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Käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvion 17,0 milj. eurolla.
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• Konsernihallinnon toimintakate on ylittämässä talousarvion 1,1 milj. eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 0,3 euroa. Palkkatuetun

työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla.

Kaupunkikehitysalustojen tulojen ennakoidaan jäävän 0,8 miljoonaa euroa ja menojen

0,2 miljoonaa euroa talousarviosta Hipposhankkeen siirtymisen johdosta.

• Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 1,1

miljoonaa euroa. Vanhuspalveluiden osalta maksutuotot ja vuokratuotot ovat

alittumassa noin 1,0 miljoonalla eurolla. Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden

osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua pienemmäksi. Asiakasmäärän lisääntyminen

ei ole toteutunut arvioidun mukaisesti organisaation sisäisten muutosten ja vapaiden

ostopalvelupaikkojen vähyyden vuoksi.

• Sosiaalipalveluiden talous on toteutumassa 0,2 miljoonaa euroa talousarviota

heikompana. Aikuissosiaalityön tulojen ennakoidaan jäävän 0,25 miljoonaa euroa

talousarviosta kotoutumispalveluiden tulojen alittumisesta johtuen. Perheryhmäkodin

ostopalveluja ei ole ostettu enää alkuvuoden jälkeen toiminnan loppuessa. Myös

yhteisöllisen asumisen ostopalveluiden tarve on vähentynyt. Aikuissosiaalityön

kotoutumispalveluiden menojen ennakoidaan vastaavasti alittuvan talousarviossa

ennakoidusta. Menojen ennakoidaan alittuvan myös toimeentuloturvan osalta.

Lastensuojelussa sijaishuollon ostopalveluiden (lastensuojelulaitokset ja jälkihuollon

palvelut) menot ovat puolestaan ylittämässä talousarvion. Kokonaisuudessaan

sosiaalipalveluiden menojen ennakoidaan alittuvan 50 000 euroa.
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• Terveyskeskussairaaloiden tulot ovat ylittämässä talousarvion 0,1 miljoonalla eurolla. 

Maksutulot ovat kertyneet suunniteltua paremmin asiakasmäärän kasvun myötä. 

Lisäksi vakuutuskorvauksia on kertynyt ennakoitua enemmän. 

• Kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,7 miljoonalla eurolla. 

Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa perusopetuksen hankkeiden 

omarahoitusosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,1 miljoonaa euroa talousarviota 

suurempina.

• Varhaiskasvatuksen palvelualueen menojen ennakoidaan toteutuvan 1,1 miljoonaa 

euroa talousarviota suurempina. Palvelualueen talousarviossa ei ole huomioitu 

kokonaisuudessaan uutta Cygnaeuksen päiväkodin esimiesaluetta ja tähän liittyviä 

henkilöstömenoja. Lisäksi syksyllä 2019 aloittaa toimintansa useampi uusi 

lapsiryhmä. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän 

lisääntyminen aiheuttaa erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. 

• Perusopetuksen palvelualueen nettomenojen ylitykseksi arvioidaan 1,5 miljoonaa 

euroa, johtuen pääasiassa kuljetuskustannusten ja koulunkäynninohjaajien 

henkilöstömenojen toteutumisesta arvioitua suurempana. Myös jälkkäritoiminnan 

järjestelyt ja uudet ryhmät aiheuttavat lisäresurssitarvetta.
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• Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahan ylitykseksi ennakoidaan 0,4 miljoonaa 

euroa. Ylitys johtuu pääasiassa kaupunginteatterin suuren näyttämön lavan 

rikkoontumisesta. Rikkoutuneen lavan vuoksi tarkastus-, korjaus ja tuentakulut sekä 

korvaavat lavakorokkeet aiheuttavat menojen lisäystä. Lavan rikkoutuminen on 

johtanut myös esitysten peruuntumisiin, jonka vuoksi teatterin maksutuotot ovat myös 

toteutumassa ennakoitua pienempänä.

• Kaupunkirakenteen toimialan talous on toteutumassa 11,7 miljoonaa euroa 

talousarviota heikompana. Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen sekä 

rakentamisen suhdanteen hienoinen lasku pienentävät maan myyntivoittoennustetta.





Investointien toteutuminen

• Maan myyntitulot ovat jäämässä 3,0 miljoonaa euroa alle talousarvion johtuen 

talousarvion liian suuresta myyntivoittoarviosta.

• investointimenot, yhteensä 11,8 miljoonaa euroa, jäävät tältä vuodelta käyttämättä. 

• Kasvun ja oppimisen määrärahan osalta irtaimen käyttöomaisuuden investointien 

odotetaan ylittävän talousarvion 150 000 euroa. Viitaniemen koululle joudutaan 

remontoimaan toinen kotitalousluokka. Myös Vesanka-Kuohun koulun laajennukseen 

sekä Kuokkalan koulun ensikertaiseen kalustukseen varattu talousarvio on ollut liian 

pieni.  Varhaiskasvatuksen osalta investointimenot ovat ylittymässä 

täydennyskalustamisista sekä uusien ryhmien kalustotarpeista johtuen.

• Keski-Suomen museon perusnäyttelyn rakenteiden rakentamiskustannukset tulevat 

olemaan selvästi arvioitua korkeammat. Kahteen perusnäyttelykerrokseen ei voitu 

asentaa suojelurakennuksen seinärakenteiden säilymisen turvaamiseksi 

museoesineiden edellyttämiä vakioilmastointiolosuhteita. Olosuhteet on pitänyt 

toteuttaa vitriinikohtaisesti. Talousarvion ylityksen ennustetaan olevan noin 400 000 

euroa.








