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Käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvion 20,5 milj. eurolla.
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• Konsernihallinnon talous on toteutumassa 1,3 milj. euroa talousarviota heikompana.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän koronatilanteesta johtuvien

poikkeus

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate on toteutumassa 8,9 milj. euro

talousarviota heikompana.

• Sosiaalipalveluiden toimintatulojen arvioidaan toteutuvan 0,8 milj. euroa talousarviota

parempana. Lastensuojelun palveluissa pakolaisten erityiskorvattavien kustannusten

korvaukset sekä vammaispalveluiden kotikuntalain mukaiset tulot ovat toteutumassa

ennakoitua suurempina. Sosiaalipalveluiden toimintamenojen ylityksen arvioidaan

olevan 2,7 milj. euroa. Lastensuojelun sijaishuollossa menot ovat ylittymässä

ostetuissa laitospalveluissa sekä jälkihuollon tukiasumisessa. Myös

kehitysvammaisten asumispalveluiden ja vammaisten palveluasumisen ostopalvelut

ylittyvät. Asiakkaita ei voida siirtää pois ostetuista lastensuojelun laitospalveluista ja

kehitysvammaisten asumispalveluista, koska omat yksiköt ovat täynnä. Muissa

palveluissa optimoidaan palveluiden kestoa ja peruspalveluiden yhteistyössä pyritään

ehkäisemään erityispalveluiden tarvetta. a. olosuhteiden vuoksi.

• Ikääntyneiden palvelualueen toimintamenojen ylitysennuste on 1,9 milj. euroa. Tämä

aiheutuu pääasiassa asumisen palveluiden henkilöstömenojen sekä palvelujen

ostojen ylityksestä.
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• Perheiden ennalta ehkäisevien palveluiden tulokertymä jää arvion mukaan noin 40 

000 euroa talousarviota pienemmäksi. Menot alittuvat noin 140 000 euroa aiheutuen 

henkilöstömenojen säästöstä avoinna olevien virkojen ja toimien kautta. 

• Avoterveydenhuollon palvelualueen toimintatulot jäävät talousarviosta yhteensä n. 

1,0 milj. euroa. Suun terveydenhuollon tulot eivät toteudu ennakoidusti 

koronatilanteen vuoksi. Ennusteessa on laskettu epidemian johdosta kolmen 

kuukauden tulojen vähennys. Epidemian pitkittyessä tulojen kertymä alenee 

entisestään. Avoterveydenhuollon toimintamenojen ennuste on n. 0,5 milj. euroa 

ennakoitua suurempi. Koronaepidemian vuoksi palvelujen ostot sekä aineiden ja 

tarvikkeiden käyttö lisääntyy. 

• Erikoissairaanhoidon osalta ylitysennuste on yhteensä 3,05 milj. euroa. Kiinteän 

laskutuksen toteuman ero tälle vuodelle kohdennettuun talousarvioon on yhteensä 

2,3 milj. euroa ja muiden erikoissairaanhoidon ostojen ylitys on 0,75 milj. euroa. 

• Kaupungin sairaalan osalta toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 0,62 milj. euroa, 

johtuen pääosin vuokratyövoiman ostosta. 
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• Kasvun ja oppimisen määrärahan talous on toteutumassa 0,4 milj. euroa

talousarviota parempana.

• Perusopetuksen palvelualueen menojen arvioidaan ylittävän talousarvion

koulunkäynninohjaajien henkilöstömenojen (0,3 milj. euroa) sekä muiden

jyväskyläläisoppilaiden maksuosuuksien (0,4 milj. euroa) osalta. Arviot pohjautuvat

vuoden 2019 tilinpäätöksen talousarvion ylityksiin. Perusopetuksen

ravitsemuspalvelujen ostojen arvioidaan toteutuvan 0,7 milj. euroa suunniteltua

pienempinä koronaepidemian vaikutuksista johtuen. Koronatilanteesta johtuen myös

aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuottojen arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa

arvioitua pienemmiksi. Perusopetuksen kotikuntakorvaustulot ovat jäämässä 29 100

euroa alkuperäistä talousarviota pienemmäksi ja kotikuntakorvausmenot ylittävät

alkuperäisen talousarvion 0,6 miljoonalla eurolla.

• Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan toteutuvan n. 1,8 milj. euroa

talousarviossa ennakoitua pienempinä koronatilanteen vaikutuksista johtuen. Myös

varhaiskasvatuksen muiden menojen arvioidaan toteutuvan noin 1,0 milj. euroa

arvioitua pienempinä. Koronatilanteesta johtuen varhaiskasvatuksen

asiakasmaksutulojen arvioidaan jäävän talousarviosta 1,5 milj. euroa.
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• Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimintatulot ovat jäämässä 1,6 milj. euroa 

talousarviota pienemmiksi koronatilanteesta johtuen. Menojen säästöksi ennakoidaan 

0,3 milj. euroa. 

• Kaupunkirakenteen osalta talous on toteutumassa 5,3 milj. euroa talousarviota 

heikompana koronatilanteen vuoksi. Maan myyntivoitot jäänevät talousarviosta 3 milj. 

euroa. Lisäksi joukkoliikenteen katteen ennustetaan heikkenevän 2,2 milj. euroa ja 

rakennuslupamaksutulojen 0,1 milj. euroa.

• Liikelaitosten osalta Kylän Kattaus- liikelaitoksen toimintatulot ovat toteutumassa 

koronatilanteesta johtuen 1,6 milj. euroa talousarviota pienempänä. Menojen 

ennustetaan toteutuvan  1,0 milj. euroa budjetoitua suurempina Kukkumäen 

ruokapalvelukeskuksen vuokrakustannusten, hankintojen sekä koronapandemian 

vaikutuksista johtuen.

• K-S pelastuslaitos -liikelaitoksen osalta tulojen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa 

talousarviota pienempinä johtuen pääosin ensihoidon tehtävien vähenemisen 

vaikutuksista. Menojen ennustetaan toteutuvan  1,1 milj. euroa ennakoitua 

suurempina johtuen koronaviruksen aiheuttamista poissaoloista ja hankinnoista. 





Investointien toteutuminen

• Investointien osalta tilinpäätösennusteessa on huomioitu uudelleenbudjetoinnit 

vuodelta 2019, jotka eivät vielä näy talousarvioluvuissa. Urheilu- ja retkeilyalueiden 

investointien osalta tilinpäätösennusteessa on huomioitu myös teatterin suuren 

näyttämön lavanostinjärjestelmän investointien siirto vuodelle 2021 (1,3 milj. euroa). 

• Maan tasemyynnin ennakoidaan jäävän 0,3 miljoonaa euroa talousarviosta.








