljonkankaalle.  

 

 

Sopimus Kk/Vuosi 

Sopimusmaksu 
kevennetyin 
periaattein 

Sopimusmaksu 
normaalein 
periaattein Erotus 

  

Toteutuma / 
tilanne 

Rakennus-
oikeuden 

lisäys  

    € € € k-m²   

Vapaudenkatu 48-50 5/2015 642 600 990 000 347 400 5 100 Rakennettu 

Väinönkatu 32 6/2016 205 884 343 140 137 256 1 634 Rakenteilla 

Väinönkatu 34 6/2016 256 914 428 190 171 276 2 039 Rakenteilla 
Yliopistonkatu 12 
(KOAS) 9/2016 299 880 499 800 199 920 3 400 Rakenteilla 

Kauppakatu 11 (SRK) 9/2016 248 220 413 700 165 480 3 050 Rakenteilla 

Vanha Ortopedia 3/2017 174 320 290 530 116 210 3 054 Valituskaava 

SOKOS 8/2017 126 683 180 975 54 292 450 Ei  aloitettu 

Vapaudenkatu 79 5/2018 192 000 300 000 108 000 1 500 Rakenteilla 

Puutarhakatu 19 5/2018 78 750 112 500 33 750 750 Rakenteilla 

  2 225 251 3 558 835 1 333 584 20 977  

Johtopäätös: 

Maankäyttömaksujen taso suhteessa verrokkikaupunkeihin tulee selvittää ja arvioida sen vaikutus 

kaupungin kehittymiseen. 

 



69 
 

6.9. Museot 
 

Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi (HE 194/2018) muuttaisi maakunta- ja aluetaidemuseot sekä 

erikoismuseot alueellisiksi ja valtakunnallisiksi vastuumuseoiksi. Vastuumuseoiden tehtävistä ja 

vastuumuseoksi nimeämisen edellytyksistä säädettäisiin laissa. Jyväskylän kaupunki on hakenut uuden 

hallituksen esittämän museolain mukaiseen alueellisen ja valtakunnallisen vastuumuseon tehtävään ja 

valtionosuusjärjestelmään kaikkien kolmen museon; Keski-Suomen museon (alueellinen), Jyväskylän 

taidemuseon (alueellinen) ja Suomen käsityön museon (valtakunnallinen) osalta.  Alueellisista 

vastuumuseotehtävistä korotettu valtionosuus on 85 prosenttia kustannuksista.  

Museotoiminta on saavuttanut sille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet (ks. taulukko x).  

 

 

 

 

 

 

Keski-Suomen museon peruskorjaus toteutui vuoden 2018 aikana suunnitellusti. Opetus- ja 

kulttuuriministeriö myönsi Keski-Suomen museon peruskorjaukseen valtionavustusta 2 ME, (päätös 

11.5.2017 Jyväskylän kaupungin dnro D/1660/2016). Tarkistettu hankesuunnitelma on ollut 

kaupunginhallituksen päätettävänä 26.3.2018. 

Pääomavuokran määrityksessä on otettu huomioon hankkeeseen saatu 2 Meur investointiavustus. Uusi 

kokonaisvuokra on 695 000 € vuodessa. Aikaisemmin hyväksytyssä hankesuunnitelmassa vuokra oli 760 Teur 

vuodessa, missä ei oltu otettu huomioon mahdollista avustusta. Vuokralaskennassa pääoman korko on 

laskettu 2 ME teknistä arvoa pienemmälle summalle. 

Museotoimi osallistuu Jyväskylän sydän –projektiin, jossa arvioidaan kulttuuripalvelujen tilatarpeet. 

Kulttuuritilojen investointisuunnitelman on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä. Vuoden 

2019 talonrakennusinvestoinneissa on mainittu, että lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskuksen 

peruskorjaukseen ja laajennukseen käytetään yhteensä 11 400 000 euroa vuosina 2020 ja 2021. Lyseon tilat 

on kuitenkin liitetty myös Jyväskylän sydän –hankkeen yhteydessä tehtävään kulttuuri-investointien ja 

keskusta-alueen kehittämisen tarkasteluun.  

  

Johtopäätös: 

Ylivuotista budjetointia voisi harkita myös museoiden osalta pitkäjänteisen kehittämistyön tukemiseksi. 

Teatteri ja Jyväskylän Sinfonia ovat jo ylivuotisbudjetoinnissa, millä on merkitystä toiminnan 

toteutuksen kannalta, sillä produktioiden menot ja tulot kohdistuvat eri vuosille. 
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6.10. Kaupungin metsät 
 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi metsäohjelman 12.6.2018 § 170. Ohjelma luo hyvän perustan sille, 

miten metsiä arvotetaan ja miten vuoropuhelua kuntalaisten kanssa metsien hoidosta voidaan perustellusti 

toteuttaa. Ohjelman valmistuttua myös yhteistyötä laavu- ja tulipaikkojen, virkistyspolkujen suunnittelussa, 

hoidossa ja markkinoinnissa voidaan tiivistää. Metsäohjelman toteutumisesta laaditaan ensimmäinen 

raportti vuonna 2019.  

 

6.11. Sisäilmaselvitys 

Alla oleva taulukko perustuu kaupungin työterveys liikelaitokselta saatuihin tietoihin.  

Taulukko: Sisäilmaongelmien seuranta 

Rakennus/tila Ilmoitus sisäilmasta 
johtuvasta oireilusta 

Jatkotutkitut 
tapaukset 

Toimenpiteet Aika-
taulu/ 
Toteutus 

Keskustan 
terveysasema 

Ajalla 1.9.2016 – 
18.10.2017 
sisäilmastoyhteydenottoja 
työterveyshuoltoon  
5 hlöä 

Oirepäiväkirja 5 
hlöä 
PEF-seuranta 1 
hlölle 

Työterveyshuollon 
selvityksen perusteella 
terveydellinen riski on 
kohtalainen.  
Suositellaan 
korjaustoimenpiteitä 
vaurioituneiden 
rakenteiden 
korjaamiseksi ja 
tiivistyksiä ilmavuotojen 
korjaamiseksi.  
 

 

Keljonkankaan 
koulu 

Vuoden 2018 aikana 10 
(35 tt) hlöä on ollut 
yhteydessä tth:oon 
oireilun vuoksi. 
Koulutilassa jatkuvia 
remontteja. 
Puutteita suojauksessa ja 
remonttikäytävän 
siivouksessa.  

Ei ole löydetty 
työperäistä 
astmaa eikä 
ammattitauteja. 

Tehty 
korjaustarvesuunnitelma 
(23.1.2019) 

 

Hannikaisen-
kadun 
sosiaaliasema 

13 (50) hlöä ilmoittanut 
oireista.  

Korvaavat tilat 
2 hlölle.  

Tehty 
korjaustarvesuunnitelma 
(23.1.2019) 

 

Kortepohjan 
koulu 

Oireseurannan 
perusteella ilmoitukset 
oireista vähentyneet 
vuodesta 2013. 

PEF-seuranta 2 
hlölle (2017) 
Oppilaiden 
oirekyselyssä ei 
poikkeavaa.  

  

Lehtisaaren koulu Ajalla 1.10.2017 – 
31.3.2018 noin 3 (82) hlöä 
ilmoittanut oireista.  

Aikaisempi 
astma, PEF 
yhdelle.  

Voi olla ilmanvaihdon 
ongelmia tai 
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mineraalivillan 
aiheuttamaa ärsytystä.  

Tikan koulu   Tilattu 
työterveyslaitokselta 
sisäilmastokysely, 
tulokset valmistuvat 
tammikuussa  2019 

 

Kaupunginteatteri Ei ole oireilmoituksia eikä 
oirekartoituksia viim. 
kahden vuoden aikana.  

 On tehty sisäilmaa 
parantavia korjauksia.  

 

Tikkakosken 
yhtenäiskoulu 

Noin 6 (30) hlöä 
ilmoittanut oireista.  

Tehty 
oirepäiväkirjoja.  
Haettu ratkaisu 
2 hlölle, toinen 
koulu ja 
työpisteen 
siirto. 
Ei ole löydetty 
työperäistä 
astmaa eikä 
ammattitauteja. 

  

Kolmikulma Noin 10 (44) hlöä 
ilmoittanut oireista.  

 Tilattu 
työterveyslaitokselta 
sisäilmastokysely, 
tulokset valmistuvat 
tammikuussa 2019. 
Kiinteistöön tullaan 
tekemään muutoksia.  

 

 

 

Työterveyshuollon antama yhteenveto tilanteesta vuoden 2018 lopulla: 

• Ei ammattitautitutkimuksissa ketään tällä hetkellä 

• Ei todettuja ammattitauteja v 2014 jälkeen 

• Tällä hetkellä ei tiedossa vakavaa terveysriskiä 

• Oireet ovat pääasiallisesti ärsytysoireita tai ilmanvaihtoon liittyviä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Johtopäätös: 

Hyvän sisäilman ylläpitäminen edellyttää rakennusten terveen kunnon lisäksi, ettei tiloissa ole jatkuvasti 

liian paljon ihmisiä (mitoitukset ylity).  

Kouluissa ja päiväkodeissa on tarpeen kiinnittää huomiota myös siihen, ettei melutaso ylity. 

Kuinka hyvin kaupungin tiloissa ovat toteutuneet henkilömäärät suhteessa tilojen kokoon ja 

ilmanvaihtoon? 

 

 

 

 

 



72 
 

6.12. Tilapalvelu liikelaitos 

 

Tilintarkastajien raportissa vuoden 2018 tilintarkastuksesta huomautetaan puutteista rakennusaikaisissa 

vakuutuksissa ja vakuuksissa. Asia on ollut esillä aiemminkin, mutta edelleen huomautettavaa löytyy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Johtopäätös: 

Tarkastuslautakunta esittää Tilapalvelulle, että se kiinnittää erityistä huomioita siihen, että kaikkien 

hankkeiden vakuudet ja vakuutukset ovat aina voimassa koko rakentamisen ajan työn 

vastaanottamiseen saakka. Sekä varmistaa että vakuutukset ovat riittäviä.  Vakuuksien tulee kattaa 

myös alihankkijat. 

Tarkastuslautakunta kysyy, onko Tilapalvelun riskienhallinta riittävällä tasolla? 
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