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Käyttötalouden ennustetaan alittavan talousarvion 3,5 milj. eurolla.
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• Konsernihallinnon talous on toteutumassa 0,3 milj. euroa talousarviota heikommin.

Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän koronatilanteesta johtuen 3,0

milj. euroa. Säästöjä arvioidaan kertyvän yhteensä 2,7 milj. euroa. Palkkatuetun

työllistämisen, kuntouttavan työtoiminnan ja Jyväskylä -lisän menoista säästyy 0,4

milj. euroa. Business Jyväskylän osalta säästöjä kertyy 0,8 milj. euroa.

Konsernihallinnon muiden palvelualueiden menoista säästyy 1,5 milj. euroa.

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintakate on toteutumassa 1,0 milj. euroa

talousarviota parempana. Koronatestauksen kustannukset ovat toteutumassa n. 1.0

milj. euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä.

• Kasvun ja oppimisen määrärahan talous on toteutumassa 1,6 milj. euroa

talousarviota parempana.

• Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen arvioidaan jäävän talousarviosta noin 1,0

milj. euroa koronatilanteen ja lapsimäärän kehityksen vaikutuksista johtuen.

Henkilöstömenojen ennustetaan toteutuvan noin 2,5 milj. euroa pienempänä kuin

talousarviossa on suunniteltu. Varhaiskasvatuksen palvelualueen osalta lomautukset

toteutuivat pääasiassa touko-heinäkuussa. Lisäksi toteumaan vaikuttavat

palkattomien vapaiden sekä sijaisuuksien, määräaikaisuuksien ja

rekrytointiaikataulujen järjestelyt kevään, kesän sekä tulevan syksyn osalta.
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• Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenot ovat toteutumassa noin 0,6 milj. euroa

talousarviossa ennakoitua pienempinä sivistyslautakunnan 26.5.2020 tekemän

maksupäätöksen seurauksena. Syksyllä yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja on myös

aiempaa vähemmän käytettävissä. Lautakunnan maksupäätöksen mukaisesti

yksityisen palvelusetelin piirissä olevien poissaolevien lasten osalta maksettavan

palvelusetelin arvoa leikataan 20 tai 30 %:a ajalla 14.5.-31.7.2020. Päätöksestä on

tehty valitus. Kotihoidon tuen piiriin on siirtynyt kevään aikana aiempaa enemmän

lapsia, mutta toteuman perusteella talousarviovaraus menokohdassa on riittävä.

Palvelujen ostoista ennakoidaan säästöjä 0,1 milj. euroa.

• Perusopetuksen palvelualueen toimintakatteen ylitykseksi arvioidaan 0,8 milj. euroa.

Menojen arvioidaan ylittävän talousarvion henkilöstömenojen (0,3 milj. euroa) sekä

muihin kuntiin sijoitettujen jyväskyläläisoppilaiden maksuosuuksien (0,4 milj. euroa)

osalta. Arviot pohjautuvat vuoden 2019 tilinpäätöksen talousarvion ylityksiin.

Koronatilanteen vuoksi myös perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan

maksutuottojen arvioidaan jäävän 0,1 milj. euroa arvioitua pienemmiksi.
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• Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimintakate on toteutumassa 0,8 milj. euroa

talousarviota heikompana. Korotilanteesta johtuen tulojen ennakoidaan jäävän

talousarviosta 1,7 miljoonaa euroa, menojen säästön ollessa n. 1,0 milj. euroa.

Liikuntapaikkojen kävijämäärät sekä ohjattuihin palveluihin ilmoittautuneiden määrät

ovat jääneet normaalia pienemmiksi. Jyväskylän Sinfonian ja kaupunginteatterin

osalta lipputuloja jää syyskaudelta saamatta istumapaikkojen vähentämisestä

johtuen.

• Kaupunkirakenteen osalta talous on toteutumassa 0,1 milj. euroa talousarviota

paremmin. Joukkoliikenteen osalta tulojen ennustetaan jäävän 1,6 milj. ja menojen

1,0 milj. euroa talousarviosta. Ennusteessa on otettu huomioon valtiolta saatu tuki

koronaviruksen seurauksena tulleisiin tulomenetyksiin. Rakentamisen ja

kunnossapidon ulkoisten tilaustöiden osalta tulot jäävät 1,4 milj. euroa budjetoidusta

menojen säästön ollessa 1,1 milj. euroa. Alva Oy:lle tehtäviä tilaustöitä on ollut

merkittävästi vähemmän aikaisempiin vuosiin verrattuna. Muita menojen säästöjä

kertyy yhteensä n. 0,9 milj. euroa, josta 0,6 milj. euroa on henkilöstömenojen

säästöä.
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• Liikelaitosten osalta Tilapalvelu -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 2,6

miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Tulojen arvioidaan toteutuvan 1,5 miljoonaa

euroa talousarviota suurempina johtuen pääosin Kylän Kattauksen maksamasta

sisäisestä vuokrasta sairaala Novan ruokapalvelukeskuksesta, jota ei ole huomioitu

talousarviossa aikataulullisista syistä johtuen. Lämmityskustannusten ennakoidaan

alittuvan lämpimän alkutalven johdosta 0,5 miljoonaa euroa. Veden kustannukset

ovat alittumassa 0,1 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen ylläpidon kustannukset 0,5 milj.

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 2,6 milj.

euroa, jolloin talousarvion tulostavoite toteutuisi.

• Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintakate on toteutumassa 0,2 milj. euroa

talousarviota heikompana. Keski- Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintakate-

ennuste on 0,4 milj. euroa talousarviota heikompi johtuen ensihoidon tehtävien

vähentymisestä sekä koronatilanteesta.





Investointien toteutuminen

• Talonrakennusinvestointien osalta tullaan esittämään uudelleen budjetointeja vuodelle

2021 yhteensä 7,6 milj. euroa. Mm. Kortepohjan päiväkotikoulun rakentaminen alkoi

suunniteltua myöhemmin väistökoulun korjaustöiden vuoksi.

• Kunnallistekniikan investointien osalta tullaan esittämään uudelleen budjetointeja

vuodelle 2021 arviolta 5-6 milj. euroa. Kankaan alueen katu- ja vihertyöt, Ramonin

silta, Kukkumäen eritasoliittymä, Killerin etäparkki sekä Puistokatu ovat todennäköisiä

vuodelle 2021 jatkuvia hankkeita.

• Irtaimen investointien menot ovat toteutumassa 2,8 milj. euroa talousarviota

pienempänä. ICT-investointien osalta hankkeet eivät ole toteutuneet aikataulussa ja

menoista jää käyttämättä 1,0 milj. euroa. Kaupunginteatterin suuren näyttämön

lavanostinjärjestelmän osalta hankintaprosessi on käynnistetty jo kuluvan vuoden

aikana, mutta investointimenot tulevat kirjautumaan vasta vuodelle 2021. Tältä osin

tullaan esittämään uudelleen budjetointina 1,3 milj. euroa.

• Maan ostorahan ennustetaan ylittyvän yritysalueiden esirakentamiseen, rakennusten

purkamiseen ja pilaantuneiden maiden puhdistukseen liittyvien kustannusten vuoksi

arviolta 0,6 milj. euroa.








