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1 YHTEENVETO
Vuoden 2018 talousarvion yleisperustelujen sitovuutta ja seurantaa koskevan kohdan mukaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana
annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa toimialat ja liikelaitokset esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarviovuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa keskenään tai talousarvion kanssa,
tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.
Nyt käsillä oleva raportti on vuoden 2018 toinen kolmanneskatsaus. Raportti sisältää talousarvion yleisperustelujen mukaisesti toimialojen ja liikelaitosten selvitykset toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Lisäksi raporttiin on sisällytetty katsaus toimintaympäristön muutoksesta, keskeisimmistä henkilöstöön liittyvistä tunnusluvuista, rahoituksesta, konserniyhteisöistä sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.
Kolmannesvuosiraportissa esitetyn tilinpäätösennusteen mukaan kaupungin vuosikate on
42,7 miljoonaa euroa ja vuosikate toteutuisi siten 10,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Käyttötalouden toimintamenot ovat ylittämässä talousarvion 12,3
miljoonalla eurolla ja toimintatulot 1,6 miljoonalla eurolla. Toimintakate on ennusteen mukaan jäämässä siten 10,6 miljoonaa euroa talousarviota heikommaksi. Verotuloja arvioidaan kertyvän 514,1 miljoonaa euroa, joka on 0,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Tuloslaskelmaennusteen mukaan kuluva tilikausi on muodostumassa
10,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.
Talousarviota heikomman toimintakate-ennusteen syynä ovat pääasiassa menojen ylityspaineet erikoissairaanhoidossa (3,8 milj. euroa), sosiaalipalveluissa (2,2 milj. euroa) sekä
kasvun ja oppimisen palveluissa (2,9 milj. euroa). Kunta-alan työehtosopimusten mukaisen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kirjautuminen vuoden 2018 kuluksi
lisää kaupungin menoja noin 2,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin palkallisten henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt 121 henkilötyövuodella
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Eniten henkilöstölisäyksiä on tapahtunut sivistyksen ja perusturvan toimialoilla, joissa henkilöstöä on lisätty erityisesti varhaiskasvatukseen, lastensuojeluun sekä vammaispalveluihin. Myös perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstöä on kohdennettu lisää päihde- ja mielenterveystyöhön.
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2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Opiskelijakaupungin piirteet näkyvissä väkiluvun kehityksessä
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Jyväskylän väkiluku oli heinäkuun 2018 lopussa
139 856. Väkiluku laski 332 henkilöllä vuoden alun tilanteesta. Vastaavana ajanjaksona
viime vuonna laskua oli 231 henkilön verran. Lasku noudattelee aiemmista vuosista tuttua
kaava ja onkin odotettavissa, että oppilaitosten uuden lukuvuoden käynnistyessä myös
väkiluku lähtee kasvuun. Alkuvuoden väestötappion suurin tekijä on kuntien välinen nettomuutto, joka oli -506 henkilöä. Sen sijaan syntyvyys on kääntynyt niukasti positiiviseksi
6 henkilön verran. Tammi-heinäkuussa syntyneitä oli 729, kun vastaavasti kuolleita oli
723. Syntyvyydessä on kuitenkin edelleen negatiivinen trendi, sillä edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna syntyvyydessä on laskua 167 henkilöä. Nettomaahanmuutto, 168
henkilöä, on pysynyt viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Jyväskylän seudun väkiluku laski 313 henkilöllä vuoden alusta. Tammi-heinäkuun aikana seutukunnan kunnista
Laukaan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten väestönlisäys oli positiivista. 15 suurimman
kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Vantaalla, Espoossa, Helsingissä ja
Tampereella (Jyväskylä 11.).
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Jyväskylän väestönmuutos kuukausittain 2015-2018

Työttömyys yhä laskusuunnassa
Jyväskylän työttömyysaste oli heinäkuun 2018 lopussa tasan 14 %. Työttömien osuus
laski 1,8 prosenttiyksikköä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Työttömiä
työnhakijoita oli heinäkuussa 9 550, mikä on 1 160 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten.
Alle 25-vuotiaita työttömiä oli heinäkuussa 1 924 (-259) ja pitkäaikaistyöttömiä 2 091 (1 098). Pitkäaikaistyöttömien määrässä oli 34,4% lasku edellisvuoden vastaavaan aikaan.
Viidentoista suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysaste oli heinäkuussa
neljänneksi korkein. Korkein työttömyysaste oli Joensuussa (17,6 %), Lahdessa (15,2 %),
sekä Turussa (14,2 %). Matalin puolestaan Espoossa (9,2 %), Vantaalla (10,2 %) ja Vaasassa (10,3 %).
Jyväskylän työttömyysaste heinäkuussa 1998–2018, %
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Asuntoja valmistuu edellisvuoden tahtiin
Vuoden 2018 tammi-heinäkuussa valmistui 1138 uutta asuntoa, 64 asuntoa enemmän
kuin vastaavana ajankohtana vuosi sitten. Vuoden alusta kesäkuun loppuun välisenä aikana myönnettiin 231 rakennuslupaa ja kaikkiaan 530 asuntoa (kerrosala 80827 neliötä).
Myönnettyjen asuntojen määrä nousi edellisvuoden vastaavasta jaksosta 60 asunnolla,
kun taas kerrosalassa oli vähennystä 2989 neliötä.
Valmistuneet asunnot tammi-heinäkuussa 2016-2018

Vanhojen osakehuoneistojen hinnat laskussa - vuokrat nousussa
Vanhojen osakehuoneistojen keskimääräinen hinta tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan oli Jyväskylässä vuoden 2. neljänneksellä 1 798 euroa per neliö. Keskimääräinen
neliöhinta laski edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 3 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa vertailukaupungeissa keskimääräinen neliöhinta oli vastaavasti 1
928 euroa. Nousua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyi 0,6 prosenttia. Vuokraasuntojen neliövuokra oli vuoden 2. neljänneksellä Jyväskylässä 12,97 euroa (vuosimuutos + 2,8 %). Vertailukaupungeissa vastaavasti keskimäärin 12,77 euroa vuosimuutoksen
ollessa 2 %.
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Neliöhintojen kehitys vuosineljänneksittäin 2015-2018

Vuokrien kehitys neljännesvuosittain 2010-2018

Vertailukaupungit: Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio
Ulkoiset lähteet: Tilastokeskus
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3 TULOSSUUNNITELMA
Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä
1 000 euroa
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TA
2018
309 463
-955 417
-645 954

Verotulot
Valtionosuudet
Rahoitustulot ja -menot
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot

514 658
171 430
11 654
8 927
9 963
-7 188

Muut rahoitusmenot
Vuosikate
Poistot ja arvonalentumiset
Satunnaiset tulot
Satunnaiset menot
Tilikauden tulos

-49
51 787
-51 787
0
0
0

Poistoeron lisäys/vähennys
Varausten lisäys/vähennys
Rahastojen lisäys/vähennys
Tilikauden yli- tai alijäämä
Vuosikate poistoista
Vuosikate poist.al.inv.

340
0
0
340

Muutokset
Huhtikuu
-3
-560
-563
1 995
0

TA+M
2018

TPE
2018

309 461
-955 978
-646 517

1 593
-12 236
-10 642

311 054
-968 213
-657 160

514 658
173 425
11 654
8 927
9 963
-7 188

-558

514 100
173 425
12 341
8 927
9 963
-6 500

1 431

-49
53 218
-51 787
0
0
1 431

1 431

340
0
0
1 772

1 431

Arvio
Elokuu

688

688

-10 512

-49
42 706
-51 787
0
0
-9 081

-10 512

340
0
0
-8 740

-10 512

100,0 %

102,8 %

82,5 %

81,8 %

69,1 %

55,5 %

Talousarvion mukaisen tuloslaskelmaennusteen mukaan toimintakate on toteutumassa
10,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintakate kertoo, paljonko
toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Toimintamenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 12,2 miljoonaa euroa ja toimintatulojen 1,6
miljoonaa euroa.
Menokasvun syynä ovat pääasiassa menojen ylityspaineet erikoissairaanhoidossa (3,8
milj. euroa), sosiaalipalveluissa (2,2 milj. euroa) sekä kasvun ja oppimisen palveluissa
(2,9 milj. euroa).
Erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että sen tulot jäsenkunnilta
eivät poikkea talousarviosta. Tämän vuoksi hintoja alennettiin toukokuussa ensimmäisen
osavuosikatsauksen ennusteen perusteella takautuvasti vuoden alusta lukien. Ennusteen
mukaan poikkeamaa syntyy kuitenkin edelleen omana toimintana tuotetuissa palveluissa
1,2 miljoonaa euroa. Hoito muissa sairaaloissa ylittää myös talousarvion, poikkeamaennusteen ollessa näiden osalta 2,6 miljoonaa euroa.
Sosiaalipalveluiden talouden ylitys johtuu pääasiassa lastensuojelun laitoshoidon ja perheiden laitoskuntoutuksen palvelutarpeiden kasvusta.
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Kasvun ja oppimisen palveluissa sekä perusopetuksen koulujen, että varhaiskasvatuksen
palvelualueen henkilöstömenot tulevat molemmat ylittämään talousarvion ennakolta 0,4
miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan myös ylittävän talousarvion 0,8 miljoonaa euroa, perustuen sekä yksityisten palvelujen piirissä olevien lasten määrän kasvuun sekä palvelusetelien 1.8.2018 voimaan tulleeseen indeksikorotukseen.
Tuloslaskelmaennusteen mukaan vuosikate on toteutumassa 10,5 miljoonaa euroa talousarviota heikompana. Vuosikate ilmoittaa, paljonko tulorahoituksesta jää investointien, lainanlyhennysten ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Verotuloja arvioidaan
kertyvän 0,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Poistoista vuosikate
kattaa ennusteen mukaan 82,5 % ja poistonalaisista investoinneista 55,5 %. Tuloslaskelmaennusteen mukaan tilikausi on muodostumassa 8,7 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

3.1 Verotulot
Verotulot 2018
Poikkeama
(TPE-TAM)
€
%
5,9
1,4 %
2,6
5,5 %
8,5
1,8 %
-9,7
26,0 %
0,0
0,3 %
-1,2
-0,3 %

TP
2017
409,9
51,8
461,7
-36,8
15,3
440,3

TA+M
2018
414,1
46,9
461,0
-37,3
15,6
439,3

TPE
2018
420,0
49,5
469,5
-47,0
15,6
438,1

Yhteisövero

27,1

26,8

26,0

-0,8

-3,0 %

Kiinteistövero

47,1

48,6

50,0

1,4

2,9 %

514,4

514,7

514,1

-0,6

-0,1 %

milj. euroa
Ennakonpidätykset
Tilitykset edelliseltä vuodelta
Yhteensä
Maksuunpanotilitys
Aikaisempien vuosien tilitykset
Kunnallisverot

Yhteensä

Verotulojen kokonaiskertymän arvioidaan olevan 514,1 miljoona euroa ja toteutuvan siten
0,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Verotulojen kertymän ennakoidaan olevan vuoden 2017 tasolla.
Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 438,1 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa
(-0,5 %) edellisvuotta vähemmän. Talousarvioon nähden kunnallisverot ovat toteutumassa 1,2 miljoonaa euroa pienempänä.
Kiinteistöverojen kertymäksi arvioidaan 50,0 miljoonaa euroa, mikä on 2,9 miljoonaa euroa (6,2 %) edellisvuoden toteumaa suurempi. Toteutuessaan ennakoidusti, kiinteistöveroja kertyy 1,4 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän.
Yhteisöverojen arvioitu kertymä 26,0 miljoonaa euroa on 1,1 miljoonaa euroa (-3,9 %)
edellisvuoden toteumaa pienempi. Talousarvioon nähden yhteisöverot ovat toteutumassa
0,8 miljoonaa euroa pienempänä.
Kuluvan vuoden kunnallisveron kertymäennuste laskee merkittävästi verrattuna Kuntaliiton huhtikuun veroennusteeseen. Asia on käynyt ilmi Verohallinnon julkaisemissa ennakkotilastoista. Viimeisimmässä ennakkotilastossa 23.7.2018 on koko maan tasolla reilu 180
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miljoonaa euroa alhaisemmat maksuunpantavat kunnallisverot verrattuna Kuntaliiton ennusteeseen. Syitä alentuneeseen maksuunpantavaan veroon löytyy Verohallinnon tiedon
mukaan osittain ansiotuloissa sekä osittain työtulovähennyksissä. Työtulovähennyksien
taso olisi Verohallinnon ennakkotiedon mukaan noin 90 miljoona euroa enemmän verrattuna Kuntaliiton huhtikuun ennusteeseen. Työtulovähennys on suoraan verosta tehtävä
vähennys, joten se laskee maksunpantavaa veroa saman verran. Näiden seikkojen taustalla näyttäisi olevan jossain määrin epäonnistunut julkisen sektorin lomarahaleikkauksen
sekä työtulovähennyksen vaikutusarviointi.
Heikentynyt maksuunpantava kunnallisvero laskee omalta osaltaan arviota kuntaryhmän
jako-osuudelle verovuonna 2018. Viimeisimpien arvioiden mukaan ryhmäosuuden oikaisu
verovuodelle 2018 olisi noin -80 miljoonaa euroa. Tätä oletusta käytettiin elokuun päivittyneessä koko maan veroennusteessa. Kuntaryhmän jako-osuusoikaisu verovuodelle
2018 tarkentuu vielä verotuksen valmistumisen aikana.
Henkilöasiakkaiden veronpalautukset tulevat tänä vuonna olemaan poikkeuksellisen suuret ja on samalla suurin yksittäinen selittäjä alentuneisiin kunnallisverokertymiin tänä
vuonna. Syitä tähän ei ole vielä varmistunut, mutta mahdollinen selitys voisi löytyä julkisen sektorin liian suurissa ennakonpidätysprosenteissa. Kaikkien palkansaajien ennakonpidätysprosentteja muutettiin verovuodelle 2017 yhtäläisin perustein, vaikka julkisen sektorin ansiotuloja leikattiin lomarahoista. Näin ollen on hyvin mahdollista, että merkittävä
osa ennakonpalautuksista koskee kyseisten palkansaajien veroja.

Kunnallisveron kehitys
500

439

440

438

2017

TPE
2018

427

2016

424

2015

369

423

2014

367

2011

344

2009

300

353

2008

388

250
200
150
100
50

0

2012

milj. eur

350

2010

400

2013

450
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Kiinteistöveron kehitys
60

50
47

20

24

34

35

2012

33

30

2011

milj. eur

40
37

39

47

50

41

27
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TPE
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2010

2009

2008

0

Yhteisöveron kehitys
30
27

25
24

23

22

20

20

18

17

15

21

18

10
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TPE
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

0
2008

milj. eur

26

24
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3.2 Valtionosuudet
TP
2017

TA+M
2018

TULOSLASKELMAOSA
Peruspalvelujen valtionosuus
Lisäosat
Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset
Valtionosuuksien tasaus
Yhteensä
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet
Valtionosuudet

124 324
5 525
21 889
43 109
194 847
-21 509
173 337

123 820
5 796
20 325
45 356
195 297
-21 873
173 425

123 820
5 796
20 325
45 356
195 297
-21 873
173 425

0
0
0
0
0
0
0

KÄYTTÖTALOUSOSA
Opetuspalvelut
Saatavat kotikuntakorvaukset
Maksettavat kotikuntakorvaukset

-8 926,6
854,9
-9 781,5

-9 132,2
759,7
-9 891,9

-9 132,2
759,7
-9 891,9

0
0
0

Muut määrärahat

-8 926,6

-9 132,2

-9 132,2

0

Yhteensä

164 411

164 292

164 292

0

1 000 €

TPE Poikkeama
2018 (TPE-TAM)

Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän muutetun talousarvion mukaisesti 173,4 miljoona euroa. Valtionosuudet pysyvät siten edellisvuoden tasolla.

Valtionosuuksien kehitys
200

173

TPE
2018

145

2014

138

144

2013

132

2011

123

133

2010

120
112

80
60
40
20

2015

2012

2009

0
2008

milj. eur

173

157

140

100

177

2017

160

2016

180
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3.3 Käyttötalous
TA+M 2018

Ennuste
2018

Poikkeama
enn./TA+M

309 461
-955 978
-646 517

311 054
-968 213
-657 160

1 593
-12 236
-10 642

16 410
-73 443
-57 033

17 105
-74 086
-56 982

695
-643
52

Perusturva
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

50 936
-433 537
-382 601

51 036
-441 437
-390 401

100
-7 900
-7 800

Kasvun ja oppimisen palvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

11 204
-207 653
-196 449

11 204
-210 534
-199 329

0
-2 881
-2 881

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

9 214
-48 288
-39 075

9 214
-48 922
-39 708

0
-634
-634

Kaupunkirakenne
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

49 893
-54 252
-4 358

50 171
-54 329
-4 158

278
-78
200

93 220
-57 684
35 536

94 520
-58 984
35 536

1 300
-1 300
0

8 150
-8 300
-150

8 150
-8 300
-150

0
0
0

Keski-Suomen pelastuslaitos
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

30 653
-30 942
-289

30 653
-30 942
-289

0
0
0

Kylän Kattaus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

23 178
-24 184
-1 006

22 360
-23 040
-680

-818
1 144
326

Altek Aluetekniikka
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

11 269
-12 356
-1 087

11 269
-12 356
-1 087

0
0
0

5 333
-5 339
-6

5 372
-5 283
89

39
56
95

1 000 euroa

Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

TOIMIALAT
Konsernihallinto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

LIIKELAITOKSET
Tilapalvelu
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
Työterveys Aalto
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate

Talouskeskus
Toimintatulot
Toimintamenot
Toimintakate
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Toimialojen ja liikelaitosten yhteenlasketun toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 10,6
miljoonaa euroa muutettua talousarviota heikompana. Toimintatulojen toteuma arvioidaan 1,6 miljoonaa euroa talousarviota paremmaksi ja toimintamenojen 12,2 miljoonaa
euroa heikommaksi.
Kuluvan vuoden toimintamenoja kasvattaa kunta-alan työehtosopimusten mukaisen paikallisen tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän kirjautuminen vuoden 2018 kuluksi. Kertaerän suuruudeksi on tilinpäätösennusteessa arvioitu 2,5 miljoonaa euroa ja se tullaan
huomioimaan syksyn talousarviomuutoksissa.

Konsernihallinto

Konsernihallinnon toimintakatteen ennustetaan alittavan talousarvion 52 000 eurolla.
Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitykseksi arvioidaan 1,25 miljoonaa euroa. Ylitys voi
jäädä pienemmäksi, mikäli aktiivimalli aktivoi myös kaikkein pisimpään työttöminä olleita
henkilöitä.
Palkkatuetun työllistämisen nettomenot ovat ylittämässä talousarvion 0,2 miljoonalla eurolla. Palkkatuella työllistetään pääosin velvoitetyöllistettäviä, nuorten oppisopimusohjelman piiriin kuuluvia sekä Puusta Pitkälle hankkeeseen osallistuvia henkilöitä. Työllisyyspalveluissa kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelujen arvioidaan jäävän 0,4 miljoonaa euroa talousarviota pienemmäksi.
Työllisyyspalvelujen ylitysuhasta johtuen elinkeinopolitiikan palveluista säästetään 0,45
miljoonaa euroa yrityspalvelusetelin toisesta vaiheesta sekä avustuksista. Myös suunniteltuja rekrytointeja on siirretty myöhemmin toteutettaviksi. Kankaan omaisuudenhallinnan purku on sujunut ennakoitua paremmin, henkilömenot ovat alittuvat ja kehittämisen
hankkeen kilpailutus on viivästynyt, joiden seurauksena Kankaan menot alittuvat arvioilta
0,2 miljoonaa euroa. Kankaan uuden paperitehtaan purkamisen viivästymisestä johtuen
Metsä Fibren ja Cross Fitin vuokra-aikaa pidennettiin kolmella kuukaudella ja Kankaan
vuokratulot ylittyvät noin 0,2 miljoonaa euroa.
Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerä kasvattaa Konsernihallinnon menoja 0,1 miljoonaa
euroa.
Konsernihallinnon tuloja kasvattaa Jykes Oy:n toiminnan lakkauttamisesta jäänyt jakoosuus 0,3 miljoonaa euroa.

Perusturva

Perusturvan toimialan toimintakatteen ennustetaan ylittävän talousarvion 7,8 miljoonaa
euroa. Toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 7,9 miljoonaa euroa ja toimintatulojen 0,1
miljoonaa euroa. Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän osuus menojen ylityksestä on
0,9 miljoonaa euroa.
Erikoissairaanhoidon menot ovat toteutumassa sairaanhoitopiirin ennusteen mukaan noin
3,8 miljoonaa euroa (1,3 %) talousarviota suurempana. Sairaanhoitopiirin tavoitteena on,
että tulot jäsenkunnilta eivät poikkea talousarviosta. Tämän vuoksi hintoja alennettiin toukokuussa ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteen perusteella takautuvasti vuoden
alusta lukien. Ennusteen mukaan poikkeamaa syntyy edelleen omana toimintana tuotetuissa palveluissa. Ennustettu poikkeama on 1,2 miljoonaa euroa (0,5 %). Hoito muissa
sairaaloissa ylittää myös talousarvion, poikkeamaennusteen ollessa näiden osalta 2,6 miljoonaa euroa (7 %).
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Avoterveydenhuollossa selviämisaseman ostopalvelusopimus aiheuttaa noin 0,2 miljoonan
euron ylityksen talousarvioon. Myös tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kasvattaa Avoterveydenhuollon menoja 0,2 miljoonaa euroa.
Sosiaalipalveluiden ylitysennuste on 2,2 miljoonaa euroa. Menot ylittyvät 2,3 miljoonaa
euroa ja tulot 0,1 miljoonaa euroa. Tulojen ylitys johtuu lastensuojelun ELY:n korvauksista
sekä ostopalvelun maksutuottojen paremmasta toetumasta. Tuloksellisuuteen perustuvan
kertaerän osuus sosiaalipalveluiden talouden ylityksestä on 0,2 miljoonaa euroa.
Lastensuojelun menot ylittyvät 3,3 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu lastensuojelun laitoshoidon ja perheiden laitoskuntoutuksen palvelutarpeiden kasvusta. Ennusteessa on huomioitu ostopalveluiden 0,1 miljoonan euron säästö, joka on seurausta nuorten päihde- ja
mielenterveyspalveluiden henkilöstöresurssin vahvistamisesta.
Vammaispalvelujen menot ylittyvät 0,8 miljoonaa euroa. Suurin menojen ylitys tulee vammaispalveluiden henkilökohtaisen avun korvauksista, jossa asiakasmäärä on kasvanut
kuukausittain alkuvuoden aikana, 35 työnantajaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Aikuissosiaalityön menot alittuvat 2,0 miljoonaa euroa. Toimeentuloturva alittuu 0,6 miljoonaa euroa, aikuissosiaalityö 0,2 miljoonaa euroa ja kotoutumispalveluiden ryhmäkotien
ja yhteisöllisen asumisen menot 1,2 miljoonaa euroa.
Toimenpiteinä ylityksen ehkäisemiseksi lastensuojelussa tarkastellaan ostettujen perhekuntoutusjaksojen kestoja ja tehostetaan edelleen Mattilan perhekuntoutuksen käyttöä.
Avohuollon ostetun laitoskuntoutuksen käytön suunnitelmallista rajaamista jatketaan ja
yhteistyötä Lotilan avotyön kanssa tiivistetään edelleen. Kaikki ulkopuoliset sijoitukset
käydään läpi ja nuorten palvelutarpeet huomioiden arvioidaan siirto omiin laitoksiin. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstöresurssien hyödyntämisellä maksimaalisesti pyritään ehkäisemään lastensuojeluasiakkuuden alkaminen 13-17 –vuotiaiden
nuorten ikäryhmässä. Jälkihuollon asiakkaiden kanssa tiivistetään yhteistyötä Nuorten aikuisten palvelukeskus J-Napin kanssa. Kaikissa palveluissa sijaisten käyttö ja hankinnat
arvioidaan tarkasti.
Vanhuspalveluissa menot tulevat arvion perusteella ylittymään noin 1,2 miljoonaa euroa.
Tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän vaikutus ylitykseen on vanhuspalveluiden osalta
noin 0,3 miljoonaa euroa. Alkuvuodesta omaishoitajien määrä on edelleen lisääntynyt ja
nykyisellä asiakasmäärällä talousarvio tulee ylittymään lähes 0,5 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunnan päätös Korpilahden kotihoidon alueen säilymisestä omana toimintana
tuo vanhuspalveluille 0,2 miljoonan euron ylitysennusteen. Palveluasumisen palveluseteliostot ovat ylittymässä arviolta 0,1 miljoonaa euroa. Länsi-Suomen aluehallintoviraston
tarkastuksiin perustuen kotihoitoon lisätään vuoden 2018 syksyllä 10 lähihoitajan toimea,
jotka aiheuttavat noin 0,1 miljoonan euron ylityksen käyttösuunnitelmaan.
Vanhuspalvelujen palvelualueella parannetaan edelleen henkilöstön työhyvinvointia mm.
kehittämällä osaamista sekä yhteistyöllä työterveyden ja työsuojelun kanssa. Palvelualueen sairauspoissaolot ovat vähentyneet tammi-kesäkuun aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajanjaksoon. Kustannusten kasvun odotetaan tasoittuvan sairauspoissaolojen vähenemisenä. Palvelualueen varahenkilöstö vahvistui vuoden alussa 9 uudella toimella.

15
Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut palvelualueen talouden arvioidaan ylittyvän noin 0,1 miljoonaa euroa tuloksellisuuteen perustuvan kertaerän vaikutuksesta. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden resurssien lisäys tulee vaikuttamaan
myös loppuvuoden ennusteeseen.
Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä aiheuttaa myös terveyskeskussairaaloiden talouteen
0,1 miljoonan euron ylitysennusteen.

Sivistys

Sivistyksen toimialalla kasvun ja oppimisen määräraha on ylittämässä talousarvion 2,9
miljoonalla eurolla. Ylityksestä 0,7 miljoonaa euroa aiheutuu tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden 0,6 miljoonan euron ylitysennusteesta
0,1 miljoonan euroa on kertaerän aiheuttamaa.
Sivistyksen hankkeiden omarahoitusosuuksien ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.
Perusopetuksen koulujen henkilömenot tulevat ylittämään talousarvion ennakolta 0,4 miljoonaa euroa. Ennuste kuluvalle vuodelle perustuu koulujen tekemään henkilöstösuunnitelmaan ja kuluvan vuoden toteumaan. Myös perusopetuksen ICT-käyttö- ja lisenssimaksujen odotetaan ylittävän talousarvion 0,3 miljoonaa euroa.
Varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 0,4 miljoonaa euroa. Lapsimäärän kasvun sekä lisäresurssitarpeiden vuoksi henkilöstöä on palkattu lisää pitkin kuluvaa vuotta. Kesäajan sekä rekrytointien järjestelyt ovat pienentäneet
osaltaan ylitysennustetta.
Varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen arvioidaan ylittävän talousarvion 0,8 miljoonaa
euroa, perustuen sekä yksityisten palvelujen piirissä olevien lasten määrän kasvuun sekä
palvelusetelien 1.8.2018 voimaan tulleeseen indeksikorotukseen.

Kaupunkirakenne

Kaupunkirakenteen toimialan talous on toteutumassa 0,2 miljoonaa euroa talousarviota
parempana. Rakentaminen on jatkunut edelleen vilkkaana ja rakennuslupatulojen ennustetaan ylittyvän. Samalla rekrytoinneissa ilmenneiden haasteiden vuoksi henkilöstömenot
alittuvat budjetoiduista.

Liikelaitokset

Liikelaitosten osalta Kylän Kattaus –liikelaitoksen sekä Talouskeskus –liikelaitoksen talous
on toteutumassa talousarviossa ennakoitua paremmin.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen osalta toimintatulot ovat jäämässä 0,8 miljoonaa euroa ja
menot 1,1 miljoona euroa alle talousarvion. Liikelaitoksen talousarviossa on varauduttu
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osastojen ruokapalveluiden siirtymiseen osaksi Kylän
Kattaus -liikelaitosta. Tällä hetkellä siirron ajankohdaksi on suunniteltu vuoden 2019 alkua. Myös sijaiskustannuksista on saatu säästöjä sairauspoissaolojen huomattavan laskun
johdosta.
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4 RAHOITUSSUUNNITELMA
Rahoitussuunnitelma 2018
Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä
1 000 euroa

TA
2018

Muutokset
Huhtikuu

TA+M
2018

Arvio
Elokuu

TPE
2018

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Vuosikate
51 787
1 431
Satunnaiset erät
0
Tulorahoituksen korjauserät
-13 100
Toiminnan rahavirta
38 687
1 431
Käyttöomaisuusinvestoinnit
-79 538
-13 675
Rahoitusos. inv.menoihin
1 590
Käyttöom. myyntitulot
14 000
Investointien rahavirta
-63 948
-13 675

53 218
0
-13 100
40 118
-93 212
1 590
14 000
-77 622

-10 512
13 800
800
14 600

42 706
0
-13 100
29 606
-79 412
1 590
14 800
-63 022

Toiminnan ja inv. rahavirta

-25 261

-37 504

4 088

-33 416

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainasaamisten lisäykset
Antolainasaam. vähennykset
Antolainauksen muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Pitkäaik. lainojen vähennys
Lyhytaik. lainojen muutos
Lainakannan muutokset

0
2 200
2 200
47 306
-25 781
0
21 525

12 244

0
2 200
2 200
59 550
-25 781
0
33 769

Oman pääoman muutokset
Muut maksuvalm. muut.
Rahoituksen rahavirta
Rahavarojen muutos

0
1 535
25 261
0

0
0
12 244
0

0
1 535
37 504
0

-12 244

0
12 244

-10 512

-4 088

0
2 200
2 200
55 462
-25 781
0
29 681

-4 088
0

0
1 535
33 416
0

0
-4 088

Rahoitussuunnitelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyväksi tulorahoitukseksi arvioidaan 29,6 miljoonaa euroa, joka on 10,5 miljoonaa euroa talousarviossa
ennakoitua heikompi. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on ennusteen mukaan 63,0 miljoonaa euroa ja siten 14,6 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Investointimenoja vähentää Hippoksen alueelle suunniteltujen hankkeiden siirtyminen tulevalle
vuodelle.
Ennusteen mukaan tulorahoitus ei riitä investointien kattamiseen ja toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu yhteensä 33,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Investointihankkeiden siirtymisestä johtuen kaupunki tarvitsee uutta lainaa 4,1 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän.
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4.1 Investoinnit
TA+M 2018
1 000 euroa

Ennuste

Poikkeama

2018

enn./TAM

Maa-ja vesialueet

6 000,0

6 000,0

0,0

Urheilu- ja retkeilyalueet

1 860,0

1 860,0

0,0

Katupalvelut

20 250,0

20 250,0

0,0

Viherpalvelut

3 890,0

3 890,0

0,0

80,0

80,0

0,0

24 220,0

24 220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Satamapalvelut
Yhdyskuntarakentaminen
Yhdyskuntarakentaminen, tulot
Talonrakennus

40 540,0

37 540,0

-3 000,0

Talonrakennus, tulot

1 000,0

1 000,0

0,0

Konsernihallinto

2 693,0

1 893,0

-800,0

409,7

409,7

0,0

Kasvun ja oppimisen palvelut

2 259,0

2 259,0

0,0

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

1 604,0

1 604,0

0,0

Kaupunkirakenteen toimiala

1 185,0

885,0

-300,0

Irtainomaisuus yhteensä

8 150,7

7 050,7

-1 100,0

10 200,0

500,0

-9 700,0

309,9

309,9

0,0

1 931,8

1 931,8

0,0

2 241,7

2 241,7

0,0

Liikelaitokset, tulot

590,0

590,0

0,0

Maan myyntitulot

1 000,0

1 800,0

800,0

93 212,4
2 590,0

79 412,4
3 390,0

-13 800,0
800,0

Perusturvan toimiala

Osakkeet ja osuudet
Altek Aluetekniikka
Keski-Suomen Pelastuslaitos
Liikelaitokset yhteensä

Investointimenot yhteensä
Investointitulot yhteensä

Vuoden 2018 investointimenoja korotettiin kevään talousarviomuutoksissa 13,7 miljoonalla eurolla. Korotuksesta 13,6 miljoonaa euroa on vuonna 2017 toteutumatta jääneiden
investointimenojen uudelleenbudjetointeja. Lisäksi liikennevalojen huolto- ja korjaus-toimintaan varauduttiin noin 50 000 eurolla.
Tämänhetkisen ennusteen mukaan Konsernihallinnon irtaimen käyttöomaisuuden ICT-investointeihin varatuista määrärahoista on jäämässä käyttämättä 0,8 miljoonaa euroa.
Kaupunkirakenteen toimialalla osa irtaimen käyttöomaisuuden hankkeista siirtyy tulevalle
vuodelle ja niistä tullaan tekemään uudelleenbudjetointiesitys tilinpäätöksen yhteydessä.
Talonrakennusinvestointien ennustetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisesti. Kolmeen investointikohteeseen tullaan esittämään uudelleenbudjetointia vuodelle 2019 yhteensä 3,0 miljoonaa euroa hankkeiden aloitusten aikataulumuutoksista johtuen. Uudelleenbudjetoitavat hankkeet ovat Kangasvuoren päiväkotikoulun uudisrakennus (1,5 milj.
euroa), Keski-Suomen museon peruskorjaus (1,0 milj. euroa) sekä Keljonkankaan yhtenäiskoulun uudisrakennus (0,5 milj. euroa).
Muita meneillään olevia suurimpia rakennushankkeita ovat Kuokkalan yhtenäiskoulu ja
Savulahden päiväkotikoulu. Varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvun takia Taikalampun
päiväkodille on toteutettu lisätilat 84 lapselle.
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Osakkeisiin ja osuuksiin varattu määräraha tulee toteutumaan 9,7 miljoonaa euroa arvioitua pienempänä. Hippoksen alueelle tehtäviin sijoituksiin varattu 10,0 miljoonaan euron
osuus siirtyy tulevaan vuoteen.
Kaupunginvaltuuston päätöksen (20.8.2018 § 66) mukaisesti Jyväskylän kaupunki lähtee
mukaan perustettuun talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja tuottavaan
alueyhtiö Monetra Keski-Suomi Oy:n ja Monetra Oy- konsernin emoyhtiön omistajaksi ja
asiakkaaksi sekä osallistuu yhtiöiden suunnattuun osakeantiin. Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti osakkeiden hankinaan varattua määrärahaa korotetaan 0,3 miljoonalla
eurolla.
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4.2 Rahoitusraportti
Rahoitustapahtumia 31.8.2018
Pitkäaikaiset ottolainat
 Pitkäaikaisten ottolainojen saldo 31.8.2018 oli 294,9 milj. euroa
 Pitkäaikaisten ottolainojen osuus koko lainasalkusta oli 75%
 Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 2,08%
 Pääomalla painotettu juoksuaika oli 5,37 vuotta
Koko lainasalkku
 Saldo 31.8.2018 mukaan lukien sisäinen pankki ja kuntatodistukset oli 394 milj.
euroa
 Keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,50%
 Suojausaste oli 50 %.
Takaukset
 Suurimmat takauksien (533 milj. euroa) muutokset tarkasteluajanjaksolla:
o Jyväskylän Voima Oy:n - 36,8 milj. euroa
o Jyväskylän Energia Oy:n – 2,37 milj. euroa
o Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n + 4,5 milj. euroa



Kuntayritystodistusten saldo 13,7 milj. euroa Education Facilities Oy:lle.
Kokonaisuudessaan taattavat lainat lyhenivät suunniteltujen lyhennysohjelmien
mukaan ilman maksuhäiriöitä.

Välirahoitteiset hankkeen
Jyväsriihen koordinoimat:
A. Yhdistyksillä (6kpl) käytössä limiittiä 240 541 euroa (limiitti 500 000 euroa).
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen rahoittamat:
B. K-S Yhteisöjen Tuki ry, limiittiä käytössä 150 000 euroa (limiitti 300 000 euroa)

Rahoituksen tilanne 31.8.2018
31.12.2017

31.8.2018

Muutos

90 492 760,26
0,00
90 492 760,26

99 176 514,09
0,00
99 176 514,09

8 683 753,83
0,00
8 683 753,83

0,00

0,00

0,00

Lyhytaikaiset lainat yhteensä

90 492 760,26

99 176 514,09

8 683 753,83

Ottolainat

275 352 517,85

294 914 330,00

19 561 812,15

konsernitili/K-Sop
kassalainat emolle
Lainaa konsernilta yhteensä
Kuntatodistukset

Lainakanta yhteensä

365 845 278,11

394 090 844,09 28 245 565,98
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Pitkäaikaiset antolainat
1 000 eur
Korolliset lainat
Jyv. Energia Oy
Korottomat lainat
Jyv Paviljonkisäätiö, pääomal.
Jyv. Jäähalli Oy
Jyv. Mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö
Jyv. Rintamamiesvet.as.säätiö
K-S Sairaskotisäätiö
Tytäryhteisöille
Korolliset lainat
Jyv. Sotainvalidien Asuntosäätiö
Kärkisten vesiosuuskunta
K-S Taiteilijatalosäätiö
Liekkilän kannatusyhdistys ry
Korottomat lainat
Jyv. Kongressikeskus Oy, pääomal.
K-S Yhteisöjen Tuki ry
Korpilahden vet. Asuntosäätiö
EU-rahoitteiset hankkeet/välirahoitus
Keski-Suomen Hevosjalostusliitto ry
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, erä 1
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, erä 2
Jyvässeudun 4H-yhdistys ry, erä 3
Pohjoisen-Korpilahden yhteistyöyhdistys ry
Ylä-Muuratjärvi seura ry
Korpilahden Yrittäjät ry
Jyväskylän Latu ry
Korpilahden Erämiehet ry
Vaajan Valppaat
Muille
Yhteensä

31.12.2017

31.8.2018

Muutos

150 000

150 000

0

5 046
2 200
555
286
312
158 399

5 046
0
555
286
312
156 199

0
-2 200
0
0
0
-2 200

959
150
94
30

959
150
94
30

0
0
0
0

757
0
298

757
150
298

0
150
0

42
8
45
0
4
9
64
67
40
0

0
0
29
30
4
0
58
67
0
52

-42
-8
-16
30
0
-9
-6
0
-40
52

2 567

2 678

111

160 966

158 877

-2 089
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Takaukset tytäryhteisöille
1 000 eur
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Jyväskylän Energia Oy
Jyväskylän Voima Oy
Jyväskylän Voima Oy/leasingrahoitus
Education Facilities Oy
Education Facilities Oy/kuntayritystodistukset
Jyväs-Parkki Oy
Jyväs-Parkki Oy/kuntayritystodistukset
Ki Oy Rahtiasema
Jykia Oy
Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7
Ki Oy Konttisentie 2
Ki Oy Jyväskylän Huhtasuon Koulukeskus
Ki Oy Kinkomaan Vitapolis
Jyväskylän Paviljonkisäätiö
Jyv. Seudun Puhdistamo Oy
Jyv. Seudun Puhdistamo Oy/kuntayritystodistukset
Jyv. mlk:n veteraanien asuntosäätiö
Jyväskylän Jäähalli Oy
As Oy Jyv. mlk:n Norolankuja 1
Yhteensä

Myönnetty
määrä 31.12.2017

31.8.2018

Muutos

158 398
24 868
60 000
121 061
62 258
13 700
26 506
2 000
2 476
2 223
4 815
25 789
135
34 177
1 341
7 765
17 718
4 000
2 351
1 762
356
573 698

159 342
22 500
30 000
114 242
60 001
13 700
25 495
0
2 311
1 417
4 666
25 228
120
33 290
1 301
7 498
26 223
0
2 293
0
311
529 938

945
-2 368
-30 000
-6 819
-2 257
0
-1 011
-2 000
-165
-806
-149
-561
-15
-887
-40
-267
8 505
-4 000
-58
-1 762
-44
-43 760

Myönnetty
määrä 31.12.2017

31.8.2018

Muutos

231 592
45 000
60 000
150 800
105 345
44 203
4 457
14 703
6 800
32 000
583
40 100
1 925
12 450
28 478
3 323
2 700
1 111
785 571

Takaukset muille kuin tytäryhteisöille
1 000 eur
As Oy Jyv. VPK ry vuokrat.
Viitakodit ry (Jyv Vanhustenhuolto ry)
Korpilahden Vanhusten Tuki
Kuiville Pyrkivien Tuki ry
Jyväskylän Katulähetys ry
Likes
Kärkisten vesiosuuskunta
Muuramen Rannakylän ja Isolahden vesios.
Leppälahti-Savio vesihuolto-osuuskunta
Korpilahden Hyrkkölän vesiosuuskunta
Etelä-Korpilahden vesiosuuskunta
Oittilan vesiosuuskunta
Yhteensä
Kaikki takaukset yhteensä

187
500
700
502
447
505
2 388
1 100
1 715
725
330
120
9 219

51
382
405
294
145
68
1 311
347
587
25
10
13
3 639

47
365
405
291
134
54
1 214
232
538
17
0
11
3 307

-5
-17
0
-4
-11
-14
-97
-116
-49
-8
-10
-2
-332

794 790

577 337

533 245

-44 092
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5 TOIMINTA JA TAVOITTEET
5.1 Perusturva
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut
Ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä tehtiin 3 771 kpl (2017: 3 168) ja täydentävän
toimeentulotuen päätöksiä 4666 kpl (2017: 4 528). Toimeentulotuen palvelutakuu ylittyi
52 kertaa kiireettömässä toimeentulotuessa ja 9 kertaa kiireellisessä toimeentulotuessa.
Erityisen tuen tarpeessa olevista henkilöistä saapui 711 (2017: 661) huoli-ilmoitusta aikuissosiaalityöhön.
Osana nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden toimenpideohjelmaa toteutettiin psykologin ja psykiatrisen sairaanhoitajan rekrytointiprosessi J-Nappiin.
Selviämisasematoiminta käynnistyi 15.5.2018. Selviämisasemalla on 10 paikkaa yli 18vuotiaille päihtymyksen vuoksi poliisinlain mukaisesti kiinni otetuille henkilöille, jotka tarvitsevat turvallista paikkaa selviämisen ajaksi. Paikat riittivät myös kesän suurten yleisötapahtumien aikana.
Pakolaistaustaisille henkilöille on elokuun loppuun mennessä myönnetty 82 kuntapaikkaa.
Näistä kiintiöpakolaisia on ollut 30 henkilöä ja turvapaikanhakijana maahan tulleita 52
henkilöä. Kotoutumispalveluihin on tullut elokuun loppuun mennessä asiakkaita yhteensä
149 henkilöä (2017: 194). Alaikäisenä ilman huoltajaa tulleita turvapaikanhakijoita asuu
kunnassa elokuun lopussa 125.
Kotoisa-hankkeen (1.3.18-31.12.19, AMIF-rahoitus) toiminnot ovat käynnistyneet. Hankkeessa valmistui kesällä 2018 kotoutumisen kokemusasiantuntijaksi seitsemän henkilöä.
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiahankkeessa (Aku 2016-2018) valmistui
Suomen ensimmäiset 9 sosiaalialan kokemusasiantuntijaa kesäkuussa. Heitä käytettiin
asiantuntijoina palvelujen kehittämisessä neljä kertaa.
Sosku-hanke ja Jyväskylän kaupunginteatteri toteuttivat Ilman sua ei oo mua –teatteriesityksen ja keskustelutilaisuuden toukokuussa. Esityksen koostamisessa, harjoitteluprosessissa ja lopputuloksessa toteutui tasaveroinen asiakkaiden ja työntekijöiden osallisuutta vahvistava sosiaalisen kuntoutuksen prosessi. Esityksen avulla levitettiin sosiaalisen kuntoutuksen yhteiskehittämiseen pohjautuvia toimintamalleja paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti yli palvelujen sektorirajojen.
Etsivä lähityö kartoitti kesän aikana Jyväskylän keskustassa päihteitä käyttävien aikuisten
tarpeita suunnitteilla olevan oleskeluntilan perustamista varten. Toiveena oli turvallinen
tila, jossa voisi levätä ja jossa olisi vapaa-ajan toimintaa. Toivottiin myös mahdollisuutta
huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan sekä ruokailla tilassa. Tilassa työskenteleviltä
henkilöiltä toivottiin ohjeistusta, neuvontaa ja apua omaan elämäntilanteeseen.
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Lastensuojelu
Lastensuojeluilmoitusten ja – selvitysten määrä kääntyi hienoiseen laskuun. Uusien lastensuojeluilmoitusten määrä (2 845) vähentyi 5 % vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan
verrattuna (2017: 2 995). Ilmoitukset koskivat yhteensä 1 725 lasta. Lastensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin 865 lapsesta (2017: 878). Aiempaa useammin selvityksiä tehtiin
samoille lapsille. Uusien alkaneiden lastensuojelun asiakkuuksien määrä lähti hienoiseen
kasvuun: asiakkuus aloitettiin 380 lapselle selvityksen jälkeen (2017: 352).
Lastensuojelun avohuollon asiakkaina olevien lasten kokonaismäärä väheni edellisvuoden
vastaavaan ajankohtaan. Lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli 1417 lasta, mikä on
135 lasta (8.7 %) vähemmän kuin edellisvuonna (1 552). Keskimääräinen lastensuojelun
avohuollon työntekijäkohtainen asiakasmäärä sisältäen kotoutumisvaiheen lastensuojelun
oli 36.3 (2017: 39).
Sosiaalipäivystysyksikön alkuvuoden tehtävämäärät 1 883 kpl kasvoivat vuoden 2017
vastaavaan ajankohtaan verrattuna 348 tehtävällä (2017: 1 532). Päivystystehtävät liittyvät mm. lähisuhdeväkivaltaan tai sen uhkaan, päihteidenkäyttöön ja lapsen huolto- ja
tapaamisasioihin sekä aikuisten ja vanhusten avuntarpeisiin. Poliisilaitoksen sosiaalityön
tehtävät (434 kpl) lisääntyivät edelleen aiempaan vuoteen verrattuna (2017: 368).
Tehostetun perhetyön yksikköön palkattiin alkuvuonna kolme perheohjaajaa vastaamaan
palvelutarpeeseen ja vähentämään ostopalveluiden käyttöä. Samanaikaisesti yksikössä on
kehitetty työskentelyä strukturoidummaksi ja tiiviimmäksi. Yksiköstä tuotettiin palvelua
oma-na ja ostopalveluna 330 perheelle ja 489 lapselle. Ostopalveluiden kokonaismäärää
(2018: 151 asiakaslasta) on kokonaisuutena pystytty merkittävästi vähentämään (2017:
208).
Mattilan Tuetun asumisen perheyksikön toiminta muuttui 1.4.2018 alkaen Mattilan perhekuntoutukseksi pitkällisen kehittämis- ja suunnittelutyön myötä. Aiempia toimintaperiaatteita ja henkilöstörakennetta muutettiin vastaamaan avokuntoutuksen tarpeita. Asuntojen
käyttöaste on 94 % ja asiakkaana on ollut 18 perhettä, joissa yhteensä 29 lasta ja 18
aikuista.
Mattilan perhetukikodin 0-11-vuotiaiden kriisi- ja vastaanotto-osasto on ollut täynnä, sijoitettuja lapsia 52 (2017:31), käyttöaste 97 % ja hoitopäiviä 1 643 kpl. Mattilan osastolla
on korostunut alle 12-vuotiaiden kouluikäisten lasten vahva oireilu: lähes puolet hoitopäivistä koostuu lastenpsykiatrian asiakkuudessa olevista vaikeahoitoisista sijoitetuista lapsista, jotka ovat joko odottaneet KYS:n osastohoitojaksoa tai palanneet osastojaksolta
Mattilaan. Toisaalta osaston sijoituksista 43 % (23 kpl) on ollut alle viikon mittaisia kriisisijoituksia.
Lyhytaikaisen perhehoidon asiakasmäärä on kasvanut huomattavasti edellisen vuoden
vastaavaan aikaan verrattuna. Lyhytaikaisessa perhehoidossa on ollut 58 lasta (2017: 33),
hoitopäiviä 3029 (2017: 1675). Toiminnassa on ollut mukana yhteensä 24 toimeksiantosuhteista perhehoitajaa.
Kaupungin omissa nuorisokodeissa ovat korostuneet kriisiluonteiset lyhytaikaiset sijoitukset ja suuri vaihtuvuus. Sijoituksissa olleiden nuorten määrä kasvoi, mutta kokonaishoitopäivät vähenivät. Nuorisokotien yhteinen käyttöaste oli 95 % (2017: 99 %), eri nuoria
hoidossa 116 (2017: 109) ja hoitopäiviä 9709 (2017:10136). Lastensuojelulaitosten psykologi vakinaistettiin 1.8.2018 alkaen Hovilan nuorisokodille. Psykologityöstä 50 % kohdentuu Hovilan nuorisokodin erityisen vaativan tuen (EVTY)-osastolle.
Maakunnallisesti toimivan Keski-Suomen sijaishuoltoyksikön sijoituksissa ovat korostuneet edelleen haasteellisesti käyttäytyvien nuorten laitossijoitukset, mutta myös pienten
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lasten perhehoitopaikkojen sijoitukset ovat lisääntyneet. Sijoituksia kaikkiin sijaishuoltomuotoihin tehtiin yhteensä 84 (2017: 70). Jyväskylän sijoitusmäärä (40 kpl) pysyi edellisvuoden tasolla.
Huostaan otettujen ja sijoitettujen lasten ja nuorten kokonaismäärä (2018: 300) on kasvanut edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 27 lasta. Suurin kasvu on kohdentunut laitoshoitoon sijoitettujen lasten määrään (18 uutta asiakasta). Huostassa olevista ja sijaishuollossa olevista kaikista lapsista sijaisperheisiin oli sijoitettuna 176 lasta (59 %), ammatillisessa perhekotihoidossa on 42 lasta (14 %) ja laitoshoidossa 82 lasta (27 %). Myös
jälkihuollon asiakasmäärät ovat kasvaneet: jälkihuollossa on ollut asiakkaana 193 lasta ja
nuorta (2017: 189).
Lastensuojelu tekee tiivistä yhteistyötä Nuorisovastaanoton kanssa, jossa vahvistettiin
nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden henkilöstöresurssia. Henkilöstöresurssi poistaa peruspalveluiden hoidollisen palveluaukon. Tehokas yhteistyö matalan kynnyksen palveluiden kanssa vähentää lastensuojelun lyhytkestoisia sijoituksia ja huostaan ottoja.
Loppu-vuoden aikana seurataan 13-17 –vuotiaiden päihteiden vuoksi huostaan otettujen
nuorten lukumäärää sekä lyhytaikaisesti sijoitettujen nuorten määrää. Nuorten ikäluokassa huostaan ottojen ja sijoitusten taustalla oleva merkittävä syy on nuoren päihteiden
käyttö.
Lastensuojelun sijaishuollon vertaisarvioinnin kehittämistyö jatkui yhdessä Pesäpuu ry:n
ja Nuorten Sankarien kehittämisryhmän kanssa. Vertaisarviointimallia on pilotoitu Hovilan
ja Lotilan nuorisokodeissa. Lastensuojelu osallistuu systeemisen sosiaalityön hankkeeseen. Systeemiseen työmalliin siirtyminen on toteutunut pääasiassa osaamisen vahvistumisena ja tiimikokousmuutoksina.
Vammaispalvelut
Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilussa on tarkastelujaksolla ollut neljä henkilöä. Uudet
koulutuspäivät toteutetaan syksyn aikana ja suunnitelmana on kasvattaa kokeilussa olevien henkilöiden lukumäärä 10 henkilöön.
Asumisyksiköiden käyttöaste on ollut 99,2 %, tukiasumisen 100 % ja tilapäisen asumisen
käyttöaste on ollut 63,9 %. Tilapäisasumisen käyttöastetta laskee äkilliset perumiset sairastumisista ja muista henkilökohtaisista syistä johtuen. Kesäaikana asiakkaat myös lomailevat enemmän yhdessä perheensä kanssa.
Vammaispalveluiden uutiskirje ilmestyi huhtikuussa. Vammaispalveluiden tuotekortit ja
palvelukuvaukset saatettiin loppuun kesäkuun aikana ja kehitysvammaisten asumisen palveluseteliä valmisteltiin maakunnallisena yhteistyönä. Päivätoiminnassa valmisteltiin
päivä-toiminnan siirtymistä aamu- ja iltapäiväryhmiin 1.9. alkaen. Kyseessä on kokeilu
yhdessä päivätoimintayksikössä vuoden loppuun saakka.
Kehitysvammaneuvolaan rekrytoitiin psykologi ja lääkäri. Rekrytointien myötä moniammatillinen työryhmä vahvistuu ja ostopalveluiden tarve vähenee. Kuljetussuunnittelija siirtyi kaupunkirakennepalveluista vammaispalveluiden henkilöstöön 1.5.2018 alkaen ja kesän aikana vammaispalveluihin rekrytoitiin kolme uutta palveluesimiestä. Vammaispalveluiden toimistolle aloitettiin korvaavien tilojen etsiminen Keljon B-talon sisäilmaongelmien
vuoksi.
EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa ja siihen liittyen vammaispalvelujen henkilöstö on suorittanut Arjen tietosuojaa -tentin. Henkilöstö on osallistunut myös ensiapuja Avekki-koulutuksiin. Kommunikaatiotyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja toiminut
tukena yksiköiden kommunikaatio-ohjaamiselle ja kehittämiselle.
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Vanhuspalvelut
Kliinisen hoitotyön asiantuntija aloitti työnsä ja tavoitteena on kehittää hoidon ja hoitotyön
laatua koko vanhuspalveluissa. Lisäksi rekrytointiin keskittyvä lähiesimies aloitti työnsä,
tavoitteena on keskittää sijaisrekrytointia koko vanhuspalveluista yhdelle henkilölle.
Sairauspoissaolojen osalta vanhuspalveluissa on tehty yhteistyötä HR:n ja työterveyden
kanssa kehittämällä varhaisen puuttumisen mallia ja työhyvinvoinnin kehittämistä. Seuranta-aikana sairauspoissaolojen määrä on edelleen laskusuunnassa.

Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen
Rintamaveteraanien kotihoidon palvelut ja tukipalvelut kilpailutettiin. Palvelutuottajat
aloittavat toimintansa toukokuun alussa.
OIVA-keskukseen tuli 1.1. - 31.8.2018 yhteensä 5 256 puhelua. Palvelutarpeen arviointeja
tehtiin 1393 ja OIVA-keskuksessa paikan päällä annettua palveluohjausta 4 käynnillä.
Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia oli kolmanneksen lopulla lähes 900. Kotihoidon
piirissä oli tammi-elokuussa 1 948 eri asiakasta (sis. säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon
sekä säännöllisen ja tilapäisen avustajapalvelun) ja heistä 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta 1465 henkilöä, joka on 14 % ikäluokasta.
Säännöllisen kotihoidon piirissä vähintään 30 h/kk palvelua saaneiden asiakkaiden määrä
oli 663. Tukipalveluasiakkaita oli elokuun lopussa 3010, joista 65 vuotta täyttäneitä oli 2
779.
Kotihoidossa kehitettiin omaa toimintaa tehostamalla työajan käyttöä. Kehittämistä tehdään yhdessä henkilöstön, henkilöstöpalveluiden, työsuojelun ja pääluottamusmiesten
kanssa. Työajankäyttöä tehostettiin muun muassa lisäämällä välittömän työajan osuutta
asiakas-työssä, ottamalla KVTESin sallimat työajan joustot käyttöön ja uudistamalla henkilöstöresurssien jakoa kotihoidon suuralueilla. Työaikajoustojen osalta ns. Voimamallin
pilotti alkoi Korpilahden ja kahdella muun kotihoidon pienalueella. Voimamallin toteuttaminen nykyisellä henkilöstöresurssilla on osoittautunut haasteelliseksi. Toimintaa arvioidaan edelleen henkilöstön kanssa. Haasteena on pitkien työvuorojen tuomat vapaat sekä
mahdollisuus hyödyntää iltapäivän aikaa asiakkaille lisäarvoa tuottavalla tavalla.
Korpilahden kotihoidosta henkilöstömäärää vähennettiin tammikuussa 2018 yksi htv ja 2
htv:tä siirtyi ns. resurssipooliin. Tehostamisesta huolimatta henkilöstökustannukset ylittävät saman ajanjakson viime vuoden kustannukset. Toisaalta tarkastelujaksolla sairauspoissaolot ovat vähentyneet erityisesti pitkien poissaolojen osalta. Muissa kustannuksissa
ei juuri ole eroa edelliseen vuoteen. Välitöntä asiakastyötä on saatu lisättyä.
Kukoistava kotihoito -hankkeessa kehitettiin asiakaskäyntien sisältöjä, josta esimerkkinä
on tehostettu kotikuntoutusmalli. Asiakkaan kotiutusprosessin kehittäminen alkoi yhdessä
sairaalatoiminnan ja tehostetun asumispalveluiden kanssa. Työntekijöille tehdyn osaamiskartoituksen tulokset saatiin ja koulutussuunnittelu jatkuu.
Aluehallintovirasto toteutti työsuojelutarkastukset kotihoidon tiimeihin. Tarkastuksissa tuli
esille työn kuormittavuus poissaolojen ja täyttämättä olevien sijaisuuksien takia (rekrytoinnin haasteellisuus). Vaikka asiakasmäärät ovat hieman laskeneet, tilastoidut kontaktit
omassa toiminnassa sekä yksityisellä osoittavat, että kotihoidon piirissä olevat asiakkaat
tarvitsevat entistä enemmän hoivaa ja huolenpitoa. Asiakkaiden saamat tunnit ovat lisääntyneet noin 10 000 tuntia vuoden takaiseen tarkastelujaksoon verrattuna.
Päiväkeskustoiminnassa kehitettiin kuntouttavaa päivätoimintaa ja hyvinvointikeskustoimintaa maakunnallisen valmistelun mukaisesti.
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Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito
SAS-työryhmässä tehtiin touko-elokuussa ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelusta yhteensä 154 päätöstä, joista 1 ulkopaikkakuntalaisille. Päätöksistä 148 oli myönteisiä ja kielteisiä 6.
Palvelun piiriin sijoitettiin 128 uutta asiakasta. Heistä 68 sijoittui oman toiminnan tehostettuun palveluasumiseen ja 35 ostopalvelupaikoille. Pitkäaikaishoitoon sijoitettiin 25 asiakasta. Sijoitetuista 55 % siirtyi palveluun terveyskeskussairaalasta, 17 % lyhytaikaishoidosta, 22 % kotoa ja 6 % muualta (mm. omalla kustannuksella palvelutalossa jo olevat,
toiselta paikkakunnalta siirtyvät).
Vakituista ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon paikkaa odotti keskimäärin 32 asiakasta, joista 83 % odotti tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 17 % paikkaa pitkäaikaishoitoon. Tarkastelujakson viimeisenä päivänä paikkaa odotti 45 asiakasta, joista 55,5
% terveyskeskussairaalassa, 35,5 % kotona, 7 % lyhytaikaishoidossa ja 2 % muualla.
Keskimääräinen odotusaika tehostettuun palveluasumiseen oli 25 päivää ja pitkäaikaishoitoon 14 päivää.
Asukasvalintoihin liittyvän ARA-ohjeistuksen noudattamiseksi varallisuustiedot saatiin selvitettyä 128 asiakkaalta. Määritetty varallisuusraja ylittyi heistä 37,5 %:lla.
Vaara- ja uhkatilanneilmoitusten määrä kertoo asiakkaiden hoitoisuuden muutoksista sekä
erilaisten käytöshäiriöiden määrästä. Lisäksi esille nousee selkeästi tarve profiloidulle yksikölle vaikeasti käytöshäiriöisille asiakkaille. Pitkäaikaishoidon tulevaisuuden liittyen valmistui vaikutusten ennakkoarviointi.
Helteisen kesän vuoksi lämpötilat yksiköissä nousi korkeaksi. Asukkaiden hoidossa panostettiin helteen haittavaikutusten ehkäisemiseen ja asukkaiden vointi pysyi hyvänä.
Terveyskeskussairaalan osastopaikkatilanteen helpottamiseksi tehtyjen asiakassijoitusten
aiheuttama arviolta 250 000 euron ylityspaine ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon
ostopalvelussa on saatu pääosin tasattua tarkastelujakson aikana.
Keljon palvelukeskuksen B-talon sisäilmaongelmien vuoksi kiinteistön kolmannessa kerroksessa toimivalle lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elinalle tilalle etsitään korvaavia
tiloja. Käytettävissä olevia vaihtoehtoja rajoittavat SOTE uudistuksen keskeneräisyys ja
tähän liittyvä Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (548/2016) sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) rahoitusta saaneiden kiinteistöjen käyttötarkoitukseen liittyvät rajoitukset.
Selvitysprosessin tuloksena Väinönkadun palvelukeskus on käytettävissä olevista kiinteistöistä ainoa, jonka tilat nykyisellään mahdollistavat riittävän lyhytaikaispaikkojen määrän
ja kiinteistön tilat vastaavat lyhtyaikaishoidon tarpeita. Akseli ja Elinan tila-asian ratkaisemiseksi perusturvalautakunnalle esitetään Väinönkadun palvelukeskuksen lakkauttamista. Yksikön asukkaat sijoittuisivat kaupungin omissa yksiköissä vapautuville asiakaspaikoille tai ostopalvelupaikoille. Henkilöstö sijoittuisi muihin tehtäviin vanhuspalveluissa,
mm. yksi-köihin, joissa on lisäresurssin tarvetta sekä eläköityvien toimiin.

Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut

Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valmisteluun on osallistuttu
tuomalla asiantuntijuutta eri työryhmiin. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman
hanke KSLAPE (2017-2018) on edistänyt mm. lapsen oikeuksien vahvempaa toteutumista,
osallisuutta ja lapsistrategian valmistelua sekä perhekeskusmallin mukaista palveluraken-

27
netta. Jyväskylässä perhekeskusverkostot toteutuivat 11 alueella ja toiminta laajentui yhteistyötahojen ja asukkaiden osallisuuden lisäämiseksi asiakasraadin eli Kumppanuusfoorumin valmisteluun. Äitiys- ja lastenneuvolassa on KSLAPE- hankkeen kanssa yhteistyössä
uudistettu maakunnallinen perhevalmennus ja se tullaan vakiinnuttamaan osaksi uudistunutta palvelutoimintaa. Nuorten vanhempien vanhemmuutta ja työllistymistä on tuettu
hankkeessa kehitetyllä kuntouttavalla Suunta-ryhmätoiminnalla. Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-toiminta) rakentaminen neljän maakunnan yhteistyöalueelle on osa LAPEmuutosohjelmaa. Toiminnalla turvataan lasten, nuorten ja perheiden vaativimman tason
palvelut sekä laadukas kehittämis- ja tutkimustoiminta. OT-toiminnan rakentumisessa
huomioidaan maakuntien erityispiirteet.

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
Neuvoloiden kesäajan palvelut tuotettiin ilman sulkuaikoja, asiakkailta sekä henkilöstöltä
palaute oli hyvää. Aiemmin kesäaikana on pystytty hoitamaan raskaana olevien ja alle 2vuotiaiden neuvolavastaanotot, nyt neuvolapalveluja tarjottiin kaikille neuvolaikäisille. Lisäksi kesäaikana saatiin purettua neuvoloiden ruuhkautuneita lääkärintarkastuksia.
Uutena toimintana käynnistettiin elokuussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa ItäSuomen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden Naistentautien ja synnytysten perusopetuksen osana harjoittelu Jyten äitiysneuvolassa sekä keskitetyssä ehkäisy- ja perheneuvolassa. Säännöllisten synnytysten jälkitarkastuksia ollaan siirtämässä asteittain lääkäreiltä
terveydenhoitajille. Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa valmisteltiin tehtävänsiirron
edellyttämää koulutusta terveydenhoitajille. Koulutus käynnistyy marraskuussa 2018. Kevään aikana toteutettiin kysely neuvola-asiakkaille ja henkilöstölle kulttuurineuvolatoiminnan käynnistämiseksi yhteistyössä kaupungin kulttuuripalveluiden kanssa. Tarkoituksena
on tuoda asiakkaiden toivomia kulttuuripalveluja neuvoloiden aulatiloihin.
Kouluterveydenhuollon terveystarkastukset toteutuivat hyvin lukuvuonna 2017- 2018.
AVI:n työsuojelutarkastukset toteutettiin kahdeksalla perusopetuksen koululla kevään aikana. Lisäksi AVI teki neuvolaan, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon terävien instrumenttien turvalliseen käyttöön liittyvät työsuojelutarkastukset. Liikuntapalveluiden ja
Liikkuva koulu- hankkeen kanssa jatkettiin tiivistä yhteistyötä.
Opiskeluterveydenhuollossa luovuttiin heinäkuun sulkuajasta, jolloin yksikössä tarjottiin
terveydenhoitajan päivystys- ja ajanvarausvastaanottoa. Tarvittavat lääkäripalvelut tuotettiin avosairaanhoidosta. Opiskelijoiden hakeutuminen opiskeluterveydenhuollon palveluun heinäkuun aikana oli vähäistä.
Kesäkuussa käynnistettiin lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden selvitystyön seurauksena terveydenhoitajan rekrytointi kouluterveydenhuoltoon sekä päihdesairaanhoitajan ja psykologin rekrytointi opiskeluterveydenhuoltoon. Rekrytoinneilla vahvistetaan lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuutta, yhteistyön sujuvuutta sekä henkilöstön osaamista.
Neuvola- ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa seurattiin palvelutakuun toteutumista
erityisesti lääkäreiden saatavuus huomioiden. Neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon avoimia lääkärivirkoja ei aktiivisesta rekrytoinnista huolimatta saatu täytettyä.
Psykososiaaliset palvelut
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja vahvistettiin kesällä lisäämällä työntekijäresurssia nuorten palveluihin. Nuorisovastaanotolle haettiin heinäkuussa toteutetussa rekrytoinnissa kuutta työntekijää: kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi päihdesairaanhoitajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja ja lääkäri. Uudet työntekijät aloittavat työnsä syyskuun
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aikana, lääkäri lokakuun alusta alkaen. Tavoitteena on vastata paremmin nuorten tarpeisiin päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Tämä toteutuu muun muassa joustavilla työajoilla ja jalkautumalla nuorten kasvu- ja toimintaympäristöihin. Toimintakuluttuurin muutosta nuorten palveluissa toteutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisovastaanoton asiakasmäärä oli 1-8/2018 361 (2017:303), asiakaskäyntejä oli 1 616 ja kotikäyntejä 41. Palveluissa otettiin käyttöön chat-palvelu sekä videovälitteinen asiakasohjaus.
Lapsioikeudellisissa palveluissa aloitettiin asiakkaan yhteydenottoa sujuvoittava sähköinen ajanvaraus. Palveluissa on valmisteltu sopimusta 1.9.2018 voimaan tulevaa sopimusta lastenvalvojapalveluiden myymisestä Viitaunionille. Lastenvalvojan virkaan (65 %)
rekrytoitiin työntekijä. Jatkossa lastenvalvojapalvelua viedään Viitasaarelle ja Pihtiputaalle
kahtena päivänä kuukaudessa. Asiakastyötä toteutetaan myös videovälitteisesti. Elokuussa valmisteltiin lapsioikeudellisen yksikön siirtymistä syyskuun aikana perheneuvolan
toimitiloihin Väinönkadulle. Valvottujen tapaamisten palvelutuottajia on tällä hetkellä
kaksi ja palvelun piirissä oli 1-8/2018 104 lasta (2017:60 lasta). Lasten määrä palvelun
piirissä on kasvanut verrattuna viime vuoteen.
Psykologipalveluissa asiakasmäärä oli 532/kk (2017: 470/kk) ja suoritteiden määrä 7 555
(2017: 6 982). Sähköiset itsehoito-ohjelmat ovat olleet käytössä 5 %:lla asiakkaista. Psykologipalveluissa toteutettiin yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa nuoren ja aikuisen
mielenterveys- ja päihdepotilaan hoitoketju, joka julkaistiin kesäkuussa. Hoitoketju selkiyttää eri toimijoiden välistä työnjakoa, auttaa järjestämään tukitoimia, ohjeistaa oikeaaikaiseen lähettämiseen palveluissa sekä parantaa tiedonkulkua.
Perheneuvolassa haetaan keinoja alkuvuoden pitkittyneen odotusajan lyhentämiseksi.
Toi-sen kolmanneksen jälkeen keskimääräinen odotusaika perheneuvolaan oli 8,1 viikkoa
(2017: 5,9). Perheneuvolan suoritemäärä oli 13 135 (2017: 10 732), joista myytyjen
osuus 3 129 (2017: 3 235). Perheneuvolassa ei ollut kesäsulkua tänä vuonna.
Varhaisen tuen kouluikäisten lasten perheiden perheohjausta on jalkautettu perheiden toimintaympäristöihin. Neuvoloiden lisäksi perheohjausta on viety kouluille: Tikkakoskelle,
Korpilahdelle, Palokkaan ja Puistokouluun. Pilotoinnista on hyviä kokemuksia ja sitä jatketaan kehittämishankkeen ajan. Perheohjauksessa eri perheiden määrä oli 343
(2017:245).
Yhteistyössä perustettu monitoimijaisen arvioinnin tiimi käynnistyi toukokuussa. Tiimiä
koordinoi Varhaisen tuen perhesosiaalityöntekijä.
Lapsiperheiden kotipalvelussa tilapäisesti kotipalvelua saavien perheiden osuus on lisääntynyt viime vuodesta 65% (2017: 56%) ja säännöllisen kotipalvelun laskenut, 2018: 35%
(2017: 44%) asiakkaiden kokonaismäärästä. Palvelusetelissä perheiden määrä oli 1-8/
2018 365 (2017:358) ja omassa työssä 74 (2017: 61). Palveluseteli ja omatoimintayhteensä: säännöllisen kotipalvelun piirissä oli perheitä 1-8/2018 154 (2017: 157) ja tilapäisessä kotipalvelussa 285 (2017:241). Myönnetyissä tuntimäärissä säännöllisen kotipalvelun osuus on edelleen yli puolet myönnettyjen tuntien kokonaismäärästä ajalla 18/2018: säännöllisessä kotipalvelussa 10 822 (2017: 12 168) ja tilapäisessä 9 182
(2017:8 764).
Kesäkuun alussa siirryttiin kaikissa palveluseteleissä uuteen palvelusetelijärjestelmään,
joka mahdollistaa setelien sähköisen käsittelyn ja setelien käytön monipuolisen seurannan.
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Avoterveydenhuolto
Avosairaanhoito
Kesän lääkäritilanne oli hyvä. Kesän aikana saatiin hoidettua viimeiset jonokirjan potilaat
ja syksy päästään aloittamaan toiminnan kannalta suotuisissa olosuhteissa. Syksyn aikana
lääkäritilanne säilyy stabiilina Huhtasuon ja Hankasalmen terveysasemia lukuunottamatta.
Ostopalvelulääkäreiden käyttöä on saatu vähennettyä syksyn osalta, eli oma rekrytointi
on onnistunut kohtuullisen hyvin. Hankasalmen tilanne vaikuttaa haasteelliselta. Virkahaku käynnistyy syksyn mittaan, siihen saakka Hankasalmella on pari ostolääkäriä ja yksi
lääkäri käy paikkaamassa vajetta muilta Jyten terveysasemilta.
Avi:n tarkastukset ovat jatkuneet terveysasemilla. Kevään aikana tarkastettiin Keskustan,
Hankasalmen ja Huhtasuon terveysasemat. Tarkastukseen sisältyy Terävät-tarkastus.
Sulkuajoista luovuttiin kesän aikana. Uuraisten terveysasema oli auki, mutta lääkärityö
hoidettiin Palokan terveysasemalta heinäkuun ajan. Toiminta oli tästä huolimatta sujuvaa
ja Uuraisilla hoidetut potilaat olivat tyytyväisiä järjestelyyn.
Suun terveydenhuolto
Kesän myötä rekrytointitilanne on parantunut ja kaikki vakanssit ovat nyt täynnä. Hoitoon
pääsy ei enää huonontunut toisella vuosikolmanneksella. Suuhygienian tason kirjaaminen
ja asiakastyytyväisyys säilyivät erinomaisella tasolla. Ajanvarausta on kehitetty ja puheluihin saatiin vastattua selvästi talousarviotavoitetta paremmin (85-90 %, kun tavoite on
80 %).
Huhti-toukokuun vaihteessa STUK teki toiminnantarkastuksen suun terveydenhuoltoon.
Röntgentoiminta todettiin kahta seikka lukuun ottamatta asianmukaiseksi: tarkastuksen
myötä päivitettiin säteilyturvallisuudesta vastaavan johtajan tiedot sekä röntgentoiminnan
laatukäsikirja tulee päivittää ja itsearviointia toteuttaa järjestelmällisesti.
AVI:n Terävät –työsuojelutarkastukset tehtiin Kyllön ja Palokan hammashoitoloissa toukokesäkuussa.
Tarkastaja kiinnitti huomiota turvamekanismilla varustettujen terävien instrumenttien vähäiseen käyttöön. Tarkastuksen myötä kirurgiset veitset on vaihdettu turvamallisiin. Myös
särmäjäteastoiden sijoitteluun on kiinnitetty huomiota.
Sulkuajoista luovuttiin lähes kokonaan. Tosin helteen aiheuttaman liian korkean työskentelylämpötilan vuoksi toimintaa jouduttiin siirtämään heinäkuussa Kuokkalasta ja Huhtasuolta ilmastoituihin tiloihin Kyllöön ja Palokkaan.
Kuntoutus ja erikoisvastaanotot
Hoitotarvikkeiden kustannukset ovat ylittyneet selkeästi yli talousarvioon varatun summan. Rakenneuudistus, jossa pitkäaikaishoitoa puretaan ja vanhuksia hoidetaan enemmän kotona, selittää nousun osittain. Toinen syy on epäselvyydet sokeritasapainon jatkuvan kudossensorointi FreeStyle Libren jakelun vuoden 2018 laajennuskriteereissä. Laajennukselle oli suunnitelma, joka ei toteutunut. Täysiä koko vuoden Libre paketteja myönnettiin odotettua enemmän, koska myöntämiskriteerit jättivät tulkinnan varaa ja aiheuttivat odotettua väljempää jakelua 1-tyypin diabeetikoille. Käytännössä täysiä vuoden Libre
paketteja jaettiin vuoden 2018 puolella kriteerit saavuttaneille, vaikka oletuksena oli rajata ne vuonna 2017 saavuttaneille. Kesäkuussa annettiin tiedote, jossa täsmennettiin
Libren jakelukriteereitä loppuvuoden ajalle. Hoitotarvikepalvelun käyntimäärät ovat li-

30
sääntyneet noin 35 %. Nousuun on osin syynä se, ettei Libre ole kotijakelun piirissä. Sairaanhoitopiirin hankintakeskuksen käynnistämä hoitotarvikkeiden kilpailutus on edelleen
vaiheessa.
Jyväskylän apuvälinepalvelun toiminta keskitettiin kesällä Kyllön terveysasemalle Palokan
toimipisteen ollessa suljettuna. Palokan terveysasemalla jatkui apuvälineiden huolto ja
terveyskeskussairaalan potilaiden apuvälinepalvelu. Toukokuussa Jyten apuvälinepalvelu
ja tekninen palvelu järjestivät apuvälinehuoltojen Pop up –tapahtuman Korpilahden, Uuraisten ja Hankasalmen terveysasemilla. Alueiden asukkaiden oli mahdollista tuoda käytössä olevia apuvälineitään tarkastukseen ja huollettavaksi. Samalla haluttiin muistuttaa
käyttäjiä turvallisuudesta ja perushuollon tärkeydestä.
Tähystysten ja sydämen rasitustutkimusten hoitoon pääsyn viiveet ovat lisääntyneet kesän aikana. Tähystyksen jonot johtuivat ennakoimattomista poissaoloista, rasitusten jonoille ei selkeää selitystä ole löytynyt. Kertyneitä jonoja pyritään alkusyksyn aikana purkamaan osto-palveluja lisäämällä. Keskussairaalan kanssa ollut sopimus perusterveydenhuollon tähystyksistä purettiin yhteisymmärryksessä elokuussa 2018. Ulkopuolisen kardiologin käynnit noin kaksi kertaa kuukaudessa ovat helpottaneet sydämen ultraäänitutkimukseen pääsyä. Ravitsemusterapeutin viive on 70 pv luokkaa. AVI suoritti Erikoisvastaanotoilla toukokuussa Terävät työsuojelutarkastuksen.
Puheterapian resursointi on parantunut ja vakanssit lähes täytetty. Keskimääräinen hoitoon pääsyn viive on pysytellyt laittoman pitkänä. Alueilla on eroavaisuuksia. Ostopalvelu
ei vedä toivotulla tavalla, koska tarjontaa ei ole riittävästi saatavilla. Puheterapian tehostamistoimenpiteitä suunnitellaan kartoittamalla esimerkiksi etäkuntoutuksen mahdollisuuksia ja lähetekriteereitä täsmentämällä. Sairaanhoitopiirin hankintakeskuksen kilpailutus puheterapian maksusitoumuksista valmistui toukokuussa.
Fysioterapeuttien suoravastaanotto on vakiintunut toimivaksi käytännöksi. Hankasalmella
suoravastaanotto on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2018 lopulla. Avofysioterapian sähköisen ajanvarauksen juurruttamista jatkettiin aktiivisesti. Vastaanottoaikojen oikea-aikaiseen varaamiseen pyritään keinoja löytämään. Jyten avofysioterapian keskitetyn ajanvarauksen keskittämistä yhden numeron alle jatkettiin suunnitelman mukaan.
Tekonivelpotilaan uudistunut hoitopolku, jossa potilas käy sairaanhoitajan ja fysioterapeutin yhteisvastaanotolla, laajentui kesäkuussa Keskustan terveysasemalle.
Palvelujen tuotteistuksen suunnittelua jatkettiin aktiivisesti kesälomia lukuun ottamatta.

Terveyskeskussairaalat
Osastotoiminta
Terveyskeskussairaaloiden potilasvaihto jatkui suurena touko-elokuussa, keskimääräinen
potilasvaihto oli 841 potilasta kuukaudessa. Palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonotti
touko-kesäkuussa 8 potilasta, mutta elokuussa jono kasvoi 19 potilaaseen. Toukokuussa
kitkalaskutusta tuli 36 hoitopäivältä, kesäkuussa 6 hoitopäivältä, mutta tämän jälkeen
kitka-laskutuspäiviä ei ole ollut.
Päiväsairaalakäyntejä oli touko-elokuun aikana 653, viime vuonna vastaavana ajanjaksona päiväsairaalakäyntejä oli 481.
Kotisairaalassa hoidettiin touko-elokuun aikana 198 potilasta, kotisairaalakäyntejä oli 4
832.
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Lääkäritilanne oli alkuvuotta parempi sijaisten paremman saatavuuden vuoksi. Hoitajatilan-ne ja sijaisten saaminen oli ajoittain erittäin haasteellista. Alkuvuodesta sairauspoissaoloja on ollut viime vuotta enemmän. Varahenkilöstö ei ole riittänyt, joten lyhyisiin sijaisuuksiin on jouduttu ottamaan ulkopuolisia sijaisia, jotta on pystytty takaamaan terveyskeskussairaaloiden normaali toiminta ja potilasturvallisuus.
AVI:n terävät-työsuojelutarkastukset toteutettiin kesäkuussa Kyllön osastolla 4 ja Palokan
osastolla 1.
Osastofarmaseutti aloitti työnsä terveyskeskussairaaloissa 6.8.18. Hän toimii lääkehuollon
asiantuntijana ja konsulttina terveyskeskussairaaloissa.
Siivoustyö ja ruokapalvelut
Laitoshuoltajien vuosilomiin ja muihin poissaoloihin sijaisten rekrytointi on ollut aiempaa
haasteellisempaa, erityisesti kesäaikaan painottuen. Siivouksen palvelut on pystytty kuitenkin pääsääntöisesti tuottamaan tavoitteiden mukaisesti. Varahenkilöstö on ollut käytössä kattavasti, äkillisiin poistumiin ei aina ole ollut saatavissa sijaisia tilanteissa, joissa
varahenkilöstö on ollut jo käytössä. Sairauspoissaoloja laitoshuoltajilla on ollut erityisesti
tuki- ja lii-kuntaelinvaivoissa, joita on pyritty ennalta ehkäisemään muun muassa
egonomiaosaamisen kehittämisellä sekä uusien menetelmien ja koneiden käyttöönotolla.
Sairauspoissaolo-ja oli kesän aikaan hieman vähemmän kuin alkuvuodesta, mutta edellisvuotta enemmän.
Potilas- ja asiakasturvallisuuden osalta perusturvassa on kuluneen vuoden aikana jatkettu
laiteturvallisuuden kehittämistä. Yksiköihin on nimetty laitevastaavia, jotka ovat kouluttautuneet tehtävään. Laiteajokorttien laadintaa aloitettiin kesän aikana, joka jatkuu syksyyn. Syksyllä osaamisen varmistaminen yksiköissä jatkuu henkilökunnan laitenäyttöjen
vastaanottamisella. Perusturvaan on valmisteilla myös laiteturvallisuussuunnitelma, joka
valmistuu syksyn aikana. Toinen päätavoite turvallisuuden osalta on käsihygienian toteutuminen, jota viedään tavoitteen mukaan eteenpäin: käsihygienia-auditointeja on toteutettu terveyskeskussairaalassa ja avosairaanhoidossa. Perusturvassa on käytössä maakunnalliset potilas- ja asiakasturvallisuuden strategiset tavoitteet ja mittarit.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Perusturvan palveluilla tuetaan laajasti yli 75-vuotiaiden kotona asumista. Tavoitteena
on, että kotonaan asuvien osuus ylittää 91 prosenttia vuoden 2018 loppuun mennessä.
Kaupungin yli 75-vuotiaista asukkaista asuu nykyisin kotonaan 90,7 %.
Tarkastelujakson lopussa kotona asuvien osuus oli 91,2 % ikäluokasta (31.12.2017
tilastoluku oli 10 309).
2. Palvelutuotantoa uudistetaan etupainotteisesti valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaiden valinnanvapautta lisätään laajentamalla
avosairaanhoidon ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeilua, ottamalla käyttöön uusia palveluseteleitä ja kokeilemalla henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa.
Tavoitteena on, että kaupungin väestöstä 90 % on vuoden 2018 loppuun mennessä
valinnanvapauskokeilun valintaoikeuden piirissä. Tällä hetkellä kokeilun piirissä on n.
44 % kaupungin väestöstä.
Henkilökohtaista budjetointia kokeillaan vammaispalveluissa päiväaikaisessa toiminnassa. Valinnanvapauskokeilu laajennettiin alkuvuodesta suunnitellusti. Valintaoikeuden piirissä on 90 % väestöstä.
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3. Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että
erikoissairaanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. Avosairaanhoidossa
tavoitteena on jonotusajan pieneneminen palveluihin pääsemisessä siten, että avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää.
Elokuun loppuun mennessä lastensuojelun avohuollossa alkoi uusia asiakkuuksia 380
(2017: 352). Uusien asiakkaiden määrä kasvoi 8 % edelliseen vuoteen verrattuna,
joten alkuvuoden laskusuunta (-6 %) kääntyi kesän aikana lievään kasvuun.
Avosairaanhoidon jonotilanne on parantunut, mutta ei vielä tavoitteessa. Lääkärille
keskimääräinen jonotusaika syyskuun alussa oli 24 pv, hoitajalle 12 pv.
Erikoissairaanhoidossa lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja lastentautien lähetemäärät eivät ole nousseet edellisvuoteen verrattuna.
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5.2 Sivistys
Kasvun ja oppimisen palvelut

Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Keväällä 2018 kaupunkitasoisena aloitettu päihde- ja mielenterveyspalvelujen selvityksen
toimenpidesuunnitelma käydään läpi syksyllä 2018.
Varhaiskasvatuspalvelujen tarpeen kasvun vuoksi on jouduttu lisäämään hoitopaikkoja ja
henkilöstöresurssia päiväkoteihin eri puolille kaupunkia. Lisäksi on jouduttu vuokraamaan
lisätiloja ja ottamaan käyttöön lisärakennuksia, esimerkiksi Haukkamäen ja Taikalampun
päiväkotien piha-alueille. Myös palvelusetelikustannukset ovat nousseet yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa lasten määrän kasvun vuoksi.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kasvun ja oppimisen palvelut
1. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin.
Varhaiskasvatuspaikkoja hakeneiden määrä on koko ajan kasvanut ja resursseja lisätty. Kaikki varhaiskasvatuspaikkoja hakeneet ovat saaneet hoitopaikan. Paikkaa jonottavat sellaiset perheet, jotka haluavat lapsensa tiettyyn päiväkotiin.
2. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa.
Esiopetuksen piirissä on 98,2 % esiopetusikäisistä lapsista.
3. Kerhopalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti.
Kerhopalveluissa on (31.8.2018) 418 lasta (tilanne ensimmäisessä kolmannesvuosikatsauksessa 30.4.2018 628 lasta). Yksittäiset lapset jonottavat kerhoon (ovat joko
liian nuoria kerhopalveluihin tai jonottavat tiettyyn kerhoon tai perhekerhoon).
4. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,63 (Arvio vuonna
2017 on 1,63).
Lukuvuoden alun 2018-2019 opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas on
1,60. Tuntimäärän lasku johtuu oppilasmäärän kasvusta (kasvua edelliseen lukuvuoteen verrattuna 245 oppilasta).
5. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,40 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 on enintään 18,10 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna
2017 on vuosiluokilla 1-6 19,40 ja vuosiluokilla 7-9 18,10).
Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on 19,25 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 keskimäärin 18,10 oppilasta/ryhmä (Toteutunut vuonna 2017 vuosiluokilla 1-6 oli keskimäärin 19,38 ja vuosiluokilla 7-9 keskimäärin 18,19 oppilasta/ryhmä).
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6. Opetuksen kustannukset oppilasta kohden pysyvät vuoden 2017 tasolla.
Selviää tilinpäätöksen yhteydessä. Autismiryhmien lisääntymisen myötä vammaisopetuksen kustannukset lisääntyvät.
7. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä toteutuvat laissa määritellyt aikarajat
palvelujen piiriin pääsemiseksi.
Kevään 2018 aikarajaseurannat osoittavat, että esi- ja perusopetuksen sekä toisen
asteen kuraattori- ja psykologipalveluihin pääsemisessä on edelleen selkeää viivettä ja
lakisääteiset aikarajat eivät toteudu. Verrattaessa kevään 2017 ja kevään 2018 tilanteita keskenään aikarajaylitysten määrä on jatkanut edelleen kasvua. Aikarajaseurannoissa näkyy oppilas- ja opiskelijamäärän kasvu sekä yleinen lasten ja nuorten lisääntynyt palveluihin hakeutuminen/ohjautuminen, joka näkyy kaikissa kaupungin palveluissa, myös erikoissairaanhoidossa. Vuoden 2017 ja 2018 alusta lisättiin kuraattori- ja
koulupsykologiresurssia, mutta resurssilisäyksen vaikutus ei heti näy johtuen tarpeen
kasvusta. Toisen asteen tilanne on erityisen haastava. Toisella asteella ammatillisen
koulutuksen reformi toi palveluiden piiriin noin 1000 aikuisopiskelijaa vuoden 2018
alusta.
8. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7–29 -vuotiaiden määrä säilyy ennallaan (1 800 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15–29 vuotiaista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 750 nuorta.
Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7-29 – vuotiaiden nuorten määrä
(käyntikerrat 5 krt/vuosi) on lähes suunnitellussa vauhdissa, sillä nuoria oli kirjautunut
ensimmäisen kolmanneksen aikana lähes 500. Kohdennetut palvelut ovat tavoittaneet
palveluita tarvitsevista 15–29 – vuotiaista nuorista noin 250 nuorta.
9. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2017 on
99 %).
Kevätlukukauden lopussa 2018 päättötodistuksen sai 98% päättöluokkalaisista. Ilman
päättötodistusta jääneillä on päätös vuosiluokkiin sitomattomasta opetuksesta ja suunnitelma opintojen loppuun saattamisesta.

Kulttuuri- ja hallintopalvelut
1. Kulttuurikasvatus tavoittaa Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuksen piirissä
olevista oppilaista 100 % ja 55 % alle kouluikäisistä.
Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta (0-6 -vuotiaat), toteutunut 47,6 % (4 937 osallistujaa).
Peruskouluikäisten kulttuuritarjonta (vuosiluokat 1-9), toteutunut 60 % (7 955 osallistujaa).
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2. Ikääntyville suunnattu kulttuuritarjonta tavoittaa yli 50 % 65-vuotiaista ja vanhemmista. Ikäluokkien kasvaessa suhdeluku pysyy samana ja tavoitamme vuosittain uusia
kohderyhmiä ja asiakkaita.
Toteutunut 42 % (10 661 osallistujaa).

Jyväskylän kansalaisopisto
1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2017
tasolla (TA 2017 kansalaisopisto 22 200, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2017 tasolla (TA 2017 kansalaisopisto 38 000 tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia).
Kurssilaisten määrä ylittyy reilulla 130 henkilöllä. Ylittyminen johtuu osittain uuden
maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen alkamisesta huhtikuun alussa.
Tammi-elokuu 2018: kansalaisopisto 11379, kuvataidekoulu laaja 332.
Oppituntien määrä ylittyy edelliseen vuoteen verrattuna noin 170 tunnilla. Perusteena
on uusi maahanmuuttajien lukutaitokoulutus, joka alkoi huhtikuun alussa kahdella
kurssilla. Tammi-elokuu 2018: kansalaisopisto 19587, kuvataidekoulu laaja 1846.
Työvoimakoulutuksen lisäosto ei toteudu vuonna 2018, mikä vaikuttaa sekä tuloihin
että menoihin. Lisäksi henkilöstömenot tulevat ylittymään johtuen henkilöstövaihdoksista ja siitä johtuvasta tuplapalkkauskuukausista.
2. Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti
kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipinäedulla, arvio lv. 2016–2017 40 kpl (toteutuma 23), tavoite lv. 2017–2018
on 50 kpl. Maksuttomat opintosetelikurssit, toteutuma lv. 2016 9 kurssia, tavoite lv.
2017–2018 on 10 kurssia)
Lukuvuonna 2017-18 kurssipaikkoja Kipinä-kortilla toteutunut 51. Opintosetelikursseja
toteutunut 11.

Kirjastot
1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 34
omatoimisia aukiolotunteja 10 000 tuntia.

000 tuntia, joista

Tulee toteutumaan. Aukiolotunteja 23 523 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja
8 116 tuntia.
2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 1
tejä on 800 000.

950

000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyn-

Tulee toteutumaan. Kirjastokäyntejä on ollut 1 355 481 käyntiä, joista verkkokäyntejä
598 081.
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Museot
1. Museoiden kävijämäärätavoite on 70 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000,
Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite
vuonna 2017: 95 000 kävijää).
Tulee toteutumaan. Museoiden kävijämäärä oli 53 129 kävijää (Jyväskylän taidemuseo
20 177 kävijää, Keski-Suomen museo on suljettu peruskorjauksen vuoksi suljettu,
mutta sen erilliskohteiden kävijämäärä oli 14 550 kävijää ja Suomen käsityön museon
kävijämäärä 18 402 kävijää).
2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 250 tilaisuutta.
Talousarviokirjassa on virheellisesti tavoitteena 250 tilaisuutta, vaikka määrän tulisi
olla 150. Museoissa järjestettiin 138 yleisötapahtumaa (Jyväskylän taidemuseo 102
kpl, Keski-Suomen museon erilliskohteet 7 kpl, Suomen käsityön museo 30 kpl).

Liikuntapalvelut
1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000
asiakasta, joista seniorikortilla käyviä 80 000.
Uimahallien kokonaiskävijämäärä ei toteutumassa. Seniorikorttien käyttö toteutumassa.
2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000
vuoroa ja tilojen käyttöaste on aukioloaikoina 80–90 %.
Toteutumassa.

Jyväskylä Sinfonia
1. Orkesterilla on 50 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 25 000 kuulijaa (vuonna
2016: 54 konserttia ja 28 346 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 91 % (vuonna
2016: 99 %).
Orkesterin koko toiminta on tavoittanut n. 24 400 kuulijaa (n. 98 % vuositavoitteesta),
ja konserttien määrä on ollut 49 kpl (98 % vuositavoitteesta). Sinfoniakonserttien täyttöaste on ollut 96,5 %. Konserttien määrän, kuulijamäärän ja täyttöasteen tavoitteet
tullaan ylittämään.
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2. Orkesterin toimintaan tärkeänä osana kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2016: 5 348 osallistujaa). Uusia yleisöryhmiä
tavoitellaan toteuttamalla konsertteja mm. päiväkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa. Myös avoimet kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja koululaisten musiikkityöpajat mahdollistavat uudenlaiset
kohtaamiset muusikoiden ja kuulijoiden välillä.
Yleisötyöhön on osallistunut noin 2 800 henkeä. Yleisötyötoiminnan ennustetaan toteutuvan suunnitelmien mukaan ja tavoitteisiin päästävän.

Jyväskylän kaupunginteatteri
1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä
ja kolme pienellä näyttämöllä lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään kaksi aiempaa
esitystä. Vuonna 2017 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä
näyttämöllä.
Päänäyttämö
17.2.2018 Kun isoisä Suomeen hiihti
Pieni näyttämö
7.2.2018 Mielipuolen päiväkirja
20.3.2018 Luuseri
30.8.2018 Hetkiä 1918
2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden
täyttöaste on 72 %. Vuonna 2017 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 %.
Kokonaiskävijämäärä ajalla 1.1. – 31.8.2018 34 071, näyttämöiden täyttöasete 78 %.
Päänäyttämöllä 71 % ja pieni näyttämö 87 %.
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5.3 Kaupunkirakenne
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Jyväskylä oli mukana Asuntoreformi 2018 -kilpailussa, jonka avulla haettiin uudenlaisia
asumisen ratkaisuja Kuokkalan keskustaan. Jyväskylään tulleista ehdotuksista voittajaksi
valittiin ”Kalon”, joka oli tuonut kattavasti esiin asumisen yhteisöllisyyttä, eettisyyttä ja
laadukasta arkkitehtuuria tukevia ratkaisuja.
Koko väyläverkon katunäkymäkuvaukset on tehty ja kuvat ovat koko organisaation käytössä syyskuun alusta alkaen. Korjausvelkakohteiden kilpailutus vuosille 2018-2019 tehtiin keväällä. Saatu urakkahinta on mahdollistanut tämän vuoden kohteiden määrän kaksinkertaistamisen. Syksyn aikana tarkennetaan laskentaa ja valitaan ensi vuoden kohteet.
Uusi metsäohjelma on vahvistettu ja metsäsuunnitelman päivitys ohjelman mukaiseksi on
aloitettu.
Jätelautakunta hyväksyi toiminta-alueen jätehuollon palvelutason, jossa osakaskunnat ja
Mustankorkea Oy määrittelivät yhdessä tarjottavat jätehuollon palvelut ja tavoitteet. Lautakunta teki päätöksen Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmän muuttamisesta kunnan järjestämäksi kuljetukseksi, päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kiinteistöille lähetettiin kehotuskirjeitä yhteensä 746 kpl ja erilaisia viran-omaispäätöksiä tehtiin 185 kpl.
Joukkoliikenteessä viimeiset Keski-Suomen alueen siirtymäajansopimukset loppuivat
3.6.2018. Tämän seurauksena kesäkuun alusta lähtien seudulliseen joukkoliikenteeseen
tuli uutena kohteena Laukaan suunnan liikenne (linja 41) mikä lisää liikennöintikustannuksia, mutta myös asiakastuloja. Markkinaehtoisen liikenteen nousukorvaussopimukset
uusittiin kaikkien kuuden liikennöitsijän kanssa ja uusissa sopimuksissa nousukorvausperusteet on yhtenäistetty. Joukkoliikenteen mobiililipun asiakashinnat laskivat maaliskuussa ja tämä on lisännyt mobiililippujen myyntiä 150 %. Joukkoliikenteen asiakas-raati
on muuttunut fiksun liikkumisen asiakasraadiksi ja jatkossa joukkoliikenteen lisäksi käsitellään myös pyöräilyyn ja kävelyyn liittyviä asioita.
Ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistui kesäkuussa, toimielinkäsittelyt ovat syyskuun aikana. Jätevesihuollon valvontaprojektissa käytiin läpi asemakaava-alueilla olevat jätevesiverkostoon liittymättömät kiinteistöt ja Tourujoen valuma-alueella olevat puutteelliset kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Kiinteistön omistajilta pyydettiin selvitykset kiinteistön jätevesi-huollosta ja neuvottiin jatkotoimenpiteistä.
Rakennus- ja toimenpidelupia oli elokuun loppuun mennessä myönnetty yhteensä 874 kpl.
Lupien määrä on pysynyt lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myönnettyjen lupien kerrosala oli 164 750 k-m2, jossa laskua oli 11,5 %. Uusia asuntoja valmistui
1 470 kpl ja luvat myönnettiin 1 363 uuden asunnon rakentamiseen.
Rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kautta haettiin 585 lupahakemusta, jossa
kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 43 %. Rakennuspiirustusten sähköisen kauppapaikan kautta myytyjen kuvatiedostojen määrä oli lähes 4 950 kpl, jossa kasvua oli n. 50
%.
Kauden aikana valmistauduttiin koko Rakentajantalon henkilöstön syyskuussa tapahtuvaan muuttoon Kivääritehtaalle ja Tietotalolle. Organisointi työllisti erityisesti Johdon tuen
palveluyksikköä. Konserni-hallinnossa ollut vuorotteluvapaa aiheutti sijaisuusjärjestelyjä
myös kaupunkirakenteen johdon tuen yksikössä.
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa. Ylläpidetään viiden vuoden
asuin-rakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000
k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi
ohjelman mukaisesti.
Kaavavarantotavoite toteutuu. Elokuun lopussa oli kaavavarantoa kerros- ja rivit-loille
n. 415 000 k-m2, mikä vastaa vajaan kuuden vuoden varantoa. Tänä vuonna lainvoiman saaneet asemakaavat sisältävät 54 580 k-m2:ä kerros-/rivitalorakentamiselle. 70
000 k-m2:n vuositavoitteen saavuttaminen on tällä hetkellä epävarmaa. Pientalojen
osalta nyt markkinoinnissa olevien ja myöhemmin luovutukseen tulevien tonttien
määrä on noin 650, joka vastaa yli kahdeksan vuoden varantoa. Tavoitetta 80 uuden
pientalotontin kaavoituksesta per vuosi ei saavuteta tänä vuonna.
KymppiR-ohjelman mukaisesti vuonna 2018 tarjotaan yhteensä 79 uutta pientalotonttia, mikä vastaa tavoitetta. Vapaasti markkinoitavia kerros- ja rivitalotontteja on tulossa tavoitteen mukaisesti markkinointiin yli 15 000 k-m2.
2. Parannetaan markkinointia ja lisätään tonttivarantoa yritystoimintojen sijoittumisen
edistämiseksi sekä elinkeinotoiminnan tueksi. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa
keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon
monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.
Toteutuu. Yritystonttien keskimääräinen kaavavarantotavoite 10 ha/vuosi on jo toteutunut muun muassa Itäisen Palokärjen asemakaavan myötä. Uutta lainvoimaista yritystonttivarantoa on tullut myös Kankaalle ja Hämeenlahteen.

Liikenne- ja viheralueet
3. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).
Tavoite vähentää katuverkolla loukkaantuneiden määrää 20 % toteutui jo vuonna
2017. Alkuvuoden aikana (tammi-heinäkuu) tapahtui koko Jyväskylässä 26,6 % vähemmän loukkaantumisia kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Tavoite näyttää toteutuvan myös tänä vuonna.
4. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 2,0 % (vertailulukuna vuoden 2017 toteuma).
Matkamäärät ovat nousseet 2,45 % vuoteen 2017 verrattuna.
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Rakentaminen ja ympäristö
5. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa
myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli enintään 6 viikkoa 62 %:ssa
myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta 66 % myönnetyistä luvista.
6. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia
valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon
suunnitelmalliset tarkastukset, 1 250 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.
Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteiden suunnitelmallisia valvontakäyntejä tehty 41
kpl. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmallisia tarkastuksia on tehty 650 kpl.
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5.4 Tilapalvelu –liikelaitos
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Toiminnallisesti Tilapalvelun toinen vuosikolmannes toteutui suunnitellulla tavalla. Tulojen
arvioidaan ylittyvän talousarvioon verrattuna noin 1,3 miljoonaa euroa johtuen pääosin
kiinteistöjen myyntivoitoista sekä kasvaneista vuokratuloista.
Menojen arvioidaan ylittyvän myös noin 1,3 miljoonaa euroa johtuen mm. Rakentajantalon
ja Keljon B-talon väistötilaratkaisuista, välttämättömistä vesikattokorjauksista, runsaslumisesta talvesta johtuvien kattolumien pudotuksista ja lumien kuljetuksista, varautumisesta Valtiontalon tontin maaperän puhdistukseen sekä vuosikorjaustarpeista. Lämmityskustannusten arvioidaan alittuvan noin 0,2 miljoonaa euroa.
Ennusteen mukaan talousarvion toimintakate toteutuu talousarvion mukaisena. Poistot
tulevat toteutumaan suunnitellusti, joten tulostavoite toteutunee talousarvion mukaisena
ollen noin -0,5 miljoonaa euroa.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeessa pilotoidaan käyttäjiä osallistavaa suunnittelun työkalua.
Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeessa on sovellettu laajasti kaupungin uusia osallistamisen tavoitteita ja menetelmiä.
2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite kokonaisenergian kulutuksessa.
Säästötavoitteen toteutuminen raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.
3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,7 pistettä.
Asiakastyytyväisyyttä mitataan kerran vuodessa tehtävällä kyselyllä. Tämän vuoden
tulokset ovat käytettävissä alkuvuonna 2019.
4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.
Sote-lainsäädännön odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2018.
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5.5 Työterveys Aalto –liikelaitos
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Kaksi ensimmäistä vuosikolmannesta on Työterveys Aallossa toiminnan osalta sujunut
suunnitellusti. Talouden osalta toiminta on sujunut ennakoitua heikommin. Tähän ovat
vaikuttaneet lääkäreiden ennakoimattomat poissaolot, uusien työntekijöiden alkuun pienemmät laskutustavoitteet. Uusia työntekijöitä on ollut vuorotteluvapaiden sijaisina ja joidenkin pois lähteneiden työntekijöiden korvaajina. Koulutuskokonaisuuksia on kaikille tiimeille ollut edelleen kevään aikana tavanomaista enemmän.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden pysyy vähintään vuoden 2017 tasolla.
Liikevaihto henkilötyövuotta kohden on tällä hetkellä 9 % vuoden 2017 tulosta heikompi. Tilanne kuitenkin korjaantuu todennäköisesti syksyn aika lääkäriresurssin parantumisen vuoksi.
2. Sujuva, säännöllinen työkykypoliklinikkatoiminta on käytössä kaikissa Työterveys Aallon tiimeissä. Tällöin työkykyselvitykset tehdään viiveettä ja läpimenoaika on mahdollisimman lyhyt.
Toiminta on kehittynyt, mutta ei ole vielä optimaalista. Kehitteillä on työvälineitä työkyky-asiakkaiden prosessien hallintaan.
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5.6 Talouskeskus –liikelaitos
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Talouskeskus-liikelaitoksen toinen vuosikolmannes on toteutunut suunnitelmien mukaisena. Tuloslaskelman mukainen tulos 31.8.2018 on – 71 372 euroa. Koko vuoden toiminnan tulokseksi ennustetaan tällä hetkellä +35 300 euroa. Muutetun talousarvion mukainen
tulostavoite on – 59 500 euroa, joten tuloksesta näyttäisi muodostuvan budjetoitua parempi. Tulosennusteen paraneminen johtuu pääosin henkilöstökulujen toteutumisesta ennakoitua pienempinä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yksikkökustannuksia. Keskimääräiset tavoiteyksikkökustannukset vuodelle 2018 ovat ostolaskut 4,20 euroa/suorite, myyntilaskut 2,55 euroa/suorite ja palkkapussi 14,25 euroa/suorite.
Tammi-elokuun osalta tavoitteet toteutuivat palkkapussien ja ostolaskujen osalta, sen
sijaan laskutuksen osalta tavoite ei ihan toteutunut. Laskutuksenkin osalta tavoitteiden
odotetaan kuitenkin toteutuvan koko vuoden osalta talousarvion mukaisina.
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5.7 Altek Aluetekniikka –liikelaitos
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Rakentaminen

Kesäkausi on ollut resurssien suhteen täystyöllistetty. Alalla on ollut havaittavissa ylikuumentumista, koska saatavuus on ollut poikkeuksellisen haastavaa kaikilla osa-alueilla,
esim. materiaalien ja konekaluston osalta. Yliopistonkadun saneeraus siirtyi tulevalle vuodelle. Kohteeseen tulevien portaalimateriaalien kilpailutus ja hankinta olisivat haitanneet
hankkeen toteutusta huomattavasti, koska niiden rakennesuunnitelmien valmistuminen
viivästyi huomattavasti. Lisäksi kohteen lähtötiedoissa oli puutteita, joiden johdosta kohteeseen tehdään uudelleensuunnittelua.
Resurssien saatavuuden haastavuus on näkynyt hankkeiden etenemisessä. Kalustoa on
osin jouduttu kierrättämään hankkeiden välillä kriittisten aikataulupainotusten mukaisesti.
Tästä johtuen kaikkien hankkeiden osalta ei ole pystytty etenemään suunnitelman mukaisesti.

Maastomittaus

Vuosikolmannes on ollut edellisen kolmanneksen kaltainen. Omat hankkeet ovat työllistäneet tasaiseen tahtiin. Koneohjauksen mallinnukset työllistävät merkittävästi edelleen. Liikenne- ja viheralueiden hankkeet ovat työllistäneet ajoittain kohtuullisesti.

Maa- ja kiviaines

Vuosikolmannes on ollut loppuajasta vilkasta, alussa toiminta on ollut lomakauden vuoksi
vähäisempää. Soidenmäen uuden louhosalueen pintamaat on poistettu ja kyseisessä
työssä tehtiin yhteistyötä Mustankorkea Oy:n kanssa. Tarjouspyyntö louhinta- ja murskaustyöstä on meneillään. Murskeita on tarkoitus valmistaa yhteensä 94 000 t eri lajikkeita. Kuormaus on ollut pääsääntöisesti Palokankaalla, mutta Soidenmäessäkin lastausta
on ollut lyhyen jakson ajan tarpeen mukaan. Ylijäämämaiden vastaanotto on toiminut tavanomaiseen tapaan. Kivilammelle on toimitettu eniten maita ja muihin kohteisiin satunnaisesti. Kuiva kesä on auttanut läjitysalueiden ylläpitoa.

Ylläpitopalvelut

ovat toteutuneet hyvin ja laatu on ollut tasaista läpi kesäkauden. Lisätöitä on ollut tarjolla
niin paljon kuin on kyetty tekemään aliurakoitsijoita hyödyntäen. Onkapannun tukikohdan
hiekkasiilo valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Työnsuunnittelu talven töihin on käynnissä.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä.
Työohjelmassa ollut Yliopistonkadun – Vaasankadun saneeraushanke ei toteudu tänä
vuonna. Kohteessa tehdään valmistelevia töitä ja tarkemittauksia kohteen uudelleensuunnittelua varten.
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2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon.
Talvihoidon laatutaso toteutui hyvin. Konsultin laadunvalvonnassa oli joitakin laadunalituksia.
3. Liikevaihtotavoite 114 290 €/henkilötyövuosi.
Tämän hetkinen toteuma 75 982 €/htv (Toimintatulot 7 727 400 €; 101,7 htv) alittaa
hieman vuosikolmanneksen tavoitteen (76 193 €/htv).
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5.8 Kylän Kattaus –liikelaitos
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Vuoden 2018 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuoden 2017 ensimmäisen kolmannesvuosiraportin, sekä vuotta 2018 koskevien arvioiden ja ennusteiden
perusteella. Hintoja ei sopimusneuvotteluissa korotettu. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mukaan ylijäämiä on purettava vuoteen 2019 mennessä ja asetettiin keskimääräinen 0,5 % säästötavoite. Kaupunginhallituksen 29.5.2017 § 137 tekemän kehyspäätöksen mukaan Kylän Kattauksen vuoden 2018 menot voivat olla enintään 22 806 000
euroa. Näillä luvuilla laskettuna yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat siten, että
toimintakate vuodelle 2018 olisi alijäämäinen 974 200 euroa. Varhe- ja eläkemenoperusteisten maksujen muutosten vuoksi vuoden 2018 muutettu talousarvio on alijäämäinen 1
011 000 euroa. Ylijäämää on vuoden 2018 jälkeen 1 232 268,56 euroa.
Kylän Kattaus -liikelaitoksen vuoden 2018 toiminnan toinen kolmannesvuosikatsaus osoittaa, että liikelaitoksen talous on sujunut pääsääntöisesti ennusteiden suuntaisesti. Kehittämistavoitteet toteutuvat suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2018 tulojen ennustetaan
toteutuvan 1 milj. euroa talousarviota pienempinä. Vuodelle 2019 suunniteltu keskussairaalan osastojen ruokapalveluiden mahdollinen siirto Kylän Kattaukselle toteutunee vasta
1.1.2019 (talousarvion liikevaihto 1,2 milj. euroa). Liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu
kompensoi kuitenkin tulojen pienenemistä. Yllä mainitusta syystä arvioidaan, että myös
henkilöstömenot toteutuvat talousarviota pienempinä. Henkilöstömenoihin on vaikuttanut
myös säästö sijaiskustannuksista. Tammi- elokuussa 2018 sijaisten tarve on vähentynyt,
koska sairauspoissaolot laskivat huomattavasti (-27%), verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.
Ruokapalvelujen yhdistymisen ja toimintaympäristön muutosten vuoksi Kylän Kattauksen
strategiset linjaukset päivitettiin vuonna 2017 tätä varten perustetussa strategiatyöryhmässä. Vuoden 2018 tavoitteena käynnistyy strategian toteutus. Toimeenpanoa, toteutumista ja aikataulussa pysymistä seurataan johtoryhmän kokouksissa, raportoinneilla ja
kolmannesvuosikatsauksissa.
Kolmannesvuositilanne: Johtoryhmä aloitti työskentelyn strategian toteuttamiseksi ja jalkauttamiseksi. Johtoryhmän työskentelytapoja päivitettiin ja aloitettiin mittareiden kehittäminen strategian mukaiseksi.
Toimintaympäristöön tulevien muutosten, mm. sote- ja maakuntauudistuksen vuoksi henkilöstön muutos- ja työhyvinvointikoulutusta jatketaan yhteistyössä kaupungin henkilöstöyksikön kanssa. Tavoitteena on johtamis- ja toimintakulttuurin uudistaminen.
Kolmannesvuositilanne: Koko henkilöstön muutoskoulutus aloitettiin mm. kertaamalla
työkyvyn hallintaohjelmaa. Koulutus järjestettiin keväällä kaksi kertaa saman sisältöisenä
ensin sosiaali- ja terveyspalvelujen ruokailun henkilöstölle. Sama koulutus järjestetään
päiväkoti- ja kouluruokailun henkilöstölle syyskaudella. Hallinnon muutoskoulutus käynnistyy syyskuussa.
Sairaala Novan ruokapalvelujen suunnitteluun osallistuminen.
Kolmannesvuositilanne: Uuden sairaala Novan tuotantokeittiön, aularavintolan, kahvilan
ja osastokeittiöiden toiminnallinen suunnittelu jatkuu. Nova-tuotantokeittiön laitehankinnat on pääosin tehty kesän 2018 aikana. Kylän Kattaus on ollut hankinnoissa mukana
käyttäjän edustajana. Tuotantomenetelmän ja prosessien suunnittelu käynnistyy vuoden
2018 aikana. Henkilöstön koulutus uuteen tuotantomenetelmään ja prosesseihin suunnitellaan prosessien suunnittelun rinnalla ja käynnistetään vuonna 2019.
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Sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti, osastolla tapahtuvan ruokapalvelutyön simulointi Kylän Kattauksen toimesta on toteutettu vaiheittain alkaen 1.1.2018. Syys-lokakuun aikana simuloidaan viimeiset osastokokonaisuudet. Osastojen ruokapalvelujen prosessien uudelleen suunnittelu on ollut Kylän Kattauksen vastuulla. Prosessit on suunniteltu Kylän Kattauksen palvelukeittiömallin mukaisesti. Asia on
edennyt päätöksentekoon. Kylän Kattauksen johtokunta käsittelee asiaa 20.9.2018.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käsittelee asiaa 11.9.2018 ja valtuusto
5.10.2018. Tavoitteena on, että toiminta siirtyy Kylän Kattaukselle 1.1.2019. Puhtauspalveluilta siirtyy mahdollisesti noin 34 henkilöä Kylän Kattaukselle.
Korpilahden ateriapalvelujen siirtyminen Kylän Kattaukselle
Korpilahden ateriapalvelut siirtyivät Kylän Kattauksen tuottamiksi 1.8.2018 alkaen. Liikkeen luovutuksen periaattein Kylän Kattaukselle siirtyi 11 työntekijää. Alueella on yksi
keskuskeittiö, joka tuottaa ateriat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen, että päiväkotien ja
koulujen asiakkaille.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen alueelle kuuluu Korpilahden päiväkeskus sekä toimituspisteet Korpilahden hoivakoti, toimintakeskus, Niittykumpu ja Peltola. Lasten ja nuorten ruokapalvelujen piirissä on Korpilahden yhtenäiskoulu, Tikkalan päiväkoti-koulu sekä kolme
pientä päivähoidon yksikköä, jotka siirtyvät lokakuussa uuteen Korpilahden päiväkotiin.
Sosiaalinen media ja digitaalisuuden kehittäminen
Kolmannesvuositilanne: Sosiaalisessa mediassa näkyvyyttä on saatu tavoitteiden mukaisesti ja sitä pyritään edelleen lisäämään. Tuotannonohjausjärjestelmävaihdokseen on valmistauduttu tietopyynnöllä, jolla kartoitetaan markkinoilla olevia toiminnanohjausjärjestelmiä. Tietopyyntöihin perehtymisen jälkeen tehdään päätös, jatketaanko valmistelua uuteen Aromiin siirtymisestä vai kilpailutetaanko toiminnanohjausjärjestelmä kokonaisuudessaan. Elokuussa otettiin käyttöön sähköinen välipalapassi kaikissa kouluissa, joissa on
maksullista välipalamyyntiä. Sähköisestä välipalapassista on tehty lukuvuoden 2018-2019
mittainen sopimus. Perusteluna poikkeukselliselle sopimuskaudelle on kaupungissa alkanut selvitys oman verkkokaupan perustamisesta.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
1. Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta
kohti. Vuoden 2016 toteuma oli 93 021 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2017 asetettiin
86 000 euroa/htv. Vuoden 2018 tavoite on 80 000 euroa/htv.
Tavoite on vuositason tavoite. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ti-lanteeseen,
voinee ennustaa tavoitteen toteutuvan.
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2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla asiakastyytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi
asetetaan vuodelle 2018 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyden mittausta tehostetaan tekemällä kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä
jokaisella palvelualueella palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute -järjestelmällä.
Tavoite on vuositason tavoite. Kohdistettuja asiakaskyselyjä tehdään Webropol -ohjelmalla asiakkaan kanssa yhdessä sopien. Kotihoidon annospakattujen aterioiden asiakkaille on suunniteltu asiakastyytyväisyyskysely, joka toteutetaan syys-lokakuussa. Kyselyllä halutaan kartoittaa mahdollisia kehittämistarpeita tulevan Nova-keittiön annospakattujen aterioiden suunnitteluun ja Korpi-lahden alueen uusien asiakkaiden mielipiteitä.
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5.9 Keski-Suomen pelastuslaitos
Toiminnan kolmannesvuosikatsaus
Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyssä on noudatettu pelastuslain 79 § mukaista riskienarviointiin
perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2018 tarkastusvuorossa
olevien kohteiden tavoitteelliset palotarkastusmäärät, omavalvonta-alueet sekä muut valvontatoimenpiteet. Toisella vuosikolmanneksella ja erityisesti kesä-, heinä- ja elokuussa
on tehty satamäärin yleisiä palotarkastuksia, kymmenit-täin yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien ja turvallisuusjärjestelyjen tarkastuksia, osallistuttu rakentamisen ja maankäytön ohjaukseen sekä kirjattu tuhansia vapaa-ajan asunnoista palautuneita omavalvontalomakkeita valvontarekisteriin.
Turvallisuusviestintää on tehty Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelman mukaisille kohderyhmille kuten Nou Hätä! –kampanja peruskoulun 8.
luokkalaisille keväällä. Toisella vuosikolmanneksella ja erityisesti kesäaikaan vastaavia
valtakunnallisia pelastustoimen kampanjoita ei ole ja kouluissa ollaan lomalla. Toisaalta
kesä on yleisötilaisuuksien aikaa, joiden turvallisuusorganisaatioita ja niihin osallistuvaa
yleisöä pelastuslaitos kouluttaa toimimaan hätätilanteissa. Kesälomakaudella turvallisuuskoulutuksiin käytettävissä oleva pelastuslaitoksen henkilöresurssi on niukka ja valvontasekä hälytystehtävät etusijalla. Turvallisuusviestintää sähköisissä medioissa on sen sijaan
pyritty lisäämään ja sillä tavoin vaikuttamaan ihmisten asenteisiin sekä käyttäytymiseen
onnettomuuksia ehkäisevästi.
Pelastuslaitos on ollut aloitteellinen perustettavan maakunnan turvallisuus- ja valmiussuunnitteluasioissa. Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan rakenteita on
luotu yhteistyöviranomaisten ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa elokuussa 2018.
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on edustus myös syyskuussa järjestäytyvässä
KSTURVA:n sihteeristössä, yhteistoiminta-alueen varautumisvalmisteluissa sekä sisäministeriön kokoamassa alueiden varautumisvalmistelijoiden verkostossa. Keski-Suomen
pelastuslaitos on tehnyt vuonna 2018 myös uusia järjestelyjä oman toimintansa jatkuvuuden turvaamiseksi häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan alkuvuosi oli yksi aluepelastuslaitoksen historian kiireisimmistä. Elokuun loppuun mennessä Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanotti 4042 kiireellistä ja kiireetöntä pelastustoimen tehtävää, joka on 721 tehtävää enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2017. Erityisen lämmin ja kuiva kesä lisäsi selvästi maastopaloja, mutta
myös liikenneonnettomuuksissa, sekä vahingontorjunta-, tarkastus- ja avunantotehtävissä kirjattiin selvää nousua. Rakennuspalot ja rakennuspalovaarat vähenivät hieman.
Rakennuspa-loissa menehtyi 3 henkilöä ja alkuvuoden aikana sattui selvästi normaalia
vuotta enemmän suurpaloja, jolloin paloista aiheutuneet vahingot kasvoivat selvästi. Muut
onnettomuustyypit pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Ensihoito

Kuluva kesä oli ensihoitopalvelulla vilkasta aikaa muun muassa useiden suurien yleisötilaisuuksien vuoksi. Keski-Suomen pelastuslaitos kohotti sovitusti ensihoitovalmiutta yhdellä ensihoitoyksiköllä NesteRallin, Suviseurojen ja Suomipop festareiden ajaksi. Etenkin
Jyväskylän toiminta-alueen ensihoidon yö valmiuden nostolla oli iso merkitys.
Keski-Suomen pelastuslaitoksen kiireisimmät ensihoitoyksiköt ovat aikaisempien vuosien
tapaan Ristonmaan, Seppälän ja Vaajakosken ensihoitoyksiköt, joiden tehtäviin sidotut
käyttöasteet lähentelevät lähes 50%. Ensivastetehtäviä pelastuslaitos suoritti 1.1. 31.8.2018 välisenä aikana 722 kappaletta.
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Onnettomuuksien ehkäisy
1. Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin
perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2018 tarkastusvuorossa
olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet
Pelastusjohtaja on allekirjoituksellaan vahvistanut valvontasuunnitelman 3.1.2018.
Valvontatoimenpiteitä on kirjattu tehdyksi toisen vuosikolmanneksen loppuun mennessä kaikkiaan 10 681 kappaletta. Yritys- ja laitoskohteista on tarkastettu 59 % koko
vuoden tavoitteesta (palotarkastusluokat A1-A6). Yhteensä vuonna 2018 tarkastusvuorossa olevista 1 450 kohteesta on tarkastettu 861 kohdetta. Kuntakohtaisessa tarkastelussa koko vuoden tavoite on jo täyttynyt Muuramessa.
Valvonnan toteutuma asuinrakennusten (A7) osalta vaihtelee kunnittain 0-98 % välillä.
Kokonaisuutta tarkastellen toteuma on keskimäärin noin 56 % koko vuoden tavoitteesta. Kirjeitä on lähetetty yhteensä yli 15 000. Vakituisesti asuttuihin asuinrakennuksiin suunnitelluista 14 500 omavalvontakirjeistä on kirjattu omavalvontalomake palautuneeksi 6 578. Valvonnan piiriin kuuluvasta 2 500 vapaa-ajan asuinrakennuksesta
(A8) on omavalvontalomake kirjattu elokuun loppuun mennessä 1 484 kohteesta. Lisäksi on kirjattu palautuneeksi 320 luokittelematonta lomaketta.
Yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmia on elokuun loppuun mennessä käsitelty 221,
joista Jyväskylässä 94, Jämsässä 24 ja Äänekoskella 16 kpl. Paloteknisten laitteistojen
käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaispöytäkirjoja on käsitelty 208, joista Jyväskylässä 120, Jämsässä 40 ja Äänekoskella 26 kpl.
Epäsäännöllisen valvonnan määräksi kemikaalilainsäädännön nojalla vuonna 2018 on
valvontasuunnitelman laadintavaiheessa arvioitu 555 valvontasuoritetta. Näiden toteutuma on 87, joista Jyväskylässä 41, Laukaassa 14, Äänekoskella 12 ja Jämsässä 10.
Rakentamisen ja maankäytön suunnittelun ohjausta on kirjattu 158 tapausta ja muita
asiantuntijalausuntoja 20 kappaletta. Poistumisturvallisuusselvityksiä on käsitelty 17
kohteesta. Poistumisturvallisuusselvityskohteista 183 vaatimukset täyttäviä kohteita
on 71.
2. Turvallisuusviestintää kohdistetaan valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä
erikseen vahvistettavalla tavalla vähintään 20 prosentille maakunnan väestöstä.
Turvallisuusviestinnässä on keskitytty tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisyyn. Tilaisuuksia on pidetty 383 kpl ja niihin on osallistunut 22 618 henkilöä eli 8
% koko maakunnan väestöstä. Kunta-kohtaisesti tarkasteltuna koko vuodelle asetetut
tavoitteet on jo saavutettu Kivi-järvellä (41 %), Kyyjärvellä (30 %), Uuraisilla (23 %)
ja Kannonkoskella (20%). Turvallisuus-viestintätilaisuuksiin on käytetty työaikaa yhteensä 2 513 tuntia.
Keski-Suomen pelastuslaitos neuvoi suurta yleisöä toimimaan myös raskaan kaluston
tieliikenneonnettomuudessa toimintanäytösten avulla myös FinnMetko 2018 -messuilla
Jämsässä 30.8.-1.9.2018. Osallistujien määrät eivät sisälly vielä toisen vuosikolmanneksen lukuihin.
Varsinaisten turvallisuustilaisuuksien rinnalla Keski-Suomen pelastuslaitos on tavoittanut sosiaalisen median kanavien kautta moninkertaisen määrän ihmisiä. Suomen pelastustoimi pyrki välittämään yhteistä viestiä muiden muassa avotulentekokielloista ja
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metsäpalojen vaarasta hyödyntäen monikanavaista viestintää. Pelastusopisto on tekemässä parhaillaan selvitystä siitä, kuinka hyvin maasto- ja metsäpalojen määrää ja
niiden leviämistä pystyttiin rajoittamaan haastavista olosuhteista huolimatta.

Pelastustoiminta
3. Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite
on 13 minuuttia. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa.
II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa
(vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa
riskiruudut 20 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa
(vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa.
IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa
(vähintään vahvuudella 1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa.
Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2016 vuoden lopussa on esitetty taulukossa 1:
Taulukko 1: Riskiluokan ruutujen jakautuma

Riskiluokka
Riskiluokka
Riskiluokka
Riskiluokka
Riskiluokka
Yhteensä

I
II
III
IV

Ruutujen määrä
[kpl, km2]
15
159
218
19 559
19 951

Väestömäärä
(2016 arvio)
43 632
114 376
44 005
73 775
275 788

Tavoitteiden täyttymisprosentit ja mediaaniajat sekä tapausten lukumäärät
A. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisissä pelastustoimintatehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 13:46 (n= 920), joissa toimintavalmius-aika on mitattu). Vuonna 2017 vastaava aika oli 13:32. Yksityiskohtaisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50
%) sekä mediaaniaikaa riskiluokittain.
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B. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä kohteen tavoiteajassa riskiluokittain (I, II, III ja IV)

riskiluokka
I
II
III
IV

tavoiteaika, min
6
10
20
36

tavoiteajassa %
48
82
94
100

mediaani
6:07
7:03
9:36
15:49

kpl
363
825
272
959

A. Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain (I,II, II ja
IV)

riskiluokka
I
II
III
IV

tavoiteaika, min
11
14
22
38

tavoiteajassa %
48
72
94
97

mediaani
11:08
11:26
12:12
18:04

kpl
108
241
105
466

Väestönsuojelu
4. Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten
kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden
johtamistoiminnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa Suomen kansallisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä.
Paloasemakiinteistöjen tila- ja tietoturvallisuustason nostamiseen tähtäävät toimet lukitusratkaisuiden, kulunvalvonnan ja kameravalvonnan kehittämisen osalta on aloitettu. Polttoainevarastoja ja varavoima-suunnittelua on lisätty paloasemaverkostossa.
Henkilöstön suojavarustetäydennykset ja suojanaamareiden testauslaite on tilattu.
Evakuointisuunnitelman päivittämiseksi pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö on jatkanut
kuntakierrostaan. Elokuussa 15/23 kuntaa oli jo kierretty. Tavoite on kiertää loput vielä
vuoden 2018 aikana. Kun-tien varautumiskoulutuksen toinen osa pidettiin pelastuslaitoksen tiloissa 5.-6.6.2018.
Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimikunta järjestäytyi 29.8.2018 Keskuspaloasemalla. KSTUR-VA toimii maakunnan ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmius-asioissa. Toimikunta yhteen sovittaa Keski-Suomen
alueen kokonaisturvallisuutta ja määrittää Keski-Suomen maakunnan alueen valmiussuunnittelun painopisteet, resurssit ja yhteiset tavoitteet. Toistaiseksi foorumi perustuu
ylimmän johdon keskinäiseen sopimiseen ja sillä ei ole muodollista päätäntävaltaa.
KSTURVA-yhteistyörakenteet edistävät maakuntalaki 142 § Alueellisen varautumisen
yhteensovittaminen (HE 15/2017) toimeenpanoa ja parantavat maakunnan häiriönsietokykyä.
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6 HENKILÖSTÖ
6.1 Henkilöstömenot ja henkilötyövuodet
Henkilöstömenot olivat elokuun lopussa 224,9 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ovat toteutuneet koko kaupungin tasolla 0,6 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienempinä. Edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta henkilöstömenot ovat kasvaneet 6,2 miljoonaa euroa (2,8 %). Maksetut palkat ja palkkiot ovat kasvaneet 6,5 miljoonaa euroa
(3,8 %) ja henkilösivukulut laskeneet 0,3 miljoonaa euroa (-0,7 %).
Tammi-elokuun 2018 palkallisten henkilötyövuosien määrä oli 4 727 henkilötyövuotta.
Määrä on 121 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.
Palkalliset henkilötyövuodet kuvaavat sitä työpanosta, josta kaupungille aiheutuu henkilöstömenoja.
Vakituisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet ovat kasvaneet 66,4 henkilötyövuotta
(1,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Sijaishenkilöstön henkilötyövuodet kasvoivat 32,4
(5,2 %) henkilötyövuodella ja muun määräaikaisen henkilöstön 22,1 (10,9 %) henkilötyövuodella. Palkkatuetun henkilöstön henkilötyövuodet ovat pysyneet edellisvuoden tasolla
70 henkilötyövuodessa.
Talousarvion henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuosien kasvun oli suunniteltu olevan
koko vuodelle 106 henkilötyövuotta. Toiminnan arvioinnin perusteella henkilöstösuunnitelmaan on tehty täydentäviä rekrytointeja, esimerkiksi varhaiskasvatukseen, kotihoitoon
ja nuorten ennaltaehkäiseviin päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Rekrytoinnit on toteutettu kesken vuotta, eivätkä näy vielä täysimääräisesti henkilötyövuosissa. Ennustettavissa onkin, että henkilötyövuodet kasvavat vielä edelleen suhteessa henkilöstösuunnitelmaan. Kasvu johtuu osittain myös sijaisten ja määräaikaisen (esimerkiksi hankehenkilöstö) henkilöstön määrän kasvusta.
Henkilöstömenot

1 000 euroa
Konsernihallinto

TOT

TA+M

TOT

08/2017

08/2018

08/2018

Ero TOT/TA+M
euroa

%

Muutos 2017-2018
euroa
%

8 522

8 577

9 377

799

9,3 %

854

10,0 %

80 659
67 330
12 289

82 604
69 880
12 414

82 437
69 607
12 282

-167
-273
-132

-0,2 %
-0,4 %
-1,1 %

1 778
2 277
-7

2,2 %
3,4 %
-0,1 %

7 324
26 482
202 606
1 913

7 713
28 049
209 238
1 609

7 316
26 833
207 852
2 033

-396
-1 216
-1 386
425

-5,1 %
-4,3 %
-0,7 %
26,4 %

-8
351
5 246
121

-0,1 %
1,3 %
2,6 %
6,3 %

Konsernihallinnon hankkeet
Kasvun ja oppimisen hankkeet
Kulttuuripalveluiden tuntipalkkaiset

357
621
1 577

377
1
1 913

430
568
1 772

53
567
-140

14,2 %
-7,3 %

73
-53
196

20,4 %
-8,5 %
12,4 %

Sivutoimiset palomiehet
Perhehoito ja tukiperheet
Omaishoitajien tuen henkilösivukulut
Luottamuselimet, kaup.johtaja, vaalit

1 151
403
303
790

1 354
367
310
922

1 238
383
311
914

-116
16
1
-9

-8,6
4,3
0,3
-1,0

%
%
%
%

87
-20
8
124

7,5
-5,0
2,7
15,7

7 317
1 686
16 118

7 225
2 180
16 259

7 222
2 179
17 050

-4
-1
791

-0,1 %
-0,1 %
4,9 %

-96
493
932

-1,3 %
29,2 %
5,8 %

218 724

225 497

224 902

-595

-0,3 %

6 178

2,8 %

Perusturva
Kasvun ja oppimisen palvelut
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
Kaupunkirakenne
Liikelaitokset
Palvelut yhteensä
Palkkatuettu työllistäminen

Eläkemenoperusteiset maksut
Varhe-maksut
Muut henkilöstömenot yhteensä
Henkilöstömenot yhteensä

%
%
%
%
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Palkalliset henkilötyövuodet
TOT

TOT

08/2017

08/2018

151

164

12

8,2 %

Perusturva

1 790

1 826

36

2,0 %

Kasvun ja oppimisen palvelut

1 564

1 622

58

3,7 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut

289

292

3

1,2 %

Kaupunkirakenne

143

142

-1

-0,8 %

Konsernihallinto

Liikelaitokset

Muutos
htv

%

576

590

14

2,4 %

4 513

4 635

122

2,7 %

7,5

9,9

2

31,3 %

Kasvun ja oppimisen hankkeet

15,0

11,5

-3

-22,8 %

Palkkatuettu työllistäminen

70,1

70,0

0

-0,3 %

4 606

4 727

121

2,6 %

Palvelut yhteensä
Konsernihallinnon hankkeet

Henkilötyövuodet yhteensä

Konsernihallinnon henkilöstömenot ovat toteutuneet toisen vuosineljänneksen aikana 0,8
miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Ero johtuu alkuvuoden ai-kana
kertyneistä tapaturmavakuutusmaksuista, joita tullaan vyöryttämään tilinpäätöksen yhteydessä toimialoille. Myös henkilöstömenojen kasvu edellisestä vuodesta (0,9 milj. euroa) selittyy suurelta osin tilinpäätöksen yhteydessä vyörytettävien tapaturma-vakuutusmaksujen eriaikaisesta toteutumisesta. Elinkeinoyksikön henkilöstöresursseja on myös lisätty edellisvuodesta ja se kasvattaa Konsernihallinnon henkilöstömenoja.
Perusturvan toimialan henkilöstömenot ovat 0,2 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota
pienemmät.
Vanhuspalveluissa henkilöstömenot ovat ylittäneet jaksotetun talousarvion 0,7 miljoonalla
eurolla. Vuoden 2018 talousarviossa on henkilöstömenojen osalta huomioitu vain osa vuoden 2017 lisätalousarviosta ja koko vuoden osalta henkilöstömenojen ennakoidaan ylittävän talousarvion noin 1,0 miljoonaa euroa. Muutamilla kotihoidon alueilla pilotoitava työaikamalli lisää myös jonkin verran maksettavien erilliskorvauksien määrää, mutta kustannusten kasvun odotetaan tasoittuvan sairauspoissaolojen vähentymisenä. Vanhuspalvelujen varahenkilöstöä on vahvistettu kuluvalle vuodelle yhdeksällä uudella toimella. Varahenkilöstön lisäyksen odotetaan näkyvän ulkopuolisten sijaisten käytön vähenemisenä.
Korpilahden kotihoitoalueelle asetettu 0,2 miljoonan euron säästötavoite ei myöskään ole
toteutunut.
Sosiaalipalveluissa henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,5 miljoonaa euroa talousarviota
pienempinä. Vammaispalveluiden omien asumisyksiköiden henkilöstömenot ovat 0,2 miljoonaa euroa talousarviota pienemmät. Vammaispalveluiden varahenkilöstön käyttö ei
näy henkilöstömenoissa, vaan menot sisältyvät sisäisten palveluiden ostoihin. Varahenkilöstön käyttö on 0,14 miljoonaa euroa. Vammaispalveluiden omat asumisyksiköt käyttävät
vanhuspalveluiden varahenkilöstöyksikköä. Sosiaalipalveluissa on ollut tehtäviä täyttämättä rekrytointiprosessien aikana.
Avoterveydenhuollossa henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,8 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä avosairaanhoidon terveysasemilla olevan lääkärivajauksen vuoksi. Henkilöstömenoista käyttämättä jäänyt osuus näkyy ostopalveluissa, jotka ovat kohdentuneet
lähinnä Hankasalmen ja Huhtasuon terveysasemille.
On ennakoitavissa, että jaksotyössä joulunaikaiset arkipyhät tulevat lisäämään sijaisten
käyttöä sekä mahdollisesti maksettavia lisä- ja ylityökorvauksia. Jälkimmäiset tulevat
maksuun vasta vuonna 2019.
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Perusturvan alkuvuoden henkilöstömenoja kasvattaa noin 0,8 miljoonaa euroa eri SOTEhankkeisiin palkatun henkilöstön menot, joihin ei ole budjetissa varauduttu. Hankkeisiin
saadaan ulkopuolinen rahoitus, joka kattaa henkilöstömenoja.
Edellisvuodesta perusturvan henkilöstömenot ovat kasvaneet 1,8 miljoonaa euroa henkilötyövuosien kasvun ollessa 36 henkilötyövuotta. Henkilöstöresurssia on kasvatettu henkilöstösuunnitelman mukaisesti erityisesti lastensuojelussa sekä vammaispalveluissa.
Myös perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstöä on kohdennettu lisää mielenterveystyöhön. Vanhuspalveluissa resursseja on lisätty lääkäripalveluihin, varahenkilöstöön sekä palveluohjaukseen.
Kasvun ja oppimisen palveluissa henkilöstömenot ovat hankkeet mukaan lukien toteutuneet 0,3 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota suurempina. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden henkilöstömenot ovat kasvaneet 2,2 miljoonaa euroa henkilötyövuosien kasvun ollessa 54 henkilötyövuotta.
Perusopetuksen hankkeiden odotetaan aiheuttavan henkilöstömenojen talousarvioylityksen 0,25 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilöstömenojen odotetaan ylittyvän vuoden aikana palkatun lisähenkilöstön (27 henkilöä) perusteella. Alkuvuoden toteuman sekä syksyn resurssipäätöksen ja henkilöstösuunnittelun perusteella arvioituna myös perusopetuksen koulujen henkilöstömenojen ennakoidaan ylittyvän.
Kaupunkirakenteen toimialalla henkilöstömenot ovat toteutuneet 0,4 miljoonaa euroa jaksotettua talousarviota pienempinä. Kaikkia suunniteltuja rekrytointeja ei ole saatu toteutettua pätevien hakijoiden puuttuessa.
Liikelaitosten osalta henkilöstömenot ovat toteutuneet alkuvuoden aikana 1,2 miljoonaa
euroa talousarviossa ennakoitua pienempänä. Suurin poikkeama on Kylän Kattaus- liikelaitoksessa, jossa henkilöstömenot ovat 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Kylän Kattauksen talousarviossa on varauduttu Keski-Suomen sairaanhoito-piirin osastojen
ruokapalvelun siirtymiseen osaksi liikelaitosta. Tällä hetkellä siirron ajankohdaksi on suunniteltu vuoden 2019 alkua.

6.2 Rekrytointi
Rekrytointien määrä on kasvanut verrattuna edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan.
Tammikuun alusta elokuun loppuun Kuntarekryn kautta julkaistiin vakituisia tehtäviä haettavaksi 431, mikä on 160 tehtävää enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Määräaikaisten Kuntarekryssä julkaistujen tehtävien määrä oli edellisvuotta vastaavalla tasolla, tehtäviä julkaistiin haettavaksi 685. Määräaikaisissa tehtävissä ovat mukana myös kaupungin kesätyöpaikat. Kaupungin myöntämät kesätyösetelit eivät ole mukana luvussa.
Rekrytoinnit perustuvat myönnettyihin täyttölupiin, joiden antaminen on ohjeistettu siten,
että ne toteuttavat talousarviota ja henkilöstösuunnitelmaa. Yksittäinen iso henkilöstömäärän lisäys on tapahtunut varhaiskasvatuspalveluissa, jossa lapsimäärän kasvamisen
myötä henkilöstömäärää on lisätty. Myös Keski-Suomen Pelastuslaitoksen varautuminen
talousarvion mukaisten monitoimiyksiköiden perustamiseen on kasvattanut rekrytointimääriä. Elokuun loppuun mennessä on toteutettu monitoimiyksiköihin liittyviä ehdollisia
sisäisiä rekrytointeja vakituisiin tehtäviin ja loppuvuoden 2018 aikana tullaan toteuttamaan vielä ulkoisia rekrytointeja. Toiminnan arvioinnin perusteella henkilöstösuunnitelmaa täydentäen rekrytointeja on tehty myös kotihoitoon ja nuorten ennaltaehkäiseviin
päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Rekrytointiluvussa on mukana täyttämättä jääneiden
tehtävien uudelleenrekrytoinnit, joten tiettyjen alojen saatavuusongelmat kasvattavat haettavana olleiden vakituisten tehtävien määrää.
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Työvoiman saatavuudessa haasteita on ollut lääkäreiden, sosiaalityöntekijöiden ja johtavien sosiaalityöntekijöiden viroissa sekä osassa kaupunkirakenteen toimialan asiantuntijatehtäviä.
Sijaisrekrytoinnin puolella yhteistyössä vanhuspalveluiden varahenkilöstön kanssa sijaishakuja tehtiin 1.1.-30.8.2018 yhteensä 967 kappaletta. Viime vuonna vastaava luku
oli 921. Suurin osa sijaishauista tehtiin vanhuspalvelujen kotihoitoon, yhteensä 527.
Toiseksi eniten sijaishakuja tehtiin varhaiskasvatukseen, yhteensä 123. Myös terveyskeskussairaaloihin ja vanhuspalvelujen palveluasumiseen tehtiin molempiin yli 100 sijaishakua. Sijaistarpeissa suurin ammattiryhmä on lähihoitajat, sijaishakuja heihin kohdistui yhteensä 678. Seuraavaksi eniten sijaishakuja kohdistui sairaanhoitajiin (121) ja lastenhoitajiin (62).
Lähihoitajien ja sairaanhoitajien saatavuusongelmat ovat näkyneet sijaisrekrytoinnissa.
Etenkin lyhyitä sijaisuuksia on ollut hankala saada täytettyä, mutta myös pitkiä sijaisuuksia on jäänyt täyttämättä ja toisaalta sijaisuuksien aikana on jonkin verran vaihtuvuutta,
eli samaan sijaisuuteen joudutaan etsimään useita sijaisia. Hoitoalan kesäsijaisuuksien
haku aloitettiin edellisvuosia aiemmin, haku näihin tehtäviin oli 15.12.2017-28.2.2018.
Varhaisemmasta hausta huolimatta myös kesäsijaisten saatavuudessa oli haasteita.
Saatavuusongelmiin on tartuttu esimerkiksi oppilaitosyhteistyötä tiivistämällä, rekrytointitapahtumiin ja messuille osallistumalla sekä erilaisia, räätälöityjä hakumenettelyjä käytäen että hakijoiden suorakontaktoinneilla. Rekrytointeja, vakituisia ja määräaikaisia tehtäviä, on markkinoitu eri kanavissa, kuten sosiaalisessa mediassa, erilaisissa maksuttomissa ja maksullisissa verkkopalveluissa sekä myös printtimediassa. Myös rekrytointiyhteistyötä palvelujen kanssa on tiivistetty entisestään. Tämä tarkoittaa myös tietoista ja
faktoihin perustuvaa työnantajakuvan vahvistamista yhteistyöllä.
Helmikuusta 2018 alkaen on aloitettu uuden täyttölupajärjestelmän käyttöönotto. Täyttölupamenettelyä jatketaan edelleen, mutta prosessin hiomista ja sujuvoittamista jatketaan.
Täyttölupien hakeminen siirtyy uudistuksen myötä kokonaisuudessaan Kuntarekry-järjestelmään. Pilotointi aloitettiin terveyskeskussairaalasta, käyttöä on laajennettu vaiheittain.
Tavoitteena on, että kaikki kaupungin täyttöluvat haetaan Kuntarekry-järjestelmän kautta
vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaupungin esimiehille on järjestetty erilaisia rekrytointiaiheisia koulutuksia ja Kuntarekry-järjestelmän käyttökoulutuksia.
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6.3 Terveysperusteiset poissaolot
Kuluvan vuoden elokuun loppuun mennessä koko kaupungin henkilöstön sairaus- ja tapaturmapoissaolot ovat pysyneet edellisvuoden tasolla ollen 18,1 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Sairauspäivien kokonaismäärässä kasvua on tapahtunut noin 2 500 päivää
ja sairaus- ja tapaturmapoissaolojen ajalta henkilöstölle maksetut palkkakustannukset
ovat nousseet noin 0,4 miljoonaa euroa (10,0 %) edellisvuodesta. Sairauspäivien lukumäärän ja niiden ajalta maksettujen palkkakustannusten nousu on seurausta kaupungin
henkilömäärän kasvusta.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot
kalenteripäivät
pv/htv
pv/vakituinen hlö
poissaolon ajalta maksetut
palkkamenot (1 000 eur)

8/2017
83 204
18,1
10,9

8/2018
85 713
18,1
11,0

4 089

4 498

Muutos Muutos -%
2 509
3,0 %
0,1
0,4 %
0,1
1,1 %
409

10,0 %

Terveysperusteisten poissaolojen ollessa suhteessa henkilöstömäärään samalla tasolla
edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden, on myös poissaolojen muutos palvelujen sisällä tasoittunut. Kasvua sairauspoissaoloissa on edelleen perusturvassa (0,5 päivää
henkilötyövuotta kohden), mutta huomattavasti edellistä kolmannesvuosikatsausta vähemmän (2,1 pv/htv). Myös konsernihallinnossa (0,5 pv/htv) ja kaupunkirakenteessa (1,4
pv/htv) sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Henkilömäärältään pienissä yksiköissä yksittäiset poissaolot vaikuttavat vertailuun suhteessa enemmän kuin suurilla toimialoilla. Perusturvassa poissaolot edelliseen vuoteen verrattuna ovat kasvaneet erityisesti terveyskeskussairaalassa.

Sairaus- ja tapaturmapoissaolot, pv/htv
25,0
20,0
15,0
10,0

2017

22,7 23,2

15,9 15,7

15,7

15,6 15,5

14,2

11,1 11,6

2018

9,9

11,3

5,0
0,0
Konsernihallinto

Perusturva

Kasvu ja
oppiminen

Kulttuuri ja
liikunta

Kaupunkirakenne

Liikelaitokset
yht.
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Toiseen kolmannekseen osuva vuosiloma- ja kesäaika tyypillisesti vähentää lyhyitä poissaoloja. Vertailussa edellisen vuoden kolmannesvuosikatsaukseen ei lyhyiden poissaolojen
osalta ole kuitenkaan eroa. Sen sijaan 30-60 päivää ja yli 180 päivää kestäneet poissaolot
ovat kasvaneet, ja 91-180 päivää kestäneet poissaolot vastaavasti vähentyneet. Pitkät
poissaolot ennustavat heikentymistä myös tulevassa terveydessä ja työkyvyssä. Erityistä
huomiota on kiinnitettävä 8-29 päivää kestäviin poissaoloihin, eli tilanteisiin, joissa poissaolot alkavat pitkittyä. Näitä poissaoloja on elokuun loppuun mennessä ollut 6,1 päivää
henkilötyövuotta kohden.

Sairauspoissaolojen muutos tammi-elokuu 2017-2018, pv/htv
poissaolon keston mukaan (yht. + 0,1 pv/htv)
0,2

yli 180 pv
91-180 pv

-0,3

-0,1

61-90 pv

0,2

30-60 pv
-0,1

8-29 pv

0,0

4-7 pv

0,0

1-3 pv
- 0,4

- 0,3

- 0,2

- 0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

Vakituisesta henkilöstöstä 37,4 prosenttia ei ollut ensimmäisen ja toisen
vuosikolmanneksen aikana lainkaan poissa töistä oman sairauden takia. Edellisenä vuonna
vastaavana ajankohtana luku oli 36,3 %.
Työterveyshuollon kolmannesvuosiraportointiin kirjautuvat kaikki todistukselliset
sairauspoissaolot.
Eniten
sairauspoissaoloja
ovat
aiheuttaneet
tukija
liikuntaelinsairaudet. Nämä ovat kuitenkin vähentyneet edellisvuoteen verrattuna. Nämä
poissaolot ovat vähentyneet erityisesti perusturvassa, sivistyksessä ja Kylän
Kattauksessa. Toiseksi suurin ryhmä ovat mielenterveyden oireista johtuvat
sairauspoissaolot, näiden määrä on kasvanut. Kasvu on kohdistunut erityisesti sivistyksen
ja perusturvan toimialoille.
Keskeisiä toimenpiteitä terveyden ja toimintakyvyn parantamiseksi
kolmannesvuosikatsauksen osaamisen ja työkyvyn kehittämisen osiossa.

on

kuvattu
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6.4 Osaamisen ja työkyvyn tukeminen
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa on määritelty vuodelle 2018 yhdessä palveluiden
johdon kanssa kolme tärkeintä, koko kaupunkitason, osaamisen ja työkyvyn hallinnan
kehittämiskärkeä. Näihin painopisteisiin resurssoidaan toimialojen lisäksi myös yhteisiä
kehittämisvoimavaroja kuluvan vuoden aikana.
Osaamisen tukemisen kärjet ovat:
 Itseohjautuvuus, uudistuminen ja yhdessä tekeminen
 Turvallisuus asiakastyössä
 Osallistava ja kannustava esimiestyö ja johtaminen
Työkyvyn kehittämisen kärjet ovat:
 Psykososiaalisen ja kognitiivisen kuormituksen hallinta
 Työyhteisöjen toimivuus ja uudistuminen
 Aktiivisen, varhaisen ja tehostetun tuen uudet toimintamallit
Vuoden 2018 toisella kolmanneksella edellä kuvattuihin kärkiin perustuen on tehty esimerkiksi seuraavaa:
 Henkilöstökyselyn ja työturvallisuusriskien arvioinnin tulokset olivat käytettävissä
toukokuussa. Esimiehet saivat yksikkönsä (jos riittävästi vastaajia) henkilöstökyselyn tulokset sähköpostilla sekä samalla ohjeet tulosten käsittelyyn työyksiköissä. Esimiehille tarjottiin ja tarjotaan edelleen tukea tarvittaessa työyhteisön
kehittämishaasteisiin, tämä tuki työyhteisöille organisoidaan henkilöstöpalvelujen
kautta. Myös tulosten tarkempaa analyysia jatkettiin. Huolityöyhteisöjen tunnistaminen varmistettiin yhdessä työsuojelun ja toimialan esimiesten /johdon kanssa.
Toimenpiteet näiden yksiköiden esimiesten tukemiseksi henkilöstökyselyn esiintuomien teemojen kehittämiseksi on aloitettu.
 Hyvää palautetta saaneita työhyvinvointikorttikoulutuksia jatkettiin aktiivisesti.
Koulutukset järjestettiin kaikille avoimina sekä työyhteisöille suunnattuina omina
koulutuksina, joissa koko työyhteisö on mukana. Koulutetut työsuojeluvaltuutetut
vastaavat näistä.
 Jyväskylän kaupunki päivitti toimintaohjeen häirinnän ja muun epäasiallisen työkäyttäytymisen ehkäisyyn työyhteisöissä. Toimintaohje on laadittu yhteistoiminnassa työsuojeluvaltuutettujen kanssa ja sillä ohjeistetaan työntekijöitä sekä esimiehiä ratkaisuprosessiin, mikäli epäasiallista työkäyttäytymistä ilmenee. Ohjeessa kuvataan myös mitä epäasiallinen työkäyttäytyminen on, miten se ilmenee
sekä mitä tarkoittaa työnantajan toimintavelvoite.
 Jyväskylän kaupunki lähti mukaan Työ ei syrji –kampanjaan, jossa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK haastaa yritykset, yhteisöt ja koko yhteiskunnan mukaan luomaan Suomeen aidosti yhdenvertaista työkulttuuria.
 Esimiesten hyvää palautetta saaneita ”PopUp” päivityskoulutuksia tärkeistä henkilöstä-, työkyky-, ja talousjohtamisen teemoista jatkettiin.
 Henkilöstön tietosuojaosaamisen kehittämistä jatketiin tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaiseksi. Koko henkilöstöltä edellytetään verkkokoulutuksen ja siihen
liittyvän testin suorittamista Arjen tietosuoja-portaalissa. Kohdennetusti järjestettiin tietosuoja -perehdytyksiä ja koulutuksia, esimerkiksi tietohallinnon henkilöstölle, asiantuntijoille ja esimiehille.
 Lyhyiden poissaolojen (alle 30 päivää) suunnitelmallista tarkastelua laajennettiin
vanhuspalveluista opetuspalveluiden yksiköihin. Havaittujen kehittämistarpeiden
pohjalta suunnitellaan räätälöidyt toimenpiteet yhdessä johdon kanssa. Samalla
pilotoidaan ja opastetaan esimiehiä käymään ja käyttämään varhaisen tuen uusi
sähköinen keskustelulomake, joka mahdollistaa paremmin käytyjen keskustelujen
kokonaisseurannan koko kaupunkitasolla sujuvoittaen myös yhteistyötä työterveyden kanssa.
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Työkykyratkaisuna uusiin tehtäviin sijoittui 20 työntekijää (edellisen vuoden 2.
kolmannes 16), työkyvyttömyyseläke- tai kuntoutustukipäätös koski 23 (24) työntekijää. Korvaavaa työtä tehtiin touko-elokuussa 225 päivää.
Uusien esimiesten perehdyttämistä jatkettiin aktiivisesti. Tavoitteena on varmistaa, että heillä on hallussa perusasiat Jyväskylän kaupungilla esimiestyöstä ja
henkilöstöjohtamisesta sekä tarvittavan tuen saaminen esimiehenä jaksamiseen.
Perehdyttäminen räätälöidään esimiehen tarpeiden mukaisesti.
Esimiesten erilaiset tukimuodot jatkuivat.
Aluehallintovirasto teki työsuojelutarkastuksia ajalla 1.5.-31.8.2018 yhteensä 21
kappaletta. Tarkastukset kohdistuivat mm. kotihoitoon, kouluterveydenhuoltoon,
avosairaanhoitoon ja lastensuojeluun. Tarkastuksissa annetut toimintaohjeet on
huomioitu ja toimenpiteet aloitettu.

Koulutuksiin osallistumista seurataan vastaavilla kriteereillä kuin koulutuskorvausta varten raportoidaan osallistumisia Työttömyysvakuutusrahastolle. Kolmannesvuosikatsauksen perusteella koulutuspäiviä on kertynyt seuraavasti.

1 koulutuspäivä
2 koulutuspäivää
3 koulutuspäivää
korvaukseen oikeuttavat
koulutuspäivät yhteensä

2017
1 234
1 702
3 996

2018
1 464
1 992
4 326

6 932

7 782
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7 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA
Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunkikonsernin tehtävät on järjestettävä siten,
että kaikilla tasoilla ja kaikissa toiminnoissa toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa,
että toiminta on taloudellista ja tuloksellista ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa.
Kaupunginhallitus on määritellyt toimialoja ja liikelaitoksia velvoittavat tarkentavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet. Näiden ohjeiden mukaisesti kukin toimiala, liikelaitos ja niiden tilivelvollinen johto huolehtii vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapojen toteuttamisesta.
Suunnitellun mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan aktiivista kehittämistä ja
yhdenmukaistamista on jatkettu toisella vuosikolmanneksella. Toimintatavat, ohjeet ja
työkalut on päivitetty ja vastuiden määrittelyjä tarkennettu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä on aloittanut aktiivisen toimintansa kevään aikana tehtävänään
käytännön sisäisen valvonnan ja riskienhallintatyön tukeminen ja koordinointi. Riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin tueksi on toimialoilla ja liikelaitoksissa otettu käyttöön
yhdenmukainen työkalu, jota tullaan hyödyntämään jatkossa. Toimialoille, liikelaitoksille
ja luottamushenkilöille suunnatut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan koulutukset on
aloitettu ja ne toteutuvat kaikilta osin vuoden loppuun mennessä. Muun muassa näillä
toimenpiteillä pyritään ennakoivampaan ja järjestelmällisempään lähestymistapaan sekä
tähdätään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumiseen luontevana osana toimintaprosesseja.
Talousarvion laadinnan yhteydessä toimialat ja liikelaitokset ovat arvioineet asetettuihin
toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin liittyvät merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät, jonka perusteella ne ovat muodostaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
suunnitelman. Kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä on arvioitu suunnitelman toteutumista huomioiden toisella vuosikolmanneksella tapahtuneet muutokset sekä mahdollisesti
realisoituneet ja esiin nousseet uudet merkittävät riskit. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti ja tunnistettuihin riskeihin on pyritty reagoimaan aktiivisesti. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset eivät ole raportoineet toiselta
vuosikolmannekselta merkittäviä sisäisen valvonnan puutteita tai realisoituneita riskejä,
joista olisi aiheutunut merkittävää haittaa kaupunkikonsernin toiminnalle.
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8 TYTÄRYHTEISÖT
Kuntalaissa on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Sen
mukaan valtuusto päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista
sekä omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.
Konsernin toimintaa ohjaavat Jyväskylän omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
(KV 27.11.2017 § 138) sekä omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen -ohje (KH
28.8.2017 § 230). Vuoden 2018 talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tärkeimmille tytäryhteisöille. Tytäryhteisö
on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2018 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslautakunta sekä kaupungin
tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kunta-lain edellyttämällä tavalla.
Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2018 talousarviossa ovat:
Kaikkien tytäryhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä aikavälillä. Yhteisön yksittäisen vuoden tulos voi olla tällöin tappiollinen,
mutta yhteisöllä tulee olla kertyneitä voittovaroja.

1) Jyväskylän Energia
Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja
energiapalveluiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi.
Yhtiö tekee tällä hetkellä hyvää tulosta ja pitkän aikavälin taloudellinen kehitys näyttää
kannattavalta ja kassavirta positiiviselta.
Kaukolämmön hinta on hieman alle kymmenen suurimman kaupungin keskiarvon. Yhtiön sähköverkon toimitusvarmuus on erittäin hyvällä tasolla. Veden- ja kaukolämmön
toimitusvarmuus on hyvää suomalaista tasoa.

2) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen
joukossa suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I -toiminnan volyymin osalta. JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään.
Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin:
 Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2018 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.
 JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 25 yritystä
 Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti.
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Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa JAMK oli 3. vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. JAM-Kin vetovoimaluku (ensisijaiset hakijat/aloituspaikat ) oli 3.81. Alkuvuonna on perustettu kolme opis-kelijalähtöistä yritystä. Määrän uskotaan kasvavan
vielä selvästi loppuvuoden aikana. Ulkopuolisen rahoituksen osuus oli alkuvuonna
24% kokonaisrahoituksesta.

3) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy
Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.
Yhtiön tulee toimia yhteistyössä kaupungin perusturvapalvelujen kanssa palveluasumisen suunnittelussa sekä rakennuttajana palveluasumisen hankkeissa.
Yhtiö huolehtii omaisuuden arvon säilyttämisestä aktiivisella kunnossapidolla, johon on
varauduttu 14,6 miljoonan euron vuosibudjetilla. Yhtiö toimii yhteistyössä kaupungin
perusturvapalvelujen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja palveluasumisen rakennuttajana. Yhtiön talous on vakaata ja tasapainoista.

4) Mustankorkea Oy
Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa
Jyväskylän seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla kohtuullinen tuotto pääomalle. Biokaasulaitoksen tulee toimia taloudellisesti kannattavasti.
Mustankorkean taloustilanne on edelleen kohtuullisen hyvä, sillä liikevaihto on ollut
budjetoitua suurempi ja liiketuloskin lähellä budjetoitua. Yhtiön vuoden tulos tullee olemaan budjetoidun mukainen. Taloutta rasittaa kuitenkin biokaasulaitoksen urakkasopimuksen purusta johtuvat ylimääräiset investointi- ja käyttökustannukset. Laitoksen
arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vasta ensi keväänä tarvittavien laitteiden
pitkien toimitusaikojen vuoksi. Laitoksella voidaan kuitenkin käsitellä osa biojätteestä
ja varmistaa siten liikennekaasun tuotanto. Kaasunmyynti on lähtenyt hyvin käyntiin
ja kasvanut tasaisesti.

5) Jykia Oy
Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tärkeitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien
elinkeinoyksiköiden kanssa. Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa. Yhtiön tulee käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista, elinkeinopoliittisesti tärkeää kehittämishanketta vuoden 2018 aikana.
Jykia Oy:n koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan budjetoitua parempi. Yhtiö on
solminut kesällä esisopimuksen Silvastin ajoneuvokeskuksen toteuttamisesta. Hanke
on uuden toimintamallin mukainen kumppanuushanke. Yhtiöllä on myös vireillä pitkään
tyhjänä olleen Konttisentie 2:n kaavamuutos, joka mahdollistaa kumppanuushankkeen
toteuttamisen.
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6) Jyväs-Parkki Oy
Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin tavoitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle.
Laiteinvestoinnit sekä P-Paraatin suunnittelukustannukset yhtiö on rahoittanut kassavaroillaan.
Vuoden 2018 aikana otetun sisäisen pankin lainan yhtiö maksaa pois kaavamääräysten
mukaisista autopaikkalunastuksista saaduista tuloista. Yhtiö on maksanut elokuussa
osinkoa Jyväskylän kaupungille 150 000 euroa.

7) Total Kiinteistöpalvelut Oy
Yhtiössä jatketaan toiminnan (siivous ja kiinteistönhoito; ml. tukipalvelut) ja toiminnan
laadun kehittämistä siten, että edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja tulorahoituksen riittävyyteen varmistetaan. Kumppanuusmallien kehittämistä jatketaan. Yhtiön
tulee tehdä tulosta vähintään 100 000 euroa.
Loppuvuoden tulosta arvioidaan varovaisuusperiaatteella ja tarkistettu tulosennuste
koko vuoden tuloksesta on +70 000 euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon tulosta ovat
rasittaneet ylisuuret auraus- ja hiekoituskustannukset sekä merkittävän sopimusasiakuuden päättäminen. Epävarmuutta tuloksen ennustettavuudessa aiheuttaa tulevien kausitöiden ja sopimusten epäsyklisyys. Yhtiössä jatketaan tulevien kuukausien
aikana toiminnan taloutta korjaavia toimenpiteitä, jotta tulostavoite tullaan saavuttamaan.

8) Education Facilities Oy
Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman
kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena.
Yhtiön ensimmäinen vuosikolmannes toteutui tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti.
Mankolan koulun laajennushanke käynnistyi heinäkuussa.

9) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien ympäristölupaehtojen mukaisesti.
Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat edelleen varsin kohtuullisella tasolla
verrattuna vastaavan kokoluokan kaupunkeihin. Kuluvana vuonna yksikkökustannukset tulevat nousemaan, mutta ovat edelleen kilpailukykyisellä tasolla. Yhtiön alkuvuosi
on sujunut käyttötalouden kuin myös investointien suhteen suunnitellulla tavalla. Myös
Nenäinniemen puhdistamon saneeraus ja laajennus tulee toteutumaan tavoitebudjetin
raamin mukaisesti.
Nenäinniemen puhdistamo ei ole pystynyt noudattamaan alkuvuoden aikana vuoden
2018 alussa voimaan tulleen uuden ympäristöluvan lupaehtoja. Uusia lupaehtoja pystytään noudattamaan, kun Nenäinniemen puhdistamon saneerausja laajennus on saatu
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kokonaisuudessaan valmiiksi. Sinänsä tämä tilanne on ollut sekä yhtiön kuin myös valvovan viranomaisen eli Keski-Suomen ELY-keskuksen tiedossa jo saneeraus- ja laajennushankkeen toteutussuunnitteluvaiheesta lähtien. Tilanne on käsittelytulosten osalta
paranemaan päin. Heinäkuussa laitos saatiin jo toimimaan uuden ympäristöluvan mukaisesti. Parhaillaan asennetaan viimeisiä mittauksia ja toimilaitteita, jolloin laitoksen
toiminta saadaan vakiintumaan luvan edellyttämälle tasolle.

10) Jyväskylän Paviljonkisäätiö
Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä
ylläpitämällä ja kehittämällä Paviljongin kiinteistöä.
Paviljonkisäätiön kiinteistön korjauskulujen ennakoidaan nousevan edelliseen vuoteen
nähden, mutta koko vuoden tuloksen ennakoidaan kuitenkin olevan budjetin mukainen. Vuodelle 2018 ei ole suunniteltu merkittäviä investointeja.

11) Jyväskylän Jäähalli Oy
Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän.
Yhtiön toiminta on ollut budjetoidun mukaista ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa.
Tiedossa ei ole korjauksia tai investointitarpeita, joiden vuoksi talousarvion mukaisia
hoito- tai rahoitusvastikkeita olisi muutettava.
11 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TPE 2018
Yhteisön nimi
Omistus- LiikeLiikev.
Tulos
1 000 euroa
osuus
vaihto muutos
Jyväskylän Energia Oy (kons)
100,0 % 199 453
3 935
7 774
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons)
90,0 %
58 300
1 135
218
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons) 100,0 %
50 208
1 226
0
Mustankorkea Oy
81,4 %
17 018
-1 447
2 268
Jykia Oy (kons)
84,9 %
5 798
-3 991
478
Jyväs-Parkki Oy (kons)
100,0 %
10 195
-40
1 545
Total Kiinteistöpalvelut Oy
100,0 %
7 530
-680
72
Education Facilities Oy (kons)
100,0 %
9 232
-118
2 119
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
87,0 %
6 175
1 793
0
Jyväskylän Paviljonkisäätiö
100,0 %
1 037
5
0
Jyväskylän Jäähalli Oy
72,7 %
790
0
0
YHTEENSÄ
365 736
1 818 14 474
Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.8.2017
Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma

LainaLainojen Henki- Avustus/
kanta
muutos
löstö tuloutus
342 853
-30 000
269
12 865
0
0
630
0
203 436
8 838
32
0
4 742
-379
38
800
34 155
-1 096
6
3 600
27 200
-4 334
13
150
0
0
182
0
72 531
1 273
1
0
29 882
5 566
16
0
16 833
-670
0
-700
4 531
-107
0
0
736 163 -20 909 1 187 16 715

Voittovarat
16 747
27 361
-30
7 887
3 040
3 856
81
4 652
-1
8
-230
63 632

