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Tilinpäätös 2019

• Vuoden 2019 tilinpäätöksen alijäämä 31,2 miljoonaa euroa. Tulosta heikensi  

satunnaisena tekijänä verokortti- ja tulorekisteriuudistus. 

• Koko kuntatalous oli alijäämäinen viime vuonna. Suurista kaupungeista vain 

Helsinki teki toiminnallisesti ylijäämäisen tilinpäätöksen. 

• Kaupungin taseessa on kertyneitä ylijäämiä 19,9 miljoonaa euroa ja 

kaupunkikonsernin taseessa 4,2 miljoona euroa. Ylijäämäkertymä on heikko 

suhteessa talouden kokoon ja muihin suuriin kaupunkeihin. 

• Muut keskeiset tunnusluvut, kuten toimintakulut, investoinnit, lainakanta ja 

tuloveroprosentti ovat verrattain hyvät. 

• Vaikka tilinpäätös oli kolmen tasapainoisen tilikauden jälkeen taloudellisesti 

heikko, niin kaupungin kehityskuva on edelleen hyvä:
– väestönkasvu jatkui vahvana, 

– asuntotuotanto oli korkealla tasolla, 

– tilastokeskuksen väestöennusteen 2019-2040 mukaan Jyväskylä vahvistaa asemaansa 

Suomen seitsemänneksi suurimpana kaupunkina jne. 



Koronakriisi

• Koronapandemialla ja sen rajoitustoimilla on merkittävät negatiiviset 

vaikutukset Jyväskylän kaupungin talouteen tänä ja tulevina vuosina 

• Koronakiriisi koettelee taloudellisesti erityisesti suuria kaupunkeja niiden 

palveluvaltaisen elinkeinorakenteen ja veroihin ja toimintatuottoihin 

perustuvan tulorakenteen takia

• Koronakriisin vaikutus kuluvan vuoden talouteen on tämän hetkisen arvion 

mukaan noin – 45 - 50 miljoonaa euroa. Arvio on epävarma, koska kriisin 

laajuutta ja kestoa ei tiedetä 

• Merkittävin vaikutus tulee kunnallisvero- ja yhteisöverotuottojen sekä 

toimintatuottojen romahtamisesta palveluiden sulkujen ja vajaakäytön ja 

maan myyntitulojen vähenemisen takia 

• Myös kustannussäästöjä saatu ja talouden sopeutustoimia tehty (YT-

neuvottelut käyty, toimenpiteitä tehty työn vähenemisen perusteella) 



Kolmannesvuosikatsaus 

• Huhtikuun kolmannesvuosikatsauksen mukaan kuluvan vuoden alijäämä on 

-49,7 miljoonaa euroa ja kaupunki velkaantuu 86,8 miljoonaa euroa. 

• Alijäämäkertymä on vuoden lopussa -29,8 miljoonaa euroa. 

• Lain mukaan kaupungin taseessa olevat kertyneet alijäämät tulee kattaa 

neljän vuoden kuluessa.

• Ennusteessa ei ole huomioitu valtion taloudellista kompensaatiota kunnille

• Työttömyysasteen kasvu koronan seurauksena on ollut poikkeuksellinen. 

Huhtikuun lopussa kaupungin työttömyysaste oli 18,5 %, joka on 7,1 

prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten. Työttömyyden kasvusta ¾ 

selittyy lomautuksilla ja ¼ työttömien työnhakijoiden määrän kasvulla. 



Lisätalousarvio 4 / kuntatalouden 

tukipaketti 
• 4. lisätalousarvioesitys julkaistiin 5.6. ja se sisältää kuntatalouden tukipaketin. 

• Kuntatalouden yleiskatteellinen tukipaketti on määräaikainen kohdistuen vuoteen 2020 

ja se jakaantuu seuraavasti:

• Edellisten lisäksi tukipaketti sisältää valtionavustusta sairaanhoitopiireille 200 M€, 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen 159 M€ sekä harkinnanvaraiseen 

valtionosuuteen 50 M€. Nämä erät ovat valtionavustuksia, joita pitää erikseen hakea 

myöhemmin ilmoitettavien ehtojen ja hakukriteerien mukaisesti. 

• Joukkoliikenteen lipputulojen menetyksen kompensaatioon on kohdennettu 100 M€. 

Sen jakokriteereistä ei ole vielä tarkempaan tietoa. 

KUNTATALOUDEN TUKIPAKETTI JYVÄSKYLÄN OSUUS

550 M€, valtionosuuskorotus. Jaetaan osin €/asukas ja osin kunnallisveron 
jako-osuuksien suhteessa.

13,3 M€

112 M€, valtionosuuskorotus lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen. 
Jaetaan 18-vuotiaiden määrän perusteella.

2,8 M€

60 M€, valtionosuuskorotus iäkkäiden palvelujen varmistamiseen. Jaetaan 
65-vuotta täyttäneiden perusteella.

1,3 M€

Yhteisöveron määräaikainen jako-osuuden korotus 10 % vuodelle 2020 
(VM:n arvio 520 M€)

6,1 M€

YHTEENSÄ 23,5 M€



TA 2021 valmistelu ja talousohjelma 2021-2025

• Vuoden 2021 talousarviota laaditaan poikkeuksellisen epävarmassa 

tilanteessa. Talousarvion rinnalla laaditaan taloustoimikunnan johdolla 

talousohjelma vuosille 2021-2025

• Kaupunginhallitus asetti poikkeuksellisen tiukan käyttötalouden kehyksen ja 

käynnisti YT-neuvottelut tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla osana 

talousarvion 2021 laadintaa 

• Talousarviokehys on negatiivisesta käyttötalouden raamista huolimatta 23,2 

miljoonaa euroa alijäämäinen. 

• Kehyksen laskentapohja on tehty nykyisillä veroprosenteilla. 

Veroprosenttipäätökset tehdään kaupunginvaltuustossa syksyllä 2021, kun 

talouden kuvasta ja mahdollisesta valtion tuesta ensi vuodelle on enemmän 

tietoa

• Jyväskylän tilanne ei poikkea muista suurista kaupungeista. 21 suurimman 

kaupungin ennuste on 1,9 Mrd. euroa alijäämäinen. 


