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Käyttötalouden ennustetaan ylittävän talousarvion 16,8 milj. eurolla.
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• Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,7 milj. eurolla.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 0,5 milj. euroa. Palkkatuetun

työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,3 milj. eurolla ja

kuntouttavan työtoiminnan 0,1 milj. eurolla. Työllisyyspalveluiden ostopalvelujen

tulojen ennakoidaan ylittyvän 0,3 milj. eurolla.

• Kaupunkikehitysalustojen tulojen ennakoidaan jäävän 0,8 milj. euroa ja menojen 0,5

milj. euroa talousarviosta pääosin Hipposhankkeen siirtymisen johdosta.

Palvelusetelin toinen jakokierros siirretään tammikuulle 2020, jonka vuoksi 0,2 milj.

euroa palvelusetelimenoista jää käyttämättä.

• Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 2,1 milj.

euroa. Vanhuspalveluiden osalta maksutuotot ovat alittumassa noin 1,0 milj. eurolla.

Tulokertymässä erityisesti ostopalveluiden osuus on jäänyt merkittävästi arvioitua

pienemmäksi. Vanhuspalveluiden menot tulevat arvion mukaan ylittymään 0,8 milj.

euroa, johtuen henkilöstömenojen ja avustusten suuremmasta toteumasta.

• Sosiaalipalveluiden talous on toteutumassa 0,7 milj. euroa talousarviota heikompana.

Menojen ylitykseksi arvioidaan 0,5 milj. euroa ja tulojen alitukseksi 0,2 milj. euroa.

Lastensuojelun osalta menot ylittyvät aiheutuen sijaishuollon ostopalveluista

(lastensuojelulaitokset ja jälkihuollon palvelut). Vammaispalveluiden ostoissa

suurimmat ylitykset ovat kehitysvammalaitoksissa ja henkilökohtaisen avun

ostopalveluissa.
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• Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluissa talous on toteutumassa 

0,2 milj. euroa ennakoitua paremmin johtuen henkilöstömenojen arvioitua 

pienemmästä toteumasta. Avoterveydenhuollon talouden toteutuminen 0,2 milj. euroa 

ennustettua paremmin on seurausta myyntitulojen paremmasta toteumasta. 

• Kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,6 milj. eurolla. 

Toimialan yhteisissä palveluissa ja hallinnossa perusopetuksen hankkeiden 

omarahoitusosuuksien arvioidaan toteutuvan 0,1 milj. euroa talousarviota 

suurempina.

• Varhaiskasvatuksen palvelualueen talous on toteutumassa 0,4 milj. euroa 

talousarviota heikompana. Henkilöstömenojen osuus ylityksestä on 0,3 milj. euroa. 

Talousarviossa ei ole huomioitu kokonaisuudessaan vuoden 2019 aikana alkanutta 

toimintaa. Syksyllä 2019 toimintansa aloitti myös useampi uusi lapsiryhmä. 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrän lisääntyminen aiheuttaa 

myös erityisavustajien lisätarvetta syksyllä 2019. Kaikilta osin uusien yksiköiden 

toiminta ei ole kuitenkaan käynnistynyt täysimääräisenä, jolloin syntyvä säästö kattaa 

uusia menoja. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen odotetaan myös ylittävän 

talousarvion 0,1 milj. eurolla. Syksyllä 2019 toimintansa aloittaneissa kolmessa 

uudessa yksityisessä päiväkodissa päiväkotipaikat eivät ole kuitenkaan täyttyneet 

odotetusti ja palvelusetelimenojen talousarvioylitystä on tarkennettu.
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• Perusopetuksen palvelualueen menojen ylitykseksi arvioidaan 2,1 milj. euroa. 

Perusopetuksen koulujen henkilöstömenojen osuus ylityksestä on 1,1 milj. euroa, 

johtuen pääosin koulunkäynninohjaajien henkilöstösuunnitelmaan liittyvästä 

laskentavirheestä. Syyslukukaudelle 2019 tarvittiin myös lisäresursseja, joita ei ole 

huomioitu talousarviossa. Koulukuljetusten osalta perusopetuksen menot ovat 

ylittämässä talousarvion 0,8 milj. eurolla riittämättömän budjetoinnin sekä lukuvuoden 

aikana syntyneiden lisäkuljetustarpeiden johdosta. VALTERI-koulujen osalta 

talousarviota myös oikaistaan toteumaa vastaavalle tasolle, jonka johdosta talousarvio 

ylittyy 0,2 milj. euroa.

• Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden määrärahan ylitykseksi ennakoidaan 0,3 milj. euroa. 

Ylitys johtuu 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 milj. euroa talousarviota 

heikompana. Hippoksen alueen kauppojen siirtyminen pienentää maan 

myyntivoittoennustetta.

• Liikelaitosten osalta Tilapalvelun toimintakate on toteutumassa 0,5 milj. euroa 

talousarviota parempana. Tulot ylittyvät 0,3 milj. euroa vuokratuotoista ja kiinteistöjen 

myyntivoitoista johtuen. Sähkön hankinnan suojauskustannusten hyvityksistä johtuen 

menojen ennakoidaan alittuvan 0,7 milj. eurolla. Säästöstä 0,5 milj. euroa tullaan 

kohdentamaan perusturvan toimialan kiinteistöjen vuosikorjauksiin, jolloin menojen 

kokonaissäästöksi ennustetaan 0,2 milj. euroa. 





Investointien toteutuminen

• Tämänhetkisen ennusteen mukaan investointimenot ovat jäämässä noin 14,8 

miljoonaa euroa alle talousarvion. Hipposhankkeen siirtymisen johdosta 

urheilualueisiin sekä sijoituksiin varatuista investointimenoista, yhteensä 11,5 

miljoonaa euroa jää tältä vuodelta käyttämättä. 

• Talonrakennusinvestointien toteumaennuste on 3,8 miljoonaa euroa talousarviota 

pienempi. Kahteen investointikohteeseen tullaan esittämään uudelleenbudjetointeja 

vuodelle 2020. Uudelleenbudjetoitavat hankkeet ovat Keljonkankaan yhtenäiskoulun 

uudisrakennus 3,0 miljoonaa euroa sekä teatterin ja kaupungintalon ulkopuoliset työt 

0,8 miljoonaa euroa.

• Irtaimen käyttöomaisuuden ICT-investointeihin varatuista määrärahoista on jäämässä 

käyttämättä 0,5 miljoonaa euroa. Sivistyksen toimialalla irtaimen käyttöomaisuuden 

investointeja lisää erityisesti Keski-Suomen museon perusnäyttelyn rakenteiden 

rakentamiskustannukset sekä kouluihin ja päiväkoteihin varattujen 

kalustusmäärärahojen ylittyminen.

• Maan myyntitulot ovat jäämässä 2,5 miljoonaa euroa alle talousarvion johtuen 

talousarvion liian suuresta myyntivoittoarviosta.








