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Käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvion 14,9 milj. eurolla.
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• Konsernihallinnon talous on toteutumassa 0,5 milj. euroa talousarviota paremmin.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän koronatilanteesta johtuen 2,0

milj. euroa. Säästöjä arvioidaan kertyvän yhteensä 1,5 milj. euroa palkkatuetusta

työllistämisestä, kuntouttavasta työtoiminnasta, Jyväskylä -lisästä sekä

elinkeinopolitiikan ja kaupunkikehityshankkeiden menoista.

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate on toteutumassa 9,0 milj. euroa

talousarviota heikompana. Sosiaalipalveluiden toimintatulojen arvioidaan toteutuvan

1,0 milj. euroa talousarviota parempana. Pakolaisten erityiskorvattavien kustannusten

korvaukset sekä vammaispalveluiden kotikuntalain mukaiset tulot ovat toteutumassa

ennakoitua suurempina. Sosiaalipalveluiden toimintamenojen ylityksen arvioidaan

olevan 1,7 milj. euroa. Lastensuojelun sijaishuollossa menot ovat ylittymässä

ostetuissa laitospalveluissa sekä jälkihuollon tukiasumisessa. Muissa palveluissa

optimoidaan palveluiden kestoa ja peruspalveluiden yhteistyössä pyritään

ehkäisemään erityispalveluiden tarvetta.

• Ikääntyneiden palvelualueen toimintamenojen ylitysennuste on 3,3 milj. euroa

aiheutuen henkilöstömenoista ja ostopalveluista. Henkilöstömenojen ylitykset

aiheutuvat koronavirusinfektion vaikutuksesta tehtyjen henkilöstösiirtojen

aiheuttamista lisäkustannuksista, lyhytaikaisten sijaisten palkkauksesta sekä

maksetuista tuplavuorokorvauksista. Ostopalvelujen ylityksessä näkyy

koronainfektion aiheuttamat tarvikekustannusten ja siivouskustannusten nousu.



Talousarvion toteumavertailu 3/6

• Avoterveydenhuollon palvelualueen toimintatulojen arvioidaan jäävän talousarviosta

0,3 milj. euroa. Suun terveydenhuollon tulot eivät toteudu ennakoidusti.

Avoterveydenhuollon toimintamenojen ennuste on 1,6 milj. euroa ennakoitua

suurempi. Lääkärityöpanosta on ostettu edelleen vuokratyövoimana haasteellisesta

lääkäritilanteesta johtuen. Koronavirus on kasvattanut osaltaan henkilöstön ylityö- ja

varallaolokustannuksia sekä näytteenottojen kustannuksia sekä suojainostoja.

• Erikoissairaanhoidon osalta ylitysennuste on yhteensä 2,6 milj. euroa. Kiinteän

laskutuksen toteuman ero tälle vuodelle kohdennettuun talousarvioon on yhteensä

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

• Kaupungin sairaalan osalta toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 0,5 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 0,4 milj. euroa suunniteltua

pienempinä koronaepidemian vaikutuksista johtuen. Koronatilanteesta johtuen myös

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

arvioitua pienemmiksi.

• Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa

talousarviossa ennakoitua pienempinä sivistyslautakunnan 26.5.2020 tekemän

maksatuspäätöksen perusteella. Yksityisten palvelujen piirissä olevien poissaolevien

lasten osalta maksettavan palvelusetelin arvoa leikataan 20 tai 30 % ajalla 14.5.-

31.7.2020. Kotihoidon tuen piiriin on siirtynyt kevään aikana aiempaa enemmän

lapsia, mutta toteuman perusteella talousarviovaraus menokohdassa on riittävä.
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• Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan noin 1-2 milj. euroa

pienempänä kuin talousarvio. Varhaiskasvatuksen palvelualueen osalta lomautukset

toteutuivat pääasiassa touko-heinäkuussa. Lisäksi toteumaan vaikuttavat

palkattomien vapaiden sekä sijaisuuksien ja määräaikaisuuksien järjestelyt kevään ja

kesän osalta. Muiden menojen, kuten kuljetuskustannusten ja ruokapalvelumenojen

arvioidaan toteutuvan noin 0,7 milj. euroa pienempinä kuin talousarviolla on

suunniteltu. Koronatilanteesta johtuen varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen

arvioidaan jäävän talousarviosta 1,0 milj. euroa. Arvio pohjautuu keväältä

menetettyihin tuloihin ja siihen, että syksyn osalta tilanne varhaiskasvatuspalveluissa

pysyy lähellä normaalia.

• Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimintatulot ovat jäämässä 0,9 milj. euroa

talousarviota pienemmiksi koronatilanteesta johtuen. Menojen säästöksi ennakoidaan

0,3 milj. euroa.

• Kaupunkirakenteen osalta talous on toteutumassa 4,2 milj. euroa talousarviota

heikompana koronatilanteen vuoksi. Maan myyntivoitot jäänevät talousarviosta 3,0

milj. euroa. Lisäksi joukkoliikenteen katteen ennustetaan heikkenevän 0,5 milj.

Ennusteessa on otettu huomioon valtiolta anottava tuki koronaviruksen seurauksena

tulleisiin tulomenetyksiin. Rakentamisen ulkoiset tilaustyöt jäävät myös ennustetusta

n. 0,6 milj. euroa. Vesihuollon rakentamiskohteita on tänä vuonna arvioitua

vähemmän. Rakennusvalvonnan toimintakate ennustetaan 0,1 milj. euroa

talousarviota heikommaksi.
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• Liikelaitosten osalta Tilapalvelu -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 2,1

miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Tulojen arvioidaan toteutuvan 1,4 miljoonaa

euroa talousarviota suurempina johtuen pääosin Kylän Kattauksen maksamasta

sisäisestä vuokrasta Kukkumäen ruokapalvelukeskuksesta, jota ei ole huomioitu

talousarviossa aikataulullisista syistä johtuen. Lämmityskustannusten ennakoidaan

alittuvan lämpimän alkutalven johdosta 0,5 miljoonaa euroa ja sähkökulujen 0,2

miljoonaa euroa. Tilapalvelulla on useisiin kiinteistöihin kohdistuvia lisäpoistojen ja

pitoajan lyhennyksiin liittyviä tarpeita noin 3,5 milj. euroa vuosien 2020-2021 aikana.

Toiminnasta poistuvien kiinteistöjen lisäpoistoihin on suunniteltu käytettävän 2,1 milj.

euroa, jolloin talousarvion tulostavoite toteutuisi.

• Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintakatearvio on 3,6 miljoonaa euroa talousarviota

heikompi. Toimintatulot ovat toteutumassa koronatilanteesta johtuen 2,9 miljoonaa

euroa talousarviota pienempänä. Menojen ennustetaan toteutuvan 0,6 milj, euroa

budjetoitua suurempina Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen vuokrakustannusten,

hankintojen sekä koronapandemian vaikutuksista johtuen. Kukkumäen tilojen

vuokrakustannuksia ei ollut mahdollista huomioida talousarvion 2020 laadinnassa,

koska kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusneuvottelut

käynnistettiin vasta syksyllä 2019.

• Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintakate-ennuste on 0,5 miljoonaa

euroa talousarviota heikompi. Tulojen arvioidaan toteutuvan 0,3 milj. euroa

talousarviota pienempinä johtuen pääosin ensihoidon tehtävien vähenemisen

vaikutuksista. Menojen ennustetaan toteutuvan 0,3 miljoonaa euroa ennakoitua

suurempina johtuen koronaviruksen aiheuttamista poissaoloista ja hankinnoista.





Investointien toteutuminen

• Talonrakennusinvestoinnit toteutuvat 3,2 milj. euroa talousarviota pienempinä.

Puuppolan päiväkotihanketta ei aloiteta, vaan nykyisen päiväkotitilan

vuokrasopimusta jatketaan. Myöskään Harakkasaaren öljyntorjuntatukikohtaa ei

toteuteta, koska hanke ei saa investointiavustusta.

• Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden irtaimen käyttöomaisuuden tilinpäätösennusteessa on

huomioitu teatterin suuren näyttämön lavanostinjärjestelmän investointien siirto

vuodelle 2021 (1,3 milj. euroa).

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








