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KONSERNIHALLINTO 

Toimialan kuvaus 

Konsernihallinto muodostuu neljästä palvelualueesta; päätöksenteon tuki ja kehittäminen, 
henkilöstöpalvelut, talous ja tietohallinto sekä elinkeino ja työllisyys. Näiden lisäksi määrärahaan 
kuuluu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen menokohta, johon on koottu kaupunginvaltuustoon ja 
kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvien menojen ohella kiinteästi kaupungin johtamiseen 
liittyviä eriä. Konsernihallinto muodostaa yhden määrärahan. 
 
Konsernihallinnon toimintaan vuonna 2019 vaikuttavia painopisteitä ovat vilkas vaalivuosi, Office 
365 – pilvipalvelujen käyttöönoton laajentaminen ja Hippos hankkeen edistäminen. 
Toimintavuoden aikana toimitetaan eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit ja mahdollisesti myös 
maakuntavaalit. Vaalijärjestelyt vaativat toimialalta taloudellisen panoksen lisäksi mittavia 
tehtäväjärjestelyjä. Office 365 – pilvipalvelujen käyttöönotolla saavutetaan kehitystä 
työasemaympäristöissä ja tehostetaan tiedon käytettävyyttä. Käyttöönottoprosessi vaatii laajaa 
henkilöstökoulutusta ja yhdistyy moinen hallinnollisten toimintojen kehittämiseen. Hippoksen 
kansainvälisestikin merkittävän liikunnan-, urheilun-, ja huippu-urheilun osaamiskeskittymän 
rakentuminen on merkittävässä vaiheessa. Toimintavuoden alkupuolella tulee saavuttaa alueen 
rakentamisvalmius ja jatkaa kehittämistä alueen toimijoiden kanssa.   
 
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 
 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on 32% ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla 

700 kpl. 
2. Sijoittumispalvelut on auttanut 12 yritystä sijoittumaan kaupunkiin. 
3. Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin rakentaminen on käynnistynyt. 
 
 
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna 
 
Konsernihallinnon toimintakate heikkenee tulevalle talousarviovuodelle 0,6 miljoonaa euroa. 
Toimintatulot lisääntyvät 1,9 miljoonaa euroa ja toimintamenot 2,5 miljoonaa euroa.  
 
Uudet kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset sekä kilpailukykysopimuksen mukaisen 
lomarahalaikkauksen päättyminen vuonna 2019 heikentävät Konsernihallinnon toimintakatetta noin 
0,6 miljoonaa euroa vuoden 2018 talousarviotasosta. 
 
Jyväskylän kaupungin maksuosuus pelastuspalveluiden järjestämisestä kasvaa tulevalle vuodelle 
ja se lisää kaupunginvaltuuston ja –hallituksen menokohdan nettomenoja 0,6 miljoonaa euroa. 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toimintatulot 17 224,4 16 409,6 18 266,0 1 856,4 11,3 %
Toimintamenot 72 425,5 73 442,9 75 899,0 2 456,1 3,3 %
Toimintakate (sitova taso) -55 201,1 -57 033,3 -57 633,0 -599,7 1,1 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Elinkeino- ja työllisyys –palvelualueen nettomenot pienenevät 0,9 miljoonaa euroa vuoden 2018 
talousarviosta. Kankaan alueelta on purettu vuoden 2018 aikana viimeinen osa uudesta 
paperitehtaasta. Tämä pienentää Kankaan ylläpitokuluja noin 0,4 miljoonaa euroa. Hippoksen 
hankkeessa kaupunki myy osuutensa Hippoksen Kehitys Oy:stä ja saa takaisin suunnittelutyönä 
yhtiöön sijoittamansa osuuden, 0,8 miljoonaa euroa. Hippos siirtyy uuteen vaiheeseen 
kehittämisessä rakentamisen myötä ja samalla käynnistyy tapahtumajärjestämisen painotuksella 
urheiluseurayhteistyön kehittäminen sekä Hippoksen innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemin 
pystyttäminen. 
 
Työllisyyspalveluiden avustusten osalta 0,3 miljoonan euron kaksivuotinen avustus Green Care-
keskus Könkkölälle päättyy vuoden 2018 lopulla. Työllisyyspalvelujen ostopalvelusopimukset on 
myös uudistettu 1.1.2018 lukien. Toiminta-avustusten kohdennusta uudistetaan ja tarkennetaan 
asiakkaiden palvelutarpeiden kannalta vaikuttaviin kohteisiin. 
 
Jyväskylän kaupungin valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman 
vahvistamiseksi käynnistyy kaupungin viestinnän ja markkinoinnin strateginen suunnittelu ja 
brändikehitystyö, pääviestien ja vahvuuksien kirkastaminen sekä ilmeen uudistaminen. Koko 
kaupungin brändityön ja näkyvyyden kustannusarvio vuodelle 2019 on noin 0,1 miljoonaa euroa. 
 
Tietohallinnon sisäiset veloitukset toimialoilta ja liikelaitoksilta kasvavat tulevalle vuodelle noin 1,0 
miljoonaa euroa. Tietohallinnon sisäisten veloitusten kasvu on seurausta Tietohallinnon menojen 
lisäyksestä. Digitalisaation kehittämisessä työntekijöiden käyttöön hankitaan uusia työkaluja ja 
työasemissa siirrytään Office 365 -pilvipalvelujen käyttöön. Perusturvan toimiala ei ollut mukana 
alkuperäisissä käyttöönoton suunnitelmissa ja tarvittavia lisenssimäärärahoja ei ole budjetoitu 
vuoden 2018 talousarvioon. Sote- ja maakuntauudistuksen aikataulumuutosten vuoksi 
perusturvassa on kuitenkin otettava käyttöön Office 365 –pilvipalvelut ja päivitettävä 
työasemaympäristöt nykyisen käyttöjärjestelmäversion tuen loppuessa. Uudistuksessa saadaan 
käyttöön nykyaikaiset, tietoturvalliset työasemaympäristöt, mikä mahdollistaa tuen liikkuvalle työlle 
sekä asiakirjojen ja verkkotyötilojen käytön ajasta, paikasta ja päätelaitteesta riippumatta. Mikäli 
perusturvan toimiala ei ole mukana uudistuksessa, myöhästyttää se koko kaupungin intranetin, 
asiakirjahallinnon ja järjestelmäintegraatioiden uudistusta. Tietohallinnon menojen lisäys käytetään 
käyttölisenssien hankintaan ja muutosten projektikustannuksiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 
 

 
 
 
 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet  
 
Raikas ja kasvava elinvoima 
 Arvoverkkotyössä muodostetaan älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja 

kansainvälistyville yrityksille, arvoverkkotyössä on mukana 100 yritystä ja toimijaa. 
 Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena, kansainvälisenä tapahtuma- ja matkailukaupunkina. 
 Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä laskee vuoden 2017 tasosta. 
 
Liikuntapääkaupunki  
 Hippoksen ja Kukkulan yritys- ja innovaatioekosysteemin rakentaminen käynnistetään yhdessä 

oppilaitosten ja yritysten kanssa. 
 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2019 

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vast uut sekä ohjaavat sisä isen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä. Konsernihallinto ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut 
vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienh allinnan näiden sääntöjen ja ohje iden mukaisesti. 
Konsernihallinnon riskit on arvi oitu Sisäinen valvonta ja riskienhallinta  Jyväskylän 
kaupunkiorganisaatiossa -ohjeen periaatteide n mukaisesti. Riskit  on arvioitu ja käsit elty 
talousarviovalmistelun yhteydessä konsernihallinnon johtoryhmässä. Kaupungin strategiavalmistelu 
on konsernihallinnon strategia- ja kehittämisyksikön vastuulla. Organisaation vakavin riski olisi 
väärin valittu strategia.  Kaupunkikehitysalustoille laaditaan ja päivite tään hankkeen vaiheen ja  
taloudellisen vaikuttavuuden mukaan erilliset riskianalyysit. 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 58,3 390,0 536,3 146,3 0,0 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 1 730,4 1 754,6 1 724,6 -30,0 -1,7 %
Henkilöstöpalvelut 2 715,7 3 103,0 3 122,0 19,0 0,6 %
Talous 1 768,2 1 642,8 1 642,8 0,0 0,0 %
Elinkeino ja työllisyys 4 779,1 2 742,2 3 463,3 721,1 26,3 %
Tietohallinto 6 172,7 6 777,0 7 777,0 1 000,0 14,8 %
Toimintatulot yhteensä 17 224,4 16 409,6 18 266,0 1 856,4 11,3 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 19 489,6 19 738,4 20 505,5 767,1 3,9 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 5 870,7 6 516,4 7 004,9 488,5 7,5 %
Henkilöstöpalvelut 4 492,5 5 034,3 5 436,8 402,5 8,0 %
Talous 2 221,2 2 295,6 2 282,6 -13,0 -0,6 %
Elinkeino ja työllisyys 35 070,9 33 724,9 33 592,2 -132,7 -0,4 %
Tietohallinto 5 280,6 6 133,3 7 077,0 943,7 15,4 %
Toimintamenot yhteensä 72 425,5 73 442,9 75 899,0 2 456,1 3,3 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -19 431,3 -19 348,4 -19 969,2 -620,8 3,2 %
Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -4 140,2 -4 761,8 -5 280,3 -518,5 10,9 %
Henkilöstöpalvelut -1 776,9 -1 931,3 -2 314,8 -383,5 19,9 %
Talous -453,1 -652,8 -639,8 13,0 -2,0 %
Elinkeino ja työllisyys -30 291,8 -30 982,7 -30 128,9 853,8 -2,8 %
Tietohallinto 892,1 643,7 700,0 56,3 8,7 %
Toimintakate yhteensä -55 201,1 -57 033,3 -57 633,0 -599,7 1,1 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Tehdyn riskiarvion pe rusteella konsernihallinnon merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisii n 
vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty a lla olevassa 
taulukossa satunaisessa järjestyksessä. 
 
 
Riski  Hallintakeinot ja toimenpiteet 

Tietosuoja‐ ja tietoturvariski  Huolehditaan käyttöoikeuksista ja käyttäjäohjeistuksesta. 

Resurssi‐ ja osaamisriski  Huolehditaan hallinnon ja palveluiden riittävistä resursseista ja 
henkilöstön osaamisesta. Ulkopuolisen asiantuntijaosaamisen 
hankkiminen suunnitellusti. 

Tulkinta‐ ja menettelyvirheet  Ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön osaamista, päivitetään 
ohjeistuksia ja menettelytapoja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Konsernihallinto 
 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 

Toiminnan kuvaus 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -menokohtaan kuuluvat kaupunginvaltuustoon ja 
kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvat menot sekä kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyvät 
erät.   
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Perustana ovat kuntalain 
mukaiset tavoitteet huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. 
Kaupunginvaltuusto vahvistaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden 
toteutumista. Kaupunginvaltuusto vahvistaa myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet sekä konserniohjauksen periaatteet. Valtuusto pitää kokousten lisäksi 
seminaareja, joissa käsitellään kaupungin strategisia linjauksia, keskeisiä hankkeita, kehittämistä 
ja ajankohtaisia kysymyksiä. 
 
Kaupunginvaltuuston menot koostuvat valtuuston työskentelyyn liittyvistä menoista, 
kokouspalkkioista, ansionmenetyskorvauksista sekä valtuustoryhmien toimintatuesta. 
Valtuustoryhmien toimintaa tuetaan 300 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.  
 
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo 
lautakuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa 
kaupunginhallituksen alaisena viranhaltijana. Kaupunginjohtajan toimintakulut kirjataan 
kaupunginhallituksen menokohtaan. 
 
Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin 
osuuden verotuskustannuksista.  
 
Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin menot muodostuvat tarkastuslautakunnan ja sen jaostojen 
toiminnasta sekä lautakunnan alaisen henkilöstön palkkamenoista ja tilintarkastuspalveluista. 
 
Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin lakisääteisestä tuloksellisuusarvioinnista ja 
tilintarkastuspalvelujen järjestämisestä sekä valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista (Kuntalain 121 §). 
 
Valtuuston päätöksen 11.12.2017 § 152 mukaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin 
tilintarkastuspalvelut vuosina 2018-2019 tuottaa BDO Audiator Oy. 
 
Vaalit 
Vuonna 2019 toimitetaan mahdollisesti kolmet vaalit; eduskuntavaalit, europarlamenttivaalit sekä 
mahdolliset maakuntavaalit. Tämän vuoksi kaupungille vaaleista aiheutuvat kustannukset ovat 
poikkeuksellisen suuret. 
 
Eduskuntavaalit 
Eduskuntavaalit toimitetaan 14.4.2019. Keski-Suomen vaalipiirilautakunta hoitaa ehdokasasettelun 
ja ennakkoäänten laskennan ja tarkistuslaskennan. Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii 
yleisen ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen sekä varsinaisen vaalipäivän 
äänestämisen ja siihen liittyvän ääntenlaskennan järjestämisen. Oikeusministeriö suorittaa 
kaupungille eduskuntavaalissa kertakorvauksena ministeriön vahvistaman euromäärän kutakin 
kaupungissa asuvaa äänioikeutettua kohden. Aikaisempien vaalien perusteella arvioituna valtion 



 

 
 

korvaus ei tule kattamaan vaaleista kaupungille aiheutuvia kustannuksia. Vaaleista aiheutuvat 
kustannukset on arvioitu edellisten vaalien perusteella.   
 
Europarlamenttivaalit 
Europarlamenttivaalit toimitetaan 26.5.2019. Helsingin vaalipiirilautakunta hoitaa ehdokasasettelun 
ja Keski-Suomen vaalipiirilautakunta hoitaa ennakkoäänten laskennan ja tarkistuslaskennan. 
Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii yleisen ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen 
sekä varsinaisen vaalipäivän äänestämisen ja siihen liittyvän ääntenlaskennan järjestämisen. 
Oikeusministeriö suorittaa kaupungille europarlamenttivaalissa kertakorvauksena ministeriön 
vahvistaman euromäärän kutakin kaupungissa asuvaa äänioikeutettua kohden. Aikaisempien 
vaalien perusteella arvioituna valtion korvaus ei tule kattamaan vaaleista kaupungille aiheutuvia 
kustannuksia. Vaaleista aiheutuvat kustannukset on arvioitu edellisten vaalien perusteella.   
 
Mahdolliset maakuntavaalit 2019 
Maakuntavaalit toimitetaan mahdollisesti toukokuussa 2019 samanaikaisesti 
europarlamenttivaalien kanssa. Maakuntavaalilautakunta hoitaa ehdokasasettelun. Ennakkoäänten 
laskentaan ja tarkistuslaskentaan liittyvät tehtävät hoitaa kaupungin keskusvaalilautakunta. 
Kaupungin keskusvaalilautakunta huolehtii yleisen ennakkoäänestyksen, koti- ja laitosäänestyksen 
sekä varsinaisen vaalipäivän äänestämisen ja siihen liittyvän ääntenlaskennan järjestämisen. 
Oikeusministeriö ei suorita kaupungille maakuntavaaleista erillistä kertakorvausta, mikäli 
maakuntavaalit yhdistetään europarlamenttivaaleihin. 
 
Tapahtumien ja suhdetoiminnan avulla kaupunki vahvistaa vetovoimaisuuttaan, kansainvälistä ja 
kotimaista tunnettuuttaan sekä sidosryhmäyhteistyötä, osoittaa vieraanvaraisuutta ja kertoo 
omasta toiminnastaan. Menokohta sisältää kaupungin itse järjestämiä sekä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa järjestettäviä tapahtumia ja niihin liittyviä vastaanottoja tai muuta 
vieraanvaraisuutta.   

Maaseutuhallinto 
Laukaan kunta vastaa lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (2010/210), mukaisten 
tehtävien hoitamisesta Jyväskylän kaupungin alueella. Jyväskylän kaupunki rahoittaa toimintaa 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa ovat mukana kaupungin lisäksi 
Hankasalmen, Joutsan, Laukaan, Luhangan, Muuramen, Toivakan ja Uuraisten kunnat.  
 
Menokohta sisältää myös Jyväskylän kaupungin osallistumisen maaseudun LEADER-ohjelmaan 
(JyväsRiihi ry) ja sen kuntarahoitusosuuden 71 400 euroa (2euroa/maaseutualueen asukas/vuosi) 
vuodelle 2019. 
 
Pelastuspalvelut sisältävät Jyväskylän kaupungin maksuosuuden pelastuspalveluiden 
järjestämisestä, ennen pelastuslaitoksen perustamista aiheutuneita eläkemenoperusteisia maksuja 
sekä Kuokkalan Graniitin väestönsuojan ja johtokeskuksen vuokrakuluja. 
 
Jyväskylä 2021 
Menokohtaan on varattu määräraha sote- ja maakuntavalmistelua sekä Jyväskylän kaupungin 
tulevan organisaatiorakenteen (Jyväskylä 2021) valmistelua varten. 
 
Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä 
ennakoimattomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen 
talousarvionvuoden aikana asettamien toimikuntien ja työryhmien sekä muiden tilapäisten 
toimielinten menot kuluvana vuotena, mikäli niille ei ole erikseen osoitettu muuta määrärahaa. 
Määrärahan käytöstä päättää kaupunginhallitus.  

Kaupungin yhteiset  
Määrärahasta maksetaan poikkeusoloihin varautumiseen ja johtoryhmän työhön liittyvät menot 
sekä maksut, jotka yleisluonteensa vuoksi on tarkoituksenmukaista hoitaa keskitetysti.  



 

 
 

Jäsenmaksut ja Keski-Suomen liiton kehittämisrahasto 
Keski-Suomen liiton hallinnoimalla kehittämisrahastolla edistetään kuntien, seutujen ja koko 
maakunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta 
varaudutaan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. 
 

 
 

Avustukset 
Palvelukokonaisuudet päättävät oman toimialansa avustuksista määrärahojensa puitteissa. 
Avustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kaupungin muut mahdolliset tuki- ja 
avustuspäätökset. 
 

 
 
Alvar Aalto -säätiö 
Avustuksen suuruus vuodelle 2019 on 60 000 euroa. Avustuksen suuruus vaihtelee vuosittain 
riippuen järjestettävien tapahtumine laajuudesta. 
 
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry  
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistykselle myönnettävä toiminta-avustus käytetään 
kesäyliopistotoimintaan, jonka järjestämät koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen 
koulutustarjontaa, nostavat alueen väestön osaamistasoa ja pitävät yllä työelämävalmiuksia.   
 
Jyväskylän katulähetys ry 
Jyväskylän katulähetykselle myönnettävä avustus käytetään ruokapankin toiminnan 
rahoittamiseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Keski-Suomen liitto 1 340,6 1 141,2 1 141,2 0,0 0,0 %
Keski-Suomen liitto, kehit.rahasto 360,9 379,9 379,9 0,0 0,0 %
Suomen Kuntaliitto 541,6 510,1 510,1 0,0 0,0 %
Keski-Suomen kauppakamari 23,6 23,1 23,1 0,0 0,0 %
Muut jäsenmaksut 9,9 9,9 9,9 0,0 0,0 %
Jäsenmaksut yhteensä 2 276,7 2 064,2 2 064,2 0,0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Alvar Aalto -säätiö 50,0 75,0 60,0 -15,0 -20,0 %
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 %
Jyväskylän katulähetys ry 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 %
Pohjoismainen tiedotustoimisto 7,5 0,0 0,0 0,0 100,0 %
Avustukset yhteensä 72,5 240,0 225,0 -15,0 -6,3 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Kaupunginhallitus 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Kaupungin yhteiset 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Vaalit 0,0 390,0 536,3 146,3 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 58,3 390,0 536,3 146,3 0,0 %

Kaupunginvaltuusto 373,0 443,3 443,3 0,0 0,0 %
Kaupunginhallitus 1 025,3 1 196,3 1 200,1 3,8 0,3 %
Kunnallisverotus 3 128,0 2 923,9 2 923,9 0,0 0,0 %
Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah. 2 276,7 2 064,2 2 064,2 0,0 0,0 %
Avustukset 72,5 240,0 225,0 -15,0 -6,3 %
Tarkastuslautakunta 200,3 272,4 274,1 1,7 0,6 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta 279,3 177,0 177,0 0,0 0,0 %
Maaseutuhallinto 143,2 189,8 189,8 0,0 0,0 %
Pelastuspalvelut 11 135,1 11 227,3 11 859,3 632,0 5,6 %
Varamääräraha 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 %
Kaupunginhallitus, varhe-maksut 335,0 289,2 289,2 0,0 0,0 %
Kaupungin yhteiset 14,1 30,0 30,0 0,0 0,0 %
Vaalit 492,7 630,0 774,6 144,6 0,0 %
Jyväskylä 2020 14,4 40,0 40,0 0,0 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 19 489,6 19 738,4 20 505,5 767,1 3,9 %

Toimintakate yhteensä -19 431,3 -19 348,4 -19 969,2 -620,8 3,2 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Konsernihallinto 

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 

Toiminnan kuvaus 

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön; 
hallintopalvelut, laki- ja kilpailuttamispalvelut sekä strategia ja kehittäminen. 
 
Palveluyksiköiden lisäksi palvelualueen rakenteeseen kuuluu talousarviossa konsernihallinnon 
yhteiset -menokohta. Menokohtaan on koottu sellaiset menoerät, joita on vaikea kohdistaa suoraan 
eri palvelualueille. Tällaisia menoeriä ovat mm. konsernihallinnon tilavuokrat, siivous, tietohallinnon 
ja talouskeskuksen veloitukset, posti- ja telepalvelut sekä toimistotarvikkeet ja kopiokoneiden 
käyttökulut.  

Hallintopalvelut 
Hallintopalveluiden tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, 
kaupunginhallituksen alaisten toimielinten, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja 
kaupunginjohtajan sekä osin sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialojen toimielinten 
ja muiden päätösasioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä sihteeritehtävistä. Tehtäviin 
kuuluvat myös kaupungin asiakirjahallinnon ja kirjaamo- ja arkistotoimen tehtävät sekä vaalien 
järjestämiseen liittyvät tehtävät. Palveluyksikkö vastaa myös kaupungin kansainvälisen toiminnan 
kehittämisestä ja koordinoinnista sekä osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön. 
 
Tulevan vuoden aikana hallintopalveluissa jatketaan Tweb-järjestelmän kehittämistä tehostamaan 
päätösasioiden valmistelun prosesseja. Tavoitteena on ottaa käyttöön sähköinen pöytäkirjan 
tarkastus soveltuvin osin. Tietojen sähköisen säilyttämisen kehittämistä jatketaan ja 
paperiarkistojen keskittäminen saatetaan loppuun kaupunginarkiston käyttöön tulevan 
lisämakasiinin myötä. Arkistonhallintaohjelman täydentäminen ja asiakirjojen digitointi etenevät 
sähköisen asioinnin mahdollistamiseksi.  
 
Laki- ja kilpailuttamispalvelut 
Palveluyksikön tehtävänä on tuottaa asiantuntijapalvelua kaupungin organisaatioon. Lakipalvelut 
vastaa erityisesti oikeudellisten palveluiden tuottamisesta sekä kaupungin etujen valvonnasta niin 
sopimusosapuolena kuin tuomioistuimissa ja hallintoviranomaisissa.  Kilpailuttamispalvelut vastaa 
kaupungin hankintojen kokonaishallinnasta ja ohjauksesta kaupungin hankintastrategian ja 
hankintaprosessien mukaisesti. Palveluyksikkö ohjaa ja avustaa toimialoja laki- ja 
kilpailuttamispalvelun ulkoisen asiantuntijan käytössä.  
 
Tulevan vuoden painopistealueena on organisaation sopimusosaamisen ja sopimushallinnan 
kehittäminen. Tavoitteena on yhtenäistää ja jalkauttaa hyviä toimintatapoja sekä edistää 
hankintasopimusten ja niihin liittyvän dokumentoinnin tiedonhallintaa. 

Strategia ja kehittäminen 
Palveluyksikkö vastaa kaupungin strategiaprosessista sekä toteuttaa kaupungin sovittuja yhteisiä 
kehitysprojekteja. Tehtäviin kuuluu edistää kaupungin hyvinvointityötä ja kaupunkilaisten 
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, vapaaehtoistoimintaa sekä kaupungin resurssiviisasta 
toimintaa ja ympäristöjärjestelmätyötä. Lisäksi palveluyksikkö vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelusetelilain mukaisesta hyväksyttyjen palvelutuottajien rekisteristä ja palvelusetelitoiminnan 
sisäisestä kehittämisestä sekä osallistuu myös valinnanvapauskokeilun valmisteluun. 
 
Painopisteinä on kaupunkistrategian periaatteiden (avoimuus, osallisuus, yhdessä tekeminen) 
mukaisen toimintakulttuurin edistäminen mm. toteuttamalla osallisuusohjelman toimenpiteitä sekä 
koordinoimalla resurssien viisaan käytön kehittämistoimenpiteitä kaupunkikonsernissa. 
Palveluyksikkö osallistuu yhdessä Suomen muiden suurten kaupunkiseutujen kanssa EU:n 



 

 
 

kaupunkipoliittisten linjausten toteuttamiseen ja merkittävien valtakunnallisten uudistusten 
valmisteluun. 
 
Yhtenä vuoden 2019 tavoitteena on uudelleen arvioida yksikön henkilöstön tehtävänkuvat ja 
tehtävien organisatorinen asema. Jokaisen toiminnon ja henkilön osalta tehdään erillinen 
suunnitelma jatkosta, jossa suunnitellaan tehtävän oikea organisatorinen paikka ja resurssin 
optimaallisin suuntaaminen. Organisaatiomuutoksen tavoitteena on saada henkilöstön osaaminen 
ja ammattitaito käyttöön nykyistä paremmin kaupungin palvelutoiminnassa sekä yhteen sovittaa 
kaikki kaupungin kyseiseen toimintoon liittyvät resurssit aiempaa paremmin. 
 
 
Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Konsernihallinnon yhteiset 55,3 70,0 70,0 0,0 0,0 %
Hallintopalvelut 277,2 570,4 570,4 0,0 0,0 %
Hallinto 266,0 570,4 570,4 0,0 0,0 %
Kansainväliset yhteydet 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Laki- ja kilpailuttamispalvelut 879,6 657,2 657,2 0,0 0,0 %
Lakipalvelut 432,1 337,8 337,8 0,0 0,0 %
Kilpailuttamispalvelut 447,5 319,4 319,4 0,0 0,0 %
Strategia ja kehittäminen 518,4 457,0 427,0 -30,0 -6,6 %
Kehittäminen 342,5 327,0 327,0 0,0 0,0 %
Palvelusetelijärjestelmä, kehittäminen 20,2 30,0 0,0 -30,0 -100,0 %
Vapaaehtoistoiminta 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Kehittämis- ja EU -hankkeet 155,4 100,0 100,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 1 730,4 1 754,6 1 724,6 -30,0 -1,7 %

Konsernihallinnon yhteiset 2 853,6 3 324,0 3 588,0 264,0 7,9 %
Hallintopalvelut 1 198,6 1 191,6 1 355,9 164,3 13,8 %
Hallinto 937,8 970,7 1 101,2 130,5 13,4 %
Keskusarkisto 185,3 140,9 174,7 33,8 24,0 %
Kansainväliset yhteydet 75,5 80,0 80,0 0,0 0,0 %
Laki- ja kilpailuttamispalvelut 950,4 927,1 1 012,2 85,1 9,2 %
Lakipalvelut 462,9 448,3 472,1 23,8 5,3 %
Kilpailuttamispalvelut 487,5 478,8 540,1 61,3 12,8 %
Strategia ja kehittäminen 868,0 1 073,7 1 048,8 -24,9 -2,3 %
Kehittäminen 539,5 510,9 567,8 56,9 11,1 %
Palvelusetelijärjestelmä, kehittäminen 58,0 93,4 83,6 -9,8 -10,5 %
Vapaaehtoistoiminta 111,8 170,4 122,4 -48,0 -28,2 %
Kehittämis- ja EU -hankkeet 158,6 299,0 275,0 -24,0 -8,0 %
Toimintamenot yhteensä 5 870,7 6 516,4 7 004,9 488,5 7,5 %

Toimintakate yhteensä -4 140,2 -4 761,8 -5 280,3 -518,5 10,9 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Konsernihallinto 

Henkilöstöpalvelut 

Toiminnan kuvaus 

Henkilöstöpalvelut -palvelualue vastaa henkilöstötyön strategisesta johtamisesta sekä tuottaa 
konkreettisia tukipalveluja toimialoille ja liikelaitoksille. Palvelualue jakautuu kahteen 
palveluyksikköön; henkilöstöresurssien ohjaus sekä työkyky ja osaaminen.  
 
Palvelualueeseen kuuluvat talousarviossa myös pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen 
menokohdat, työterveyshuollon palvelut henkilöstölle sekä henkilöstöpalvelujen menokohta. 
Henkilöstöpalvelut menokohta pitää sisällään mm. henkilöstöpalveluiden johtamat työkyvyn ja 
osaamisen kehittämisen sekä ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden kulut, 
yhteistyötoimikunnan kulut sekä henkilökuntaetuudet. 

Henkilöstöresurssien ohjaus 
Henkilöstöresurssien ohjauksen tehtävänä on linjata, kehittää ja tukea henkilöstösuunnittelua, 
rekrytointia, henkilöstön palkitsemista ja palkkausjärjestelmiä sekä muita palvelussuhdeasioita. 
Tehtäväalueeseen kuuluu myös operatiivisten henkilöstöhallinnon tukipalvelujen tuottaminen 
toimialoille. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu yhteistoiminnan ohjaus sekä 
henkilöstötietojärjestelmien hallinta ja kehittäminen.  

Työkyky ja osaaminen 
Työkyky ja osaaminen -palveluyksikkö vastaa henkilöstön työkyvyn hallinnasta ja osaamisen 
kehittämisestä, esimiestyön ja työyhteisöjen tukemisesta ja kehittämisestä sekä työturvallisuuden 
ja työsuojelun ohjauksesta. Tehtäväalueeseen kuuluu myös työterveyshuollon palvelujen hankinta. 
 
Henkilöstöpalveluiden painopisteenä on vuonna 2019 tukea ennakoiden ja systemaattisesti 
johtamista ja arjen esimiestyötä sekä työyhteisöjen toimivuutta. Päämääränä henkilöstötyössä ovat 
arjen sujuvat käytännöt henkilöstötyön eri osa-alueilla ja esimiestyön hallittavuus. Nämä ovat yksi 
keino parantaa työnantajakuvaa, jonka kehittämiseen kiinnitetään huomiota kaikessa tekemissä. 
 
Hyvällä johtamisella parannetaan työyhteisöjen hyvinvointia ja toimivuutta siten, että työlle ja 
toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan, asioita tehdään yhdessä oppien ja henkilöstön 
psykososiaalinen työkuorma on hallittu. Esimiesten valintaan, osaamiseen ja työssä jaksamiseen 
kiinnitetään jatkuvaa huomiota.  Kaikille uusille esimiehille tarkoitettua perehdyttämisohjelmaa 
jatketaan ja kokemuksia siitä hyödynnetään myös konkariesimiesten kanssa. Konkreettisina 
kärkinä esimiestyössä on varmistaa, että kaikilla esimiehillä on hallussaan esimiestyön 
perusvalmiudet ja osaaminen esimiehen rooliin. Tavoitteena on valmentava ja vuorovaikutteinen 
ihmisten johtaminen. Jokaisen, myös henkilöstön jäsenten, vastuulla on työkyvyn ylläpitäminen ja 
kehittäminen ja tämä edellyttää työyhteisötaitojen hallitsemista. Palvelualueiden kanssa yhdessä 
tunnistetaan osaamisen ja työkyvyn kehittämistarpeet ja laaditaan niiden toteuttamiseen 
suunnitelma.  
 
Palvelualueella varaudutaan myös sote- ja/tai maakuntauudistuksen valmisteluun. 
Henkilöstöpalvelut toimivat ja kehittävät yhteistyötä entistä enemmän yhtiökumppaneiden kanssa, 
kuten palkkahallinnon palveluissa Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Henkilöstöresurssien ohjaus 1 280,9 1 699,4 1 718,4 19,0 0,0 %
Henkilöstöresurssien ohjaus 1 021,1 834,0 834,0 0,0 0,0 %
Henkilöstöpalvelut 218,7 232,9 232,9 0,0 0,0 %
Pääluottamusmiehet 41,0 288,5 307,5 19,0 100,0 %
Työsuojeluvaltuutetut 0,0 344,0 344,0 0,0 0,0 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen 1 434,8 1 403,6 1 403,6 0,0 0,0 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen 473,4 453,6 453,6 0,0 0,0 %
Työterveyshuolto 961,4 950,0 950,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 2 715,7 3 103,0 3 122,0 19,0 0,6 %

Henkilöstöresurssien ohjaus 2 131,5 2 356,6 2 803,6 447,0 19,0 %
Henkilöstöresurssien ohjaus 1 164,7 1 222,3 1 291,0 68,7 5,6 %
Henkilöstöpalvelut 272,2 373,8 673,8 300,0 80,3 %
Pääluottamusmiehet 418,3 419,9 479,0 59,1 14,1 %
Työsuojeluvaltuutetut 276,3 340,6 359,8 19,2 5,6 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen 2 361,0 2 677,7 2 633,2 -44,5 -1,7 %
Työkyvyn ja osaamisen kehittäminen 540,3 587,7 543,2 -44,5 -7,6 %
Työterveyshuolto 1 820,7 2 090,0 2 090,0 0,0 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 4 492,5 5 034,3 5 436,8 402,5 8,0 %

Toimintakate yhteensä -1 776,9 -1 931,3 -2 314,8 -383,5 19,9 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Konsernihallinto 

Talous ja tietohallinto 

Toiminnan kuvaus 

Talous ja tietohallinto -palvelualue jakautuu kahteen palveluyksikköön; talouden ohjaus sekä 
tarkastuspalvelut. Palvelualueeseen kuuluva tietohallinto toimii nettoyksikkönä.  
 
Talouden ohjaus 
Talouden ohjauksen tehtävänä on huolehtia kaupungin talousarvion laadinnasta ja 
taloussuunnittelusta; talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista; tilinpäätöksen laadinnasta, 
kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä laskennan ja tietojohtamisen kehittämisestä.  
 
Vuonna 2019 toteutetaan mm. seuraavia kehittämishankkeita:  

 Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen läpikäynti toimintansa aloittavan Monetra 
Keski-Suomi Oy:n kanssa. 

 Tietojohtamisen ja tietovarastoraportoinnin kehittäminen tiiviissä yhteistyössä toimialojen, 
liikelaitosten ja Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa 

 Tilastoinnin automatisointi yhdessä valtakunnallisen kuntatietohankkeen (KuTi) kanssa 
 
Osana talouden ohjausta on tietotiimi, joka on kaupungin keskitetty tietojohtamisen ja raportoinnin 
asiantuntijayksikkö. Tietotiimin tehtävänä on tietojohtamisen ja modernien raportointivälineiden 
kehittämisen kautta seurata kaupungin toimintaympäristön kehitystä ja ennakoida tulevia 
muutoksia sekä tuottaa tietoja kaupungin toiminnan ja talouden seurantaa varten.  
 
Tarkastuspalvelut 
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus, joka kuuluu 
henkilöstöhallinnollisesti konsernihallinnon talous ja tietohallinto -palvelualueeseen. Sisäisen 
tarkastuksen tehtävänä on arvioida, varmistaa ja tukea hyvän hallinto- ja johtamistavan 
toteutumista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta ja riittävyyttä. Sisäisen 
tarkastuksen asema, valtuudet ja vastuu määritellään kaupunginhallituksen antamassa 
toimintaohjeessa. 
 
Tietohallinto 
Tietohallinto suunnittelee ja tuottaa kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille 
tietojärjestelmä- ja telepalvelujen kehittämis-, ylläpito- ja tukipalveluita. Kaupunkikonsernin ICT-
ohjausryhmä, toimialueiden ICT-kehittämisryhmät, digityöryhmä ja tietoturvan työryhmä ohjaavat ja 
valmistelevat tietohallinnon ja tietojärjestelmien kehittämistoimintaa. Tietohallinto osallistuu 
aktiivisesti sekä kansalliseen että paikalliseen ict-yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. ICT-
palvelutuotannossa käytetään ulkoisia toimittajia sen ollessa sekä taloudellisesti että 
toiminnallisesti perusteltua.  
 
Tietohallinto osallistuu ja tukee palvelualueiden ict- ja digihankkeita. Vuoden 2019 
kehittämishankkeina otetaan käyttöön tietohallinnon uusi ohjaus- ja palvelumalli, O365 
käyttöönotto laajenee, käynnistetään asiakirjahallinnon ja intranetin uudistus, mahdollistetaan 
tilojen laajempi käyttö kuntalaisille, jatketaan asiakkuuden hallinnan (CRM) valmistelua ja 
käyttöönottoa, hankitaan IAM/ Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallintaan, otetaan Suomi.fi -
viestit palvelu käyttöön, uusitaan kuntalaisportaali omajyväskylä sekä suunnitellaan kaupungin 
yhteistä verkkokauppaa. Kyberturvallisuutta kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja 
järjestetään henkilöstölle tietoturvaan liittyviä koulutuksia. Tiedonhallintalaki tulee voimaan uusine 
velvoitteineen mm. tietojärjestelmien kuvaamisessa. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 
 
Talous 

 
 
 
 
Tietohallinto 
 

 
 
 
 
Tunnusluvut ja mittarit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Talouden ohjaus 996,9 816,1 816,1 0,0 0,0 %
Talousyksikkö 771,3 764,7 764,7 0,0 0,0 %
Tarkastuspalvelut 0,0 62,0 62,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 1 768,2 1 642,8 1 642,8 0,0 0,0 %

Talouden ohjaus 1 316,9 1 352,7 1 322,7 -30,0 -2,2 %
Talousyksikkö 680,2 710,7 731,4 20,7 2,9 %
Tarkastuspalvelut 224,1 232,2 228,5 -3,7 -1,6 %
Toimintamenot yhteensä 2 221,2 2 295,6 2 282,6 -13,0 -0,6 %

Toimintakate yhteensä -453,1 -652,8 -639,8 13,0 -2,0 %

Muutos 2018 - 2019

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toimintatulot 6 172,7 6 777,0 7 777,0 1 000,0 14,8 %
Toimintamenot 5 280,6 6 133,3 7 077,0 943,7 15,4 %
Toimintakate 892,1 643,7 700,0 56,3 8,7 %
Poistot 767,8 800,0 700,0 -100,0 -12,5 %
Netto 124,2 -156,3 0,0 156,3 -100,0 %

Muutos 2018 - 2019

TP TA+M TA
2017 2018 2019 %

Tunnusluvut
Tietokoneverkon palvelimien lkm 194 197 202 5 2,5 %
Pöytäkoneiden lkm 2 428 2 428 2 285 -143 -5,9 %
Kannettavien tietokoneiden lkm 2 242 2 242 2 565 323 14,4 %
Oppilasverkon työasemat ja mobiililaitteet 5 800 5 816 8 000 2 184 37,6 %
Matkapuhelin lkm 4 779 4 600 4 975 200 4,3 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Konsernihallinto 

Elinkeino ja työllisyys 

Toiminnan kuvaus 

Elinkeino ja työllisyys -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön: BusinessJyväskylä -
elinkeinoyksikkö, työllisyyspalvelut sekä viestintä, markkinointi ja matkailu Visit Jyväskylä. 
 
Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat talousarviossa elinkeinopoliittiset avustukset Liikunnan ja 
kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:lle, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:lle ja 
Jyväskylän Paviljonkisäätiölle sekä Neste Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyistä 
aiheutuvat tulot ja menot. 
 
Jyväskylän Paviljonkisäätiö 
Paviljonkisäätiön vuotuinen avustus pidetään ennallaan 700 000 eurossa. 
 
Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyt 
Jyväskylän kaupungilla on AKK Sports Oy:n kanssa yhteistyösopimus vuosille 2018–2020. 
 
Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES 
LIKES on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen säätiö, jossa työskentelee päätoimisesti yli 50 
korkeasti koulutettua ammattilaista. Säätiöllä ei ole merkittävää omaisuutta eikä pääomaa. 
 
Säätiön tarkoitus on liikunnan ja kansanterveyden edistäminen sekä niiden tutkimuksen tukeminen. 
Nykyisin säätiön toiminta tapahtuu LIKES-tutkimuskeskuksen kautta, joka on kansainvälisesti 
tunnettu liikuntatieteellinen ja hyvinvointiteknologian alan tutkimus- ja kehittämislaitos. 
 
LIKESin merkittävimmät toiminnot tällä hetkellä ovat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) 
toteuttaminen sekä Liikkuva koulu -hankkeen koordinointi ja liikuntatieteellinen tutkimus.  
 
LIKESin avustus pidetään vuoden 2018 tasolla 40 000 eurossa. 
 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn taustalla on KIHU-säätiö, jonka perustivat Suomen 
Olympiayhdistys, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän kaupunki ja LIKES-säätiö opetusministeriön 
myötävaikutuksella. 
 
Tutkimuskeskuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun kilpailukykyä ja 
toimintaedellytyksiä.  Yhteistyötä tehdään valmennus- ja urheiluorganisaatioiden sekä 
tutkimusyksiköiden kanssa.   
 
Pääosa KIHU:n noin 2,5 miljoonan euron budjetista koostuu projekteista ja se rakentuu lähes 
kokonaan Jyväskylän ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Laitoksen toiminta on laajentunut 
merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana.  
 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus toimii kaupungin liikuntapalvelukeskuksen vuokralaisena 
kaupungin omistaman Hipposhallin yhteyteen rakennetuissa toimisto- ja varastotiloissa. Kaupunki 
myöntää vuodelle 2019 toiminta-avustusta 166 000 euroa, joka perustuu osaltaan 
kaupunginhallituksen (28.3.2011/119) ja Tilapalvelu -liikelaitoksen johtokunnan (4.10.2011/87) 
päätöksiin Kihun toimitilahankkeen vuokravastuista.  
 
Elinkeinopolitiikan ohjaus ja kaupunkikehitysalustat 
Elinkeinoyksikkö vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ohjauksesta ja koordinoinnista, 
elinkeinomarkkinoinnista ja sijoittumispalveluista sekä kaupunkikehitysalustoista. Elinkeinoyksikön 
tehtävä on Jyväskylän yritysten kasvun edistäminen, osaamisen ja osaajien lisääminen sekä 



 

 
 

Jyväskylän maineen vahvistaminen kasvavana elinkeinoalueena, jonne kannattaa sijoittaa ja 
sijoittua. 
 
BusinessJyväskylä saattaa yrityksiä kasvuun ja palvelujen äärelle, Yritystehtaalta palvelusetelien 
kautta arvoverkostoihin. Jyväskylän seudulla kasvatetaan vetovoimaista tekosysteemiä, joka 
koostuu arvoverkoista, ekosysteemeistä, kaupunkikehitysalustoista sekä yrityspalveluista.  
Kaupungin strategisesti merkittävien hankkeiden, Hippoksen, Kankaan, keskustan kehittämisen ja 
Kukkulan projektinjohto on elinkeinoyksiköllä. 
 
Vuoden 2019 päätehtäviä ovat arvoverkkotyön jatkokehittäminen, kotimaisten ja kansainvälisten 
sijoittumisten lisääminen erityisesti kaupunkikehitysalustoilla ja Eteläportissa. 
 
Arvoverkkotyössä muodostetaan älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja 
kansainvälistyville yrityksille. Business Jyväskylän tehtävänä on mahdollistaa ja johtaa 
yritysryhmien arvoverkostojen muodostumista.  Arvoverkoissa mukana olevat yritykset 
yhteistyöllään löytävät uusia tapoja tuottaa arvoa ja liiketoimintamalleja sekä alueellisesti, 
kansallisesti että kansainvälisesti. Arvoverkot syntyvät ekosysteemeihin, jotka voivat muodostua 
kaupunkikehitysalustojen päälle. 
 
Kankaan ensimmäinen vaihe Piippuranta on lähes valmis ja seuraavaksi painopiste siirtyy 
työpaikkarakentamiseen ja seuraavan laajemman alueen suunnitteluun Kankaan sydämessä.  
Viisaan Kankaan IAM-ratkaisuja suunnitellaan yhdessä toimijoiden kanssa vuonna 2019.  
 
Jyväskylän keskustan kehittämisen kolmannen vaiheen painopisteenä on täydennysrakentamisen 
edistäminen keskustassa, uuden torin kehittäminen sekä keskustan vetovoiman lisääminen 
yhteistyössä keskustan toimijoiden kanssa. Keskustan kulttuuri-investointien suunnitelma laaditaan 
vuoden 2019 aikana. 
 
Hippoksesta muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, liikunnan-, urheilun-, ja 
huippu-urheilun osaamiskeskittymä. Tavoitteena on hankkeen saattaminen rakentamisvalmiuteen 
vuoden 2019 alussa ja voimakas innovaatioekosysteemin rakentaminen sekä yhteistyön 
kehittäminen seuratoimijoiden kanssa.    
 
Uusi sairaala siirtyy pois vanhoista tiloistaan vuonna 2020. Vanhan kiinteistökannan kehittäminen 
ja alueen maankäytön muutos kestävät useita vuosia. Tavoitteena on kehittää Kukkulan, eli 
vanhan sairaalan ja uuden sairaalan kokonaisuudesta kiinnostava ja vetovoimainen 
terveydenhoidon, hyvinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalusta. Hanke jatkuu yhdessä 
oppilaitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa ja tavoitteena on käynnistää asemakaavoitus vuonna 
2019. 
 
Työllisyyspalvelut 
Työllisyyspalvelut vastaa koko Jyväskylän kaupungin työttömien työllistämistoiminnasta. 
Työllisyyspalvelut ovat työllisyydenhoidon tuki- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on 
heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen sekä 
työllistymisen edistäminen. Työllisyyspalvelut tuottavat palveluja itse ja yhteistyössä kumppaneiden 
ja hankkeiden kanssa. Työllisyyspalvelut kehittävät yhteistyötä erityisesti pk- ja mikroyritysten 
suuntaan ns. piilotyöpaikkojen, palkkatuettujen ja työkokeilupaikkojen löytämiseksi.  
 
Vuonna 2019 työllisyyspalvelujen toiminnassa korostuvat 1) yhteistyön kehittäminen erityisesti pk-
yritysten ja yhdistysten kanssa, 2) ostopalvelujen tehokas hyödyntäminen, 3) työttömien 
osaamisen tunnistaminen ja osaamisen vahvistaminen  4) yhteistyö sosiaalipalvelujen kanssa 
kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palvelujen järjestämiseksi, 5) 
maahanmuuttajien työllistämisen ja ohjauspalvelujen mallinnus osaksi kaupunkiorganisaation 
maahanmuuttajien palvelukokonaisuutta  6) osallistuminen maakunnallisen työllisyydenhoidon 
valmisteluun. 
 



 

 
 

Palkkatuettua työllistämistä lisätään, jotta asiakkaille voidaan räätälöidä palvelupolkuja osaamisen 
vahvistamiseksi ja työllistymisen turvaamiseksi (esim. siirtymät kuntouttavasta työtoiminnasta 
oppisopimuskoulutukseen). Heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työllistämällä 
voidaan vaikuttaa myös työmarkkinatuen kuntaosuuteen. 

Viestintä, markkinointi ja matkailu  
Palveluyksikkö vastaa kaupungin viestinnän, markkinoinnin, matkailun ja tapahtumatoiminnan 
johtamisesta, ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä 
muun henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.  
 
Painopisteitä ovat palveluviestintä, henkilöstöviestintä, verkkoviestintä, valmistelu- ja 
päätösviestintä, osallistumista ja vaikuttamista edistävä viestintä, häiriötilanne- ja kriisiviestintä, 
kaupungin markkinointi ja mainetyö, matkailumarkkinointi, elinkeinomarkkinointi sekä 
tapahtumatoiminnan kehittäminen. 
  
Vuoden 2019 aikana kehitetään viestinnän ja markkinoinnin strategista suunnittelua ja Jyväskylän 
brändiä sekä aloitetaan kaupungin ilmeuudistus kilpailutuksen kautta valittujen 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Elinvoimaisen Jyväskylän valtakunnallista tunnettuutta 
vahvistetaan kaupunkistrategian kärkien mukaisesti, mm. liikuntapääkaupunkina, Alvar Aallon 
pääkaupunkina, tapahtuma- ja matkailukaupunkina sekä opiskelijakaupunkina. 
  
Sähköistä viestintää kehitetään lisäämällä somemarkkinointia, liikkuvaa kuvaa ja visuaalisuutta, 
digitaalista vuorovaikutusta sekä sähköistä asiointia. Uusi julkaisujärjestelmä otetaan käyttöön ja 
www-sivut uudistetaan. Office365 käyttöönoton myötä varaudutaan Intran uudistamiseen sekä 
otetaan käyttöön uusi infonäyttöjärjestelmä ja laajennetaan sitä palveluiden tarpeiden mukaisesti.  
  
Kuntalaisten tiedonsaantia lisätään, mahdollistetaan vuoropuhelua kuntalaisten kanssa sekä 
vahvistetaan elinvoimaa ja myönteistä Jyväskylä-kuvaa. Jyväskylä on aktiivisesti mukana 
maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluviestinnässä.   
 
Markkinointiyhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä tiivistetään ja lisätään Jyväskylän 
markkinointia kaupungin ja eri toimijoiden mm. oppilaitosten ja yritysten kanssa. 
Elinkeinomarkkinointia tehdään yhdessä elinkeinoyksikön kanssa. Tavoitteena on vahvistaa 
Jyväskylän mainetta kasvavana elinkeinoalueena, jonne kannattaa sijoittaa ja sijoittua. 
BusinessJyväskylä tarjoaa tietoa Jyväskylän elinkeinoelämästä, jyväskyläläisistä kärkialoista, 
kaupunkikehittämisalustoista, kehityshankkeista, menestystarinoista ja Jyväskylän elinkeinoelämän 
ajankohtaisista asioista. Vuonna 2019 elinkeinomarkkinoinnin keskiössä on elinkeinomarkkinoinnin 
ja BusinessJyväskylä-brändin kehittäminen.  
  
Visit Jyväskylä markkinoi Jyväskylää matkailu- ja tapahtumaseutuna, tarjoaa tietoa Jyväskylän 
seudun käyntikohteista, tapahtumista ja muista matkailupalveluista sekä kehittää ja seuraa alueen 
matkailuelinkeinoa. Markkinointia rahoitetaan yhteistyössä Laukaan, Muuramen, Hankasalmen, 
Petäjäveden, Uuraisten, Toivakan, Joutsan sekä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Vuonna 2019 
keskitytään erityisesti kansainväliseen matkailumarkkinointiin, digitaalisten kanavien kehittämiseen, 
monipuolisen ja ajankohtaisen markkinointisisällön tuotantoon sekä alueellisiin ja 
poikkitoimialallisiin kumppanuuksiin. Tavoitteena on kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden 
yöpymisiä Jyväskylän seudulla 10% sekä lisätä Jyväskylän seudun yleistä tunnettuutta ja 
vetovoimaa matkailualueena. Matkailuneuvonta vastaa matkailun kasvokkain tapahtuvasta ja 
digitaalisesta asiakaspalvelusta sekä sen kehittämisestä.  Tapahtumakaupunki Jyväskylä –toiminta 
siirtyy Visit Jyväskylän yhteyteen. Lisäksi Visit Jyväskylä hallinnoi maakunnallista  kansainvälisen 
matkailun edistämiseen tähtäävää EU-tasoista hankekokonaisuutta vuosina 2019-2021. 
  
Jyväskylään haetaan aktiivisesti uusia tapahtumia, tapahtumiin lisää kävijöitä ja Jyväskylää 
markkinoidaan tapahtumakaupunkina. Kansainvälisten kongressien hakemiseen keskittyvä 
Jyväskylä Convention Bureau (JCB) -toiminta jatkuu osana tapahtumatoimintaa. JCB -verkoston 
taustalla on 20 yritystä. Tavoitteena on saada Jyväskylään kolme uutta kansainvälistä tai 
kotimaista isoa tapahtumaa. 



 

 
 

 
Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 
 
 

 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Elinkeinopolitiikan ohjaus 611,0 274,0 243,0 -31,0 -11,3 %
Elinkeinopolitiikan avustukset 130,0 90,0 90,0 0,0 0,0 %
     Rallin MM-osakilpailu 130,0 90,0 90,0 0,0 0,0 %
Elinkeinoyksikkö 78,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Elinkeinohankkeet 15,0 50,0 0,0 -50,0 -100,0 %
KÄY-hanke 108,0 134,0 153,0 19,0 14,2 %
IK-hanke 279,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Kaupunkikehitysalustat 1 019,5 92,5 923,0 830,5 897,8 %
Kangas 955,8 80,0 102,0 22,0 27,5 %
Hippos 10,0 0,0 800,0 800,0 0,0 %
Kukkula 53,7 12,5 21,0 8,5 68,0 %
Työllisyyspalvelut 2 613,7 1 816,3 1 737,9 -78,4 -4,3 %
Työllisyyspalvelut, oma toiminta 565,2 318,0 318,0 0,0 0,0 %
Monialainen yhteispalvelu 27,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Avustukset 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Palkkatuettu työllistäminen 1 545,0 1 160,3 1 260,3 100,0 8,6 %
Työllistämispalvelujen omat hankkeet 476,2 338,0 159,6 -178,4 -52,8 %
Viestintä, markkinointi ja matkailu 535,0 559,4 559,4 0,0 0,0 %
Viestintä 379,6 396,4 396,4 0,0 0,0 %
Viestintä ja markkinointi 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Visit Jyväskylä 105,7 130,0 130,0 0,0 0,0 %
Jyväskylä Convention Bureau 33,2 33,0 33,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 4 779,1 2 742,2 3 463,3 721,1 26,3 %

Elinkeinopolitiikan ohjaus 3 555,0 5 055,9 5 217,8 161,9 3,2 %
Elinkeinopolitiikan avustukset 1 215,8 1 340,8 1 340,8 0,0 0,0 %
     KIHU 166,0 166,0 166,0 0,0 0,0 %
     LIKES 40,0 40,0 40,0 0,0 0,0 %
     Rallin MM-osakilpailu 309,8 434,8 434,8 0,0 0,0 %
     Jyväskylän Paviljonki 700,0 700,0 700,0 0,0 0,0 %
Elinkeinoyksikkö 1 847,8 3 454,1 3 495,4 41,3 1,2 %
Elinkeinohankkeet 115,3 83,3 180,0 96,7 116,1 %
KÄY-hanke 94,8 177,7 201,6 23,9 13,4 %
IK-hanke 281,3 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Kaupunkikehitysalustat 1 669,1 1 820,9 2 059,9 239,0 13,1 %
Kangas 1 104,6 1 044,1 623,2 -420,9 -40,3 %
Keskusta 178,1 436,3 589,7 153,4 35,2 %
Hippos 277,2 280,3 755,0 474,7 169,4 %
Kukkula 109,2 60,2 92,0 31,8 52,8 %
Työllisyyspalvelut 28 363,7 25 244,5 24 541,5 -703,0 -2,8 %
Työllisyyspalvelut, oma toiminta 4 166,4 3 808,2 3 985,6 177,4 4,7 %
Monialainen yhteispalvelu 80,5 80,4 81,7 1,3 1,6 %
Työmarkkinatuen kuntaosuus 18 494,5 15 725,0 15 725,0 0,0 0,0 %
Avustukset 1 781,6 2 421,8 1 696,8 -725,0 -29,9 %
Palkkatuettu työllistäminen 3 113,8 2 524,6 2 724,6 200,0 7,9 %
Työllistämispalvelujen omat hankkeet 727,0 684,5 327,8 -356,7 -52,1 %
Viestintä, markkinointi ja matkailu 1 483,0 1 603,6 1 773,0 169,4 10,6 %
Viestintä 811,9 776,0 791,3 15,3 2,0 %
Viestintä ja markkinointi 258,0 172,0 286,5 114,5 66,6 %
Visit Jyväskylä 395,0 655,6 695,2 39,6 6,0 %
Jyväskylä Convention Bureau 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 35 070,9 33 724,9 33 592,2 -132,7 -0,4 %

Toimintakate yhteensä -30 291,8 -30 982,7 -30 128,9 853,8 -2,8 %

Muutos 2018 - 2019



 

 
 

Tunnusluvut ja mittarit  
 

 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 %

Mittarit
Työllistetyt, omat palvelut, henkilötyövuodet lkm 123 120 125 5 4,2 %
Työllistetyt, kuntalisä, henkilötyövuodet lkm 237 500 500 0 0,0 %
Kuntouttava työtoiminta, lkm 491 650 700 50 7,7 %
Työmarkkinatukea saaneet lkm;
 - 301 pv - 1 000 pv 2 059 1 700 1 850 150 8,8 %
 - 1 001 pv - 1 696 1 450 1 650 200 13,8 %
Asiakkaat, Ohjaus- ja valmennuspalvelut keskim. lkm 2 800 2 250 2 800 550 24,4 %
Aktivointiaste, palveluissa olevien suhde työttömiin työnhakijoihin, % 29 30 33 3 10,0 %

Muutos 2018 - 2019



Konsernihallinnon irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat

1 000 euroa TA 2019

Konsernihallinnon investoinnit 0,0

Tietohallinnon ICT-investoinnit 1 722,5
Konsernihallinto 980,0

Tietohallinto 800,0
Konesalit ja dataverkon tekniikoiden uudistaminen ja päivitykset 200,0
Digitalisaatiota tukevat kehittämishankkeet 250,0
IAM / Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta 200,0
Raportoinnin ja tietovaraston kehittäminen 150,0

Elinkeino ja työllisyys 180,0
Älykaupunkihankkeiden IAM -ratkaisut (Kangas) 180,0

Perusturvan toimiala 416,5
Sosiaalipalvelut 30,0
Järjestelmiin liittyvät uudistukset 30,0

Vanhuspalvelut 77,5
Järjestelmiin liittyvät uudistukset 37,5
Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 20,0
Sähköisen asioinnin kehittäminen 20,0

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 78,0
Järjestelmiin liittyvät uudistukset 78,0

Avoterveydenhuolto 231,0
Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 81,0
Kantaan liittyvät hankinnat 30,0
Sähköisen asioinnin kehittäminen 120,0

Sivistyksen toimiala 191,0

Perusopetus 50,0
Opetusverkon sähköisen toimintaympäristön kehittäminen 50,0

Museopalvelut 80,0
Kokoelmahallintajärjestelmän hankinta 80,0

Kirjastopalvelut 61,0
Kaupungin infonäyttöjärjestelmän pilotointi 36,0
Keskikirjastojen verkkopalveluiden parantaminen Kirjasuosittelija ja -paikannuspalvelulla 25,0

Kaupunkirakenteen toimiala 135,0
Rakentaminen ja ympäristö 135,0

Päätöstietojen julkaisupalvelu ja kuntalaisten omat kohteet 35,0
Locus Cloud kehitysprojekti 70,0
Asianhallinnan integraatio 30,0

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä 1 722,5
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Tarkastustoimen vertailutietoa suurista kaupungeista

2017 Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Jyväskylä Lahti Kuopio Pori Kouvola
Asukasluku 31.12. 643 272 279 500 231 853 223 108 202 341 189 669 140 212 119 573 118 209 84 587 84 196
Kaupungin kokonaismenot, 1 000 euroa 4 175 166 1 679 859 1 818 534 1 432 282 1 404 202 935 300 897 322
Kaupunkikonsernin taseen loppusumma, 1 000 euroa 18 275 933 6 653 083 3 567 974 3 746 500 2 741 787 1 855 132 1 704 798

Tarkastustoimen menot, 1 000 euroa 1 897 708 378 466 625 272 263
Tarkastustoimen menojen osuus 
kaupungin kokonaismenoista 0,045 % 0,042 % 0,021 % 0,033 % 0,045 % 0,029 % 0,029 %

Palkat ja henkilöstömenot 1 367 428 287 344 399 164 165
Palvelujen ostot 284 118 90 101 107 113 90
Henkilöstömenot ja ostot yht. 1 650 546 377 445 505 277 255

   josta lakisääteisen tilintarkastuksen kustannukset 
(1.1.-31.12. aikana tapahtuneista työsuoritteista)

151 74 79 88 81 78 58

sisältää virastojen tilintarkastuksen kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä
sisältää liikelaitosten tilintarkastuksen ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Ostettujen tilintarkastuspäivien määrä 325 180 170 170 165 150 125

Henkilömäärä 17 5 4 4 4 5 1 2 2 5 2

Lautakunnan koko, henkilöä 9 13 11 11 10 13 13 12 7 11 8
Jaostojen määrä 2 2 0 0 2 0 3 2 0 0 0

Henkilömäärä sisäisessä tarkastuksessa 15 7 8 5 4 6 3 1 0,6 * 1

: Liite: Kymmenen suurimman kaupungin tarkastuslautakuntien resurssit



Helsingissä arviointien varsinaiseen suorittamiseen 
osallistuu yhteensä 11 työntekijää ja lisäksi muutama 
henkilö sen tekniseen valmisteluun 
tarkastuslautakunnalle.Jokainen viraston 
työntekijösuorittaa sekä arviointia että 
tilintarkastusta. Painotukset vaihtelevat henkilöiden 
välillä siten, että jonkun työajasta 14 % ja jonkun 
toisen työajasta 95 % käytetään arviointiin.

Taulukosta puuttuu Turun, Lahden, Porin ja Kouvolan tietoja. Porissa myös sisäinen tarkastus on tarkastuslautakunnan alaista toimintaa. 

: Liite: Kymmenen suurimman kaupungin tarkastuslautakuntien resurssit



100011201 Tarkastuslautakunta

TP2017 TA 2018 TA 2019

Tilinumero

TILI115.KU08 TOIMINTAKATE -200 312 -272 400 -338 600
TILI122.KU08 TOIMINTAKULUT -200 312 -272 400 -338 600

TILI140.KU08 HENKILÖSTÖKULUT -86 367 -163 600 -209 800
TILI141.KU08 PALVELUJEN OSTOT -112 531 -100 200 -120 200
TILI142.KU08 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -151 -800 -800
TILI144.KU08 MUUT TOIMINTAKULUT -1 263 -7 800 -7 800

: Liite: Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2019
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PERUSTURVAN TOIMIALA 
 
Toimialan kuvaus  

 
Perusturvan toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta; sosiaalipalvelut, perheiden en-
naltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut, avoterveydenhuolto sekä ter-
veyskeskussairaalat. Toimiala vastaa näiden toimintojen osalta Jyväskylän kuntalaisten 
palveluiden tuottamisesta ja järjestämisestä, lisäksi tuotetaan avoterveydenhuollon, ter-
veyskeskussairaalan sekä neuvola- ja kouluterveydenhuollon toiminnat JYTE-sopimuksen 
mukaisesti Uuraisten ja Hankasalmen kunnille.  

 
Perusturvan toimialan tavoitteena on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toiminta-
kyvyn, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöinen toiminta, 
asiakkaan kuuleminen ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa. Asiakkaan 
sosiaalista turvallisuutta ja osallistumista oman hyvinvoinnin parantamiseen tuetaan kai-
kissa elämän vaiheissa. 

 
Toimialan talousarvio sisältää lisäksi Jyväskylän kaupungin osalta erikoissairaanhoidon 
kustannukset ja sopimusohjauksen. Toiminnan kustannukset sisältyvät avoterveyden-
huollon palvelualueen lukuihin. 
 
 
Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet  
 
 Taloudelliset tavoitteet  

 

 
 
 
 Toiminnalliset tavoitteet   

 
1. Toimialan palvelutuotannossa parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja oi-

kea-aikaisuutta 
 Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuol-

lon uusia asiakkuuksia 
 Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vas-

taanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päi-
vää. 

 Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa  
 Laajennetaan palveluaikoja 

 
2. Potilaat siirtyvät sujuvasti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta terveyskeskussai-

raaloihin ja edelleen terveyskeskussairaaloista kotiin tai jatkohoitopaikkaan.
  

 Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden 
kanssa. Tavoitteena, että kitkalaskutusta ei ole, palveluasumiseen ja pit-
käaikaishoitoon jonottavien potilaiden määrä keskimäärin <5. 

 
3. Parannamme 13-29 -vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden 

saatavuutta. Tavoitteena on: 
 Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13-17 – vuotiaiden määrä vähenee 

vähintään 10 %.  

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toimintatulot 54 979,4 50 936,4 50 766,3 -170,1 -0,3 %
Toimintamenot 435 846,0 433 537,2 446 061,3 12 524,1 2,9 %
Toimintakate (sitova taso) -380 866,6 -382 600,8 -395 295,0 -12 694,2 3,3 %

Muutos 2018 - 2019
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 Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen laitossijoitus vuoden ai-

kana.   
 Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. Lisäksi kahdeksan 

nuoren hoidon siirtyminen perustasolle. 
 

 
Kaupungin strategian toteuttamisohjelma 
 
Perusturvan toimialan osalta on valittu kärkiteemoista seuraavat kolme. Näiden osalta on 
määritelty strategiaa toteuttavat tavoitteet sekä näille toimenpiteet ja mittarit. 
 
1. Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimi-

seen. 
 Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painopisteen siirtäminen ennaltaehkäise-

viin ja peruspalveluihin. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien suhteellinen 
osuus ikäluokasta pienenee. 

 Nuorten päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteutta-
minen asiakaslähtöisesti nuorten arjenympäristössä. 

 Neuvolapalveluiden kohdentaminen asiakaslähtöisesti. 
 Suun terveydestä huolehtiminen asetuksen mukaisten terveystarkastusten tekemi-

sellä kouluympäristössä 
 Lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin ongelmiin vastaaminen palveluissa. 
 Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen 
 Kouluterveydenhuollossa oppilaita kannustetaan ottamaan liikunta osaksi arkea. 

Tehdään liikunnasta positiivinen asia. 
 
2. Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

 Väestökyselyt ja kuntalaisinfot avoterveydenhuollossa 
 Palautekanava avoth:n puhelinpalvelun laadusta - asiakaskokemus 
 Asiakasraatien toiminnan vakiinnuttaminen ja lisääminen 
 Terveyskeskussairaaloissa toteutetaan vuoteenvierusraportointia. 
 Sähköisten asiakaspalautekanavien käyttö asiakaskokemuksen mittaajana. 
 Sähköisen ajanvarauksen lisääminen. 
 Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden suunnittelussa, tuotta-

misessa ja arvioinnissa. 
 Sijoitettujen nuorten vertaisarviontimallin kehittäminen ja juurruttaminen 
 Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa 
 Vertaisryhmätoimintaa lisätään erityisesti nuorten palveluissa. 
 Vanhuspalveluiden hyvinvointikeskukset tarjoavat monipuolista palvelua kaikille 

vanhusasiakkaille. 
 Osallistutaan voimaa vanhuuteen ohjelmaan 

 
3. Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.  

 Vanhuspalveluissa KAAPO (keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus) -toi-
minnalla asiakkaan palvelu on sujuvaa. Sähköisillä toimintamalleilla tuetaan asiak-
kaan yhteydenottomahdollisuuksia, 

 Palveluissa laajennetaan palveluaikaa perustuen palvelutarpeisiin.  
 Sähköisten palvelukanavien käyttöönotolla osallistetaan asiakasta/potilasta oman 

hoidon toteutumisessa. Palvelu parantaa saavutettavuutta. 
 Palvelujen kehittämisessä käytetään ennakoivaa vaikutusten arviointia 
 Päihteilevien asunnottomien tilan ja toiminnan käynnistäminen päihdehaittojen vä-

hentämiseksi. 
 Lasten ja nuorten palveluiden Osaamis- ja tuki (OT)-keskustoiminnan kehittäminen 
 Sosiaaliohjaus vakiintuu osaksi asiakkaan palveluita terveysasemilla. 
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2019  

 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittele-
vät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Perusturvan toimiala ja sen tilivelvollinen 
johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Koko perusturvaa koskeva riskien arviointi teh-
dään perusturvan johtoryhmässä. Yksittäisissä isoissa päätösasioissa voidaan tehdä en-
nakkovaikutusten arviointi (EVA), joka sisältää myös riskiarvioinnin. Perusturvan johto-
ryhmä kartoittaa potentiaaliset riskit, analysoi riskien todennäköisyyden sekä tunnistaa 
riskien syyt ja potentiaaliset seuraukset. Perusturvan johtoryhmän tehtävänä on laatia 
toimenpide-ehdotuksia riskien toteutumisen ehkäisemiseksi, valvoa riskien toteutumista 
ja arvioida riskienhallinnan onnistumista. Riskien arvioinnissa käytetään apuna riskienhal-
lintatyökalua. 
 
Riskien toteutumista seurataan säännöllisesti perusturvan toimialan johtoryhmässä vähin-
tään kolmannesvuosikatsausten yhteydessä ja kun tunnistetun riskin todennäköisyys toi-
minnassa muuttuu. Perusturvan johtoryhmä arvioi muuttuneen riskin vaikutukset toimin-
taan ja tarvittavat toimenpiteet. Riskien toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosikat-
sauksissa ja katsaukset menevät tiedoksi perusturvalautakunnalle ja Jyväskylän kaupun-
gin kaupunginhallitukselle. Vuosittain toimialan talousarvioon laaditaan sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan suunnitelma tulevalle talousarviovuodelle. Selonteko perusturvan toi-
mialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta annetaan perusturvalauta-
kunnalle vuosittain alkuvuodesta. 
 
Tehdyn riskiarvion perusteella perusturvan toimialan johtoryhmän tunnistamat merkittä-
vimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen val-
vonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Merkittävimmät riskit Riskien tärkeimmät hallintakeinot ja 
valvontatoimenpiteet

Palvelutarpeen tai kustannusten 
ennakoimaton muutos.

Ennaltaehkäisevän tuen tarjoaminen ja omahoidon 
tukeminen sekä palvelutarpeiden ja budjetin 
yhteensovittaminen.

Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen 
tai henkilöstön saatavuus työmarkkinoilta.

Luottamuksellisen työilmapiirin vahvistaminen ja 
työskentelyolosuhteiden turvaaminen sekä 
työnantajabrändin kehittäminen ja ylläpito.

Palveluketjun hajanaisuus. Asiakkaalle laaditun yhtenäisen hoitosuunnitelman 
noudattaminen sekä palveluketjujen 
prosessikuvausten laatiminen ja 
yhteensovittaminen.

Lainsäädäntömuutokset, jotka vaikuttavat 
palveluiden järjestämiseen.

 Lainsäädäntömuutosten seuranta ja 
ennakkovalmistautuminen yhteistyössä muiden 
viranomaistahojen kanssa.

Tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus ja 
tietoliikenneongelmat.

Ylläpito- ja integraatiovaatimukset uusia 
tietojärjestelmiä ja tietoliikenneyhteyksiä 
hankittaessa.
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Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain  
 

 
 
 
PERUSTURVA YHTEISET 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Perusturvan toimialan hallintoon on kohdennettu palvelualueiden yhteisiä kustannuksia, 
jotka ovat palveluille yhteisiä (mm. konsernihallinnon tukipalveluiden kustannuksia, elä-
keperusteisia maksuja, sekä vakuutusmaksuja). Kokonaisuuteen sisältyy perusturvalau-
takunnan sekä toimialajohtajan ja hallintohenkilöstön kustannukset. 
  
 
SOSIAALIPALVELUT 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Sosiaalipalveluiden palveluyksikköjä ovat aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut, las-
tensuojelun palvelut sekä vammaispalvelut. Sosiaalipalveluilla edistetään asukkaiden ar-
jessa selviytymistä, omatoimisuutta ja toimintakykyä. Heikoimmassa asemassa oleville 
järjestetään heidän tarvitsemansa tuki. Palvelut tuotetaan omina ja ostopalveluina. Hen-
kilöstö työskentelee asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja verkostoituneesti. Omassa 
toiminnassa tapahtuvan kehittämistoiminnan lisäksi palveluja kehitetään hankkeissa eri 
rahoituslähteitä hyödyntäen. Uusia toimintamalleja ideoidaan ja pilotoidaan aktiivisesti. 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Perusturva yhteiset 2 162,7 67,5 67,5 0,0 0,0 %
Sosiaalipalvelut 11 994,4 10 540,2 10 310,2 -230,0 -2,2 %
Vanhuspalvelut 21 844,4 22 157,3 22 217,2 59,9 0,3 %
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 1 397,1 1 632,9 1 632,9 0,0 0,0 %
Avoterveydenhuolto 12 780,1 12 246,4 12 246,4 0,0 0,0 %
Erikoissairaanhoito 119,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Terveyskeskussairaalat 4 681,3 4 292,1 4 292,1 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 54 979,4 50 936,4 50 766,3 -170,1 -0,3 %

Perusturva yhteiset 6 567,1 3 994,3 4 103,1 108,8 2,7 %
Sosiaalipalvelut 84 077,7 85 622,2 90 039,9 4 417,7 5,2 %
Vanhuspalvelut 86 565,9 87 567,2 91 108,7 3 541,5 4,0 %
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 13 808,4 15 225,4 16 939,9 1 714,5 11,3 %
Avoterveydenhuolto 56 721,3 59 408,0 61 908,5 2 500,5 4,2 %
Erikoissairaanhoito 162 437,4 156 165,8 155 462,5 -703,3 -0,5 %
Terveyskeskussairaalat 25 668,2 25 554,3 26 498,7 944,4 3,7 %
Toimintamenot yhteensä 435 846,0 433 537,2 446 061,3 12 524,1 2,9 %

Perusturva yhteiset -4 404,4 -3 926,8 -4 035,6 -108,8 2,8 %
Sosiaalipalvelut -72 083,3 -75 082,0 -79 729,7 -4 647,7 6,2 %
Vanhuspalvelut -64 721,5 -65 409,9 -68 891,5 -3 481,6 5,3 %
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut -12 411,3 -13 592,5 -15 307,0 -1 714,5 12,6 %
Avoterveydenhuolto -43 941,3 -47 161,6 -49 662,1 -2 500,5 5,3 %
Erikoissairaanhoito -162 318,0 -156 165,8 -155 462,5 703,3 -0,5 %
Terveyskeskussairaalat -20 986,9 -21 262,2 -22 206,6 -944,4 4,4 %
Toimintakate yhteensä -380 866,6 -382 600,8 -395 295,0 -12 694,2 3,3 %

Muutos 2018 - 2019
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Palveluiden yhteisiä painopistealueita ovat osallisuuden edistäminen, kotona asumisen tu-
keminen, sosiaalinen kuntoutus sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palvelui-
den kehittämisessä ja digitaalisuuden edistäminen palveluissa. 
 
 
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna  
 
Aikuissosiaalityössä ja kuntouttavissa palveluissa sekä vammaispalveluissa on valmisteltu 
palveluseteleitä, jotka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2019. Nuorten päihde- ja mie-
lenterveyspalveluiden vahvistaminen lisää laaja-alaista yhteistyötä ja uudenlaista toimin-
takulttuuria palveluyksiköiden ja -alueiden välillä. Nuorten palvelutarpeisiin vastataan to-
teuttamalla joustavia työaikoja ja jalkautumalla nuorten toimintaympäristöihin. 
 
Aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden henkilöstö juurruttaa Sosku-hankkeessa 
(ESR, THL 2016-2018) kehitettyjä hyviä käytänteitä sosiaalityön palveluihin, mm. ryhmä-
toimintaa.  Kehittäjäasiakkaat ja kokemusasiantuntijat osallistuvat palveluiden arviointiin, 
kehittämiseen ja toteuttamiseen. Kokemusasiantuntijoiden käyttöä palveluissa edistetään 
osallistumalla kokemusasiantuntijapankin kehittämiseen. Sosiaaliohjausta terveysasemilla 
vahvistetaan. Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua jatketaan yhteistyössä maakun-
nallisen valmistelun ja valtakunnallisen Maakunnallistuva aikuissosiaalityö – kehittämis-
verkoston kanssa. Lisäksi osallistutaan romanityön valmisteluun osaksi lakisääteistä maa-
kunnallista palvelua ja Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen toimintaa.  
 
Asunnottomuutta ennaltaehkäistään toteuttamalla Jyväskylän kaupungin ja valtion sopi-
maa toimenpideohjelmaa. Asunto ensin -periaate viedään osaksi palveluprosesseja niin, 
että aikuissosiaalityön palveluprosessissa tunnistetaan asumisen ongelmatiikan koko-
naisuus palveluverkostossa.  Asumissosiaalisella työllä ehkäistään asiakkaiden vuokrien 
rästiintymistä ja tuetaan asiakkaita asunnon säilyttämisessä. Asiakastyön toimintamuo-
tona on liikkuva työ. Asiakkaiden valinnanvapautta lisää käyttöön otettavat tuetun asumi-
sen, asumisen liikkuvan tuen sekä sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan palvelusetelit. 
Sosiaaliasemalla otetaan käyttöön sähköinen ajanvaraus. 
 
Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 valtion toiminnaksi. 
 
Lastensuojelun palveluiden yhteiset kehittämistavoitteet ovat lasten ja nuorten osallisuu-
den vahvistaminen ja läheisverkoston osallistaminen. Sähköisten palveluiden (mm. chat 
ja facebook) käyttöä edistetään. Lapsen ja perheen läheisverkosto ja lapselle tärkeät ai-
kuiset kootaan tukemaan lasta ja perhettä nykyistä vahvemmin arjen kriisitilanteissa. Ko-
kemusasiantuntijat ja palvelujen käyttäjät ovat entistä vahvemmin mukana palveluiden 
kehittämisessä.  
 
Lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto on yhteistyökumppanina STEA:n rahoittamassa Pesä-
puun kolmivuotisessa hankkeessa ” UP 2 US – vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus maa-
kunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa”. Hankkeen tavoitteena on sijaishuol-
lossa asuvien ja asuneiden nuorten vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan edistämi-
nen. 
 
Lastensuojelun jälkihuolto on yhteistyökumppanina Aspa-säätiön kanssa hakemassa ja to-
teuttamassa Haltsaan!-hanketta (2019-2021). Hankkeelle on haettu STEA-rahoitusta. 
Hankkeen päätavoite on nuorten itsenäisen elämän valmiuksien ja koetun elämänhallin-
nan vahvistaminen valmentamalla ja ohjaamalla heitä elämän- ja arjentaidoissa.   
 
Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on kääntynyt 
kasvuun viime vuosina (2016:487, 2017:500). Sijaishuollon palvelutarpeita pyritään eh-
käisemään ja vähentämään lastensuojelun avohuollon tukitoimilla ja varhaisen tuen pal-
veluilla. Lastensuojelun avohuolto työskentelee tiiviisti yhdessä Nuorisovastaanoton nuor-
ten päihde- ja mielenterveyspalveluihin suunnatun perustason hoitohenkilöstön kanssa. 
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Laaja-alainen yhteistyö vähentää 13-17 -vuotiaiden lastensuojelun lyhytkestoisia sijoitus-
tarpeita ja huostaanottoja. 
 
Perhehoidon ensisijaisuutta tuetaan kiinnittämällä huomiota sijoitettujen lasten ja sijais-
perheiden alkuvaiheen tukeen. Tavoitteena on, että Jyväskylän kaupungin huostaanotta-
mista lapsista yli 60 % olisi jatkossakin sijoitettuna sijaisperheisiin.  
 
Vammaispalveluissa työskentelyn painopistealueet ovat asiakkaan osallisuus, kommuni-
kaatiovalmiuksien vahvistaminen ja päivä- ja työtoiminnan rakenteiden tarkastelu ja toi-
minnan kehittäminen.   
 
Asiakkaan osallisuutta edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin laajentamisella uusille 
asiakkaille vammaisten päiväaikaisessa toiminnassa sekä lisäämällä kehitysvammaisten 
siirtymistä avotyöstä palkkatyöhön. Osallisuutta edistetään myös selvittämällä sähköisten 
asiointitapojen käyttöönottoa, esim. henkilökohtaisen avun sijaismaksajaohjelman käyttö. 
Päivätoiminnassa kokeillaan asiakkaiden päivätoimintapäivän jakamista aamu- ja iltapäi-
väryhmiin, jolloin toimintaryhmien kokoa saadaan pienennettyä ja toiminnan laatua pa-
rannettua entisestään. Vammaispalvelun henkilöstön kommunikaatiovalmiuksia vahviste-
taan ja henkilöstölle tarjotaan kohdennettua koulutusta kommunikaatiosta.   
 
Kehitysvammaisten asiakkaiden mahdollisuutta vaikuttaa omiin asumispalveluihinsa kehi-
tetään ottamalla käyttöön kehitysvammaisten asumispalvelujen palveluseteli. Lisäksi ote-
taan käyttöön ostetun henkilökohtaisen avun palveluseteli. 
 
Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautumista jatketaan yhteistyössä muiden Keski-
Suomen kuntien kanssa yhtenäistämällä asiakasohjeistuksia (mm. apuväline- ja asunnon-
muutostyöohje, vpl-kuljetuspalveluohje). Vammaispalvelut jatkavat maakunnallista yh-
teistyötä erityis- ja vaativamman tason palveluiden kehittämisessä. 
 
Sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvointia parannetaan ja psykososiaalista kuormi-
tusta vähennetään yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa kohdennettujen työyhteisöval-
mennusten avulla. Työyhteisöissä käytetään AVEKKI-toimintatapamallia aggressiivisen 
asiakkaan kohtaamisessa ja toimintatapamallin koulutusta järjestetään säännöllisesti. 
 
Talousarvio mahdollistaa osan lastensuojelun ja vammaispalvelun palvelutarpeen kas-
vusta vuodelta 2018 (2 miljoonaa euroa), kehitysvammaisille lapsille hankittavan asumis-
palvelun (550 000 euroa) sekä työehtosopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin 
(740 000 euroa). Muilta osin palvelutarpeisiin vastaaminen edellyttää oman toiminnan te-
hostamista ja ostopalveluiden käytön vähentämistä.  
 
Vuoden 2018 sijaishuollon palvelutarpeen kasvusta 300 000 euroa katetaan kotoutumis-
palveluiden laskennallisten korvausten kasvulla ja vammaispalvelulain mukaisen palvelu-
tarpeen kasvuun kohdennetaan 300 000 euroa toimeentulotuen määrärahaa. Aikuissosi-
aalityön henkilöstöresurssin lisäys katetaan aikuissosiaalityön palvelukotien maksutulojen 
lisäyksellä 70 000 euroa sekä kohdentamalla 50 000 euroa Sosiaalihuoltolain mukaisen 
työtoiminnan määrärahaa henkilöstöresurssiin. 
 
Kehyksessä on huomioitu lastensuojelun ja vammaispalveluiden indeksikorotukset.  Li-
säksi kehys mahdollistaa päihteitä käyttävien asunnottomien toimintatilan tila- ja henki-
löstökustannukset, vammaispalvelun henkilökohtaisen avun palkkioiden sijaismaksajaoh-
jelman hankinnan sekä henkilöstölisäykset J-Nappiin ja sosiaalipäivystykseen. Esitys mah-
dollistaa tietojärjestelmäpäivityksen (Office365). Palvelutarpeiden ja kustannusten kas-
vuun pyritään vastaamaan omaa toimintaa kehittämällä, palvelutarpeita priorisoimalla ja 
palvelujen kestoa rajaamalla. Odotusajat voivat pidentyä palveluissa, joissa ei ole palve-
lutakuuta. 
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Tunnusluvut ja mittarit  
 

 
 
 
VANHUSPALVELUT 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Vanhuspalveluiden palvelualue tukee iäkkäiden asukkaiden kykyä elää arvokkaasti ja 
omatoimisesti kotona pidempään oikea-aikaisilla, riittävillä palveluilla ja järjestää tarpeen 
mukaisesti ympärivuorokautista asumista ja hoitoa. Palveluja tuotetaan omana toimin-
tana, ostopalveluna sekä palveluseteleillä.  
 
Vanhuspalveluiden visioksi on asetettu ”Vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava ikään-
tynyt asukas ja ikääntyneiden omaehtoista elämää tukeva ympäristö”. Toiminta-ajatuk-
sena on ”Riittävien ja vaikuttavien palveluiden, tukitoimien tarjoaminen sekä vaikuttami-
nen ympäristöön ja rakenteisiin, jotta ikääntyneet voivat elää omaehtoista elämää.” Jy-
väskylässä tavoitteeksi on asetettu, että 75 vuotta täyttäneistä 93 % asuisi kotona tai 
kodinomaisessa asunnossa vuoteen 2025 mennessä. 
 
Palvelualue jakaantuu kahteen palveluyksikköön, jotka ovat palveluohjaus ja kotona asu-
misen tukeminen sekä ympärivuorokautinen asuminen ja hoito. Palveluohjaus ja kotona 
asumisen tukeminen käsittää palveluohjauksen, omaishoidon, perhehoidon, SAS-toimin-
nan (selvitä, arvioi, sijoita), kotihoidon kotikuntoutuksen, kotihoidon, turva- ja toiminnan-
ohjauskeskuksen sekä vanhusten päiväkeskusten palvelut. Palveluihin kuuluvat myös 
muistipoliklinikka, vanhussosiaalityö, veteraanien palveluohjaus sekä etsivä ja ennaltaeh-
käisevä työ. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat palvelualueen toimistotyö ja varahenkilöyk-
sikkö.  
 
Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluita ovat vanhusten tehostettu palvelu-
asuminen, lyhytaikainen palveluasuminen ja pitkäaikainen laitoshoito.  
 
Palvelualueella työskentelee noin tuhat henkilöä.  
 
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna 
 
Vuoden 2017 lopussa (31.12.) kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli 92,7 % ikäluo-
kasta (arvioluku 10 309). Ennusteen mukaan vuonna 2020 kaupungissa on arviolta 11 
300 yli 75-vuotiasta asukasta. Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan 14 840 ja 
vuonna 2030 jo lähes 17 500. Myös yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden asukkaiden mää-
rät lisääntyvät voimakkaasti.  
 

TP TA TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Yksin kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 500 <487 <500 13 3,0 %
Aikuissosiaalityön asumisasioiden vireillepanot - - 1 200 1 200 100,0 %
VPL:n kuljetuspalveluasiakkaat 1 850 1 900 1 800 -100 -5,3 %
Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakkaat 10 15 5 50,0 %

Mittarit
Sijaisperheisiin sijoitettujen osuus huostaanotetuista lapsista - >60% >60% 0 0,0 %
Sosiaalityön asumiseen liittyvät koti- ja asiointikäynnit - - 700 700 100,0 %
Lastensuojelun ostopalveluiden osuus menoista 59 % 52 % 58 % 6 % 11,4 %
Nuorisokotien käyttöaste 99 % 96 % 96 % 0 0,0 %
VPL:n kuljetuspalveluasiakkaat €/asiakas 1 234 1 208 1 275 67 5,5 %
Henkilökohtaisen budjetoinnin piirissä on 50 % enemmän asiakkaita 
kuin edellisenä vuonna - 10 15 5 50,0 %

Kehitysvammaisten omien asumisyksiköiden käyttöaste 99 % 98 % 98 % 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Vuoden 2017 lopussa säännöllisen kotihoidon palveluita sai 10,3 prosenttia 75 vuotta täyt-
täneistä. Talousarviovuonna kotona asumista ja kuntouttavaa hoitoa sekä toimintakyvyn 
edistämistä tuetaan kaupunkistrategian mukaisesti, mm. ottamalla käyttöön digitaalisia 
asiakaspalvelutoimintoja. Maakunnallisen keskitetyn asiakasohjauksen (Kaapo) kehittä-
mistä jatketaan. Vuoden 2019 aikana tehdään uuden toimintamallin pilotointia. 
 
Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan edelleen tavoitteena saada työn psykososiaali-
nen kuormitus vähenemään. Hoitotyön osaamisen ja perehdytyksen kehittäminen on kes-
keistä. Toimilla vastataan entistä monisairaampien asiakkaiden tarpeisiin. Kotihoidon ja 
palveluasumisen henkilöstöresurssia vahvistetaan talousarviovuonna palveluissa tehtä-
villä muutoksilla (mm. Akseli ja Elinan sijoittuminen Väinönkadulle ja Sampoharjun avau-
tuminen sekä kotihoidon henkilöresursointi). Henkilöstöresurssin lisäyksellä ja osaamisen 
sekä työhyvinvointiin panostamalla vastataan Länsi-Suomen Aluehallintoviraston tarkas-
tuksen suosituksiin ja velvoitteisiin.  
 
Vanhuspalveluiden valvontatehtävät ovat viimeisten vuosien aikana lisääntyneet huomat-
tavasti (oma tuotanto, ostopalvelut, palveluseteli, tukipalvelutuottajat sekä hoivapalvelu-
tuottajat, joilla ei ole kaupungin toimeksiantoja), joista mm. palveluntuottajien kanssa 
tehtävä yhteistyö, uusien palveluntuottajien hyväksymiset sekä palvelujen hankinnat yh-
teistyössä hankintakeskuksen sekä palveluyksiköiden kanssa (kilpailutukset) vaativat sub-
stanssiosaamista. Valvontakoordinaattorien resurssia vahvistetaan yhdellä henkilötyövuo-
della.  
  
Tulokertymä vanhuspalveluissa alenee vuosittain mm. 0-maksuluokan asiakkaiden lisään-
tyessä.  
 
 
Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen 
 
Omaishoidon kehittäminen on keskeistä. Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia on noin 
900. Omaishoidon ja perhehoidon tukimäärää sekä -keinoja lisätään ja monipuolistetaan.  
 
Päiväkeskustoiminta kehittyy kohti kuntouttavaa päivätoimintaa. Osa päiväkeskuksista 
muuttuu ns. hyvinvointikeskukseksi kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Toi-
minnan kehittämistä toteutetaan tarpeellisilla toiminnan ja työtehtävien muutoksilla hen-
kilöstöä lisäämättä. Päiväkeskusten henkilöstö on kouluttautunut Voimaa Vanhuuteen  
-hankkeessa asiakasta kuntouttavaan työmalliin.  
 
Hallituksen kärkihanke (päättyy vuoden 2018 lopussa) Kukoistava kotihoito toi uusia toi-
mintamalleja palveluohjauksen ja kotihoidon työn tehostamiseksi.  Kotihoidon toiminnan-
ohjausjärjestelmä kehittää edelleen toimintaprosessien tehostamista.  
 
Kotihoidon henkilöstöresurssia vahvistettiin 2018 syksyllä 10 lähihoitajalla (näistä 5 hen-
kilöä kotiutustiimiin). Tämä on toimenpiteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 
tarkastuksessa esille tulleeseen henkilöstön psykososiaalisen kuormituksen vähentämi-
seen. Kotihoitoon marraskuussa 2018 perustettava kotiutustiimi sujuvoittaa asiakkaiden 
kotiutuksia ja tuo kustannustehokkuutta asiakasprosessiin, vastaten täten toimialan ta-
voitteeseen hoitoketjun kehittämisestä yhdessä terveyskeskussairaalan kanssa. Vuonna 
2019 kotihoidon kotiutustiimiin lisätään neljä sairaanhoitajaa, yksi fysioterapeutti ja viisi 
lähihoitajaa. 
 
Turvapalveluissa hälytysten määrä on kasvanut noin 20 000 hälytyksellä vuodessa. Vuo-
desta 2015 omana toimintanaan toimineeseen turvapalveluun siirretään kotihoidosta yksi 
työntekijä hälytysten määrän lisääntymisen vuoksi. Yksikkö toimii 24/7 ja sen toiminnan 
kehittäminen on osa maakunnallista järjestämissuunnitelmaa.  
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Etäpalveluita ja sähköistä asiointia kehitetään osana asiakkaan palveluprosessia  
OIVA-keskuksessa ja turvapalvelussa. Turvapalveluiden osaksi otetaan asiakkaiden yöka-
mera -toiminta. Lisäksi kaatumisen ennaltaehkäisyn ja palvelupolun kehittäminen on kes-
keistä asiakkaan kaatumisten vähentämiseksi.  
 
Kotihoidon työn kehittämiseksi ja henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi kotihoitoon 
hankitaan kinestetiikan koulutusta, ja palvelualueelle koulutetaan oma kouluttaja. Kines-
tetiikka tukee asiakkaan kotona tapahtuvaa asiakkaan omien voimavarojen tukemista. 
Tavoitteena on mahdollistaa koulutus koko henkilöstölle. 
 
Osana kotihoidon kehittämistä Jyväskylä siirtyy koneelliseen lääkkeiden annosjakeluun 
vuoden 2019 aikana. Annosjakelu tuo asiakkaan lääkehoitoon turvallisuutta ja vapauttaa 
henkilöstövoimavaroja asiakkaiden vaativaan hoitoon. Kotihoitoon hankitaan lisää kannet-
tavia laitteita kirjaamiseen ja asiakasarvioiden tekoon sekä sähköpyöriä asiakaskäyntien 
sujuvoittamiseksi.  
 
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 
 
Vanhuspalveluiden palvelurakenteen mukaisesti laitospaikkojen määrän ja tehostetun pal-
veluasumisen kasvua hillitään. Koska asiakkaat asuvat kotona ja heille mahdollistetaan 
palveluita yhä enemmän ja pidempään kotihoidossa, ympärivuorokautisiin palveluihin tul-
lessaan heidän toimintakykynsä ja terveydentilansa on entistä alhaisempi. Pitkäaikaishoi-
don ja tehostetun palveluasumisen jonotusaika on lain mukaisesti enintään 3 kuukautta. 
 
Väkkärän palvelukeskus muuttaa Vaajakoskelle valmistuvaan Sampoharjuun vuoden 2019 
alussa ja paikkamäärä lisääntyy 7 paikalla.  
 
Pitkäaikaishoidon tulevaisuutta koskevien vaikutusten ennakkoarvioinnin mukaisesti aloi-
tetaan selvitys laitoshoidon mahdollisesta muutoksista ja toiminnan siirtämistä Palokan 
sairaalasta vuonna 2020 – 2021 vapautuviin tiloihin.  
 
Keljon palvelukeskuksen B-talon kunnon selvitysten osalta (rakennuksen heikohko tekni-
nen kunto, muun muassa kosteusongelmat, ilmanvaihdon puutteellisuus ja lämpötilaon-
gelmat) sekä henkilöstön lisääntyvien sisäilmaongelmien vuoksi kiinteistön kolmannessa 
kerroksessa toimiva lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elina muuttaa Väinönkadun pal-
velukeskuksen kiinteistöön 2019 kevään aikana. Väinönkadun asukkaat sijoittuvat joko 
kaupungin omissa yksiköissä vapautuville paikoille tai ostopalveluun. Henkilöstö sijoittuu 
muihin tehtäviin Jyväskylän kaupungilla; mm. yksiköihin, joissa on lisäresurssin tarvetta 
sekä henkilöstön eläköitymisen kautta avautuviin toimiin.  
 
Talousarvio mahdollistaa työehtosopimusten vaikutuksen henkilöstömenoihin (690 000 
euroa), palveluasumisen ja kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeen kasvun osalta vuodelta 
2018 (miljoona euroa), omais- ja perhehoitajien lakisääteiset palkkioiden tasokorotukset 
(100 000 euroa), puitesopimuksen mukaisen ym. palveluasumisen ostojen hintojen tar-
kastuksen (120 000 euroa), Sampoharjun henkilöstölisäyksen (320 000 euroa) ja Piippu-
rannan ja Luhtisen henkilöstön lisäyksen (50 000 euroa). 
 
Kehys mahdollistaa myös korotusvarausta kotihoidon ostopalvelusopimuksiin ja lisäystä 
omaishoidon tukiin. Esitys mahdollistaa tietojärjestelmäpäivityksen (Office365). 
 
Palvelualueen välttämättömien lisätarpeiden kattaminen kehyksen sisältä edellyttää oman 
toiminnan tehostamista. Väinönkadun palvelukeskuksen lakkauttamisen nettovaikutus 
vanhuspalveluiden palvelualueen kustannuksiin on noin – 1,8 miljoonaa euroa. Yksikön 
määräraha siirtyy palvelualueen sisällä seuraaviin palveluihin: Akseli ja Elinan sijoittami-
nen Väinönkadulle lisää yksikön paikkamäärää seitsemällä, jolloin yksikössä on 51 lyhyt-
aikaishoidon paikkaa. Paikkamäärän lisäys ja muut toiminnan muutokset lisäävät yksikön 
nettokustannuksia noin 760 000 euroa. Väinönkadun nykyisistä asukkaista 10 sijoittuu 
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suunnitelman mukaan kaupungin omissa yksiköissä vapautuville asiakaspaikoille ja 38 
asiakasta ostopalvelupaikoille, joiden arvioitu kustannusvaikutus on nettokustannuksina 
noin 805 000 euroa. Lisäksi palvelualueelle perustetaan yksi valvontakoordinaattorin 
virka.  
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Tunnusluvut ja mittarit  
 

 
 
 
PERHEIDEN ENNALTA EHKÄISEVÄT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVE-
LUT 
 
Toiminnan kuvaus  
 
Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat lasten, nuorten ja per-
heiden yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä, ylläpitämisestä ja tu-
kemisesta. Palvelualueen yksiköt ovat: neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja 
psykososiaaliset palvelut.  

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto -palveluyksikön tehtävä on lapsen, nuoren, 
opiskelijan ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarvelähtöisesti. Päätoimin-
tamuotoina ovat terveystarkastukset, asiakkaiden tukeminen oman terveyden hoitami-
seen sekä tarvittaessa ohjaaminen erityis- tai tukipalveluiden käyttöön. Lisäksi palveluyk-
sikkö vastaa naisten terveystarkastuksista ja matkailijoiden rokotusten järjestämisestä. 

 
Psykososiaaliset palvelut antavat moniammatillisesti tuotettuja, asukkaiden tarpeet huo-
mioivia ja oikein kohdennettuja psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin palveluja lapsiper-
heille, aikuisväestölle, opiskelijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville yhteistyöta-
hoille. Palvelut toteutuvat osittain maakunnallisina. Psykososiaalisia palveluja ovat psyko-
logipalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapalvelut, lapsioikeudelliset palvelut, varhaisen 

TP TA TA
2017 2018 2019 %

Tunnusluvut
Omaishoidon tuen saajat 31.12. 845 775 900 125 16,1 %
Omaishoidon tuen yli 75-v hoidettavat vuoden aikana (% ikäluokasta) 3,1 % 3,1 % 3,6 % 0,5 % 16,1 %
Perhehoito, hoitovuorokaudet 1 889 2 500 3 285 785 31,4 %
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneistä (%) 92,5 % 91,0 % 91,0 % 0 0,0 %
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit

oma toiminta 216 475 233 490 229 000 -4 490 -1,9 %
ostopalvelut 107 706 116 910 113 100 -3 810 -3,3 %
palvelusetelit 23 768 24 000 37 300 13 300 55,4 %

Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä (31.12.)
oma toiminta 1 006 1 177 1 200 23 2,0 %
ostopalvelut 426 563 500 -63 -11,2 %
palvelusetelit 54 55 60 5 9,1 %

Säännöllisen kotihoidon yli 75-vuotiaat asiakkaat vuoden aikana 
(ikäluokasta) 15,3 % 16,0 % 16,0 % 0 0,0 %

Säännöllisen kotihoidon yli 75-vuotiaat asiakkaat ikäluokasta 30.11. 
(THL) 10,3 % 11,0 % 11,0 % 0 0,0 %

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito,  hoitopäivät
(1) Tehostettu palveluasumien (24/7) 352 850 405 100 359 269 -45 831 -11,3 %

oma toiminta 188 421 212 000 188 949 -23 051 -10,9 %
ostopalvelut 137 904 163 900 140 345 -23 555 -14,4 %
palvelusetelit 26 525 29 200 29 975 775 2,7 %

(2) Pitkäaikaishoito 41 419 35 610 34 310 -1 300 -3,7 %
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito,  yli 75-vuotiaat
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito yhteensä (31.12.) 9,7 % 10,9 % 9,0 % -1,9 % -17,4 %

tehostettu palveluasuminen (24/7) 8,7 % 10,0 % 8,1 % -1,9 % -19,0 %
pitkäaikaishoito 1,0 % 0,9 % 0,9 % 0,0 % 0,4 %

Mittarit
Kotihoito, tehokkuus (asiakastyön osuus) 53,0 % 60,0 % 60,0 % 0 0,0 %
Käyttöaste

lyhytaikainen hoito (Akseli ja Elina) 100,6 % 98,0 % 98,0 % 0 0,0 %
tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto 97,4 % 98,0 % 98,0 % 0 0,0 %
pitkäaikaishoito 99,5 % 100,0 % 100,0 % 0 0,0 %

Jonotusaika palveluihin 46 max 90 vrk max 90 vrk
palveluasuminen 47 40 30 -10 0,0 %
pitkäaikaishoito 45 20 20 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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tuen palvelut (lapsiperheiden kotipalvelu ja perheohjaus) sekä nuorisovastaanotto. Var-
haisen tuen, perheneuvolan palveluissa on käytössä palveluseteleitä ja ostopalvelusopi-
muksia.  
 
Maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen valmisteluun on osallistuttu 
tuomalla asiantuntijuutta eri työryhmiin. Keskeinen tehtävä on Lapsi- ja perhepalveluiden 
muutosohjelman (LAPE) mukaisten uusien toimintamallien ja toimintakulttuurin muutok-
sen juurruttaminen osaksi käytännön työtä. Muutosohjelman tavoite on peruspalveluiden 
kustannustehokas lisääminen ja painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin ja 
varhaiseen tukeen. 
 
 
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna  

 
LAPE- muutosohjelma edistää mm. perhekeskusmallin mukaista palvelurakennetta. Per-
hekeskusverkostot toteutuvat 11 alueella ja toiminta on laajentunut yhteistyötahojen ja 
asukkaiden osallisuuden suhteen. Perhekeskusverkostot toimivat yhteistyössä lapsiperhe-
palveluiden, järjestöjen, seurakuntien ja perheiden kanssa. Alueen verkostotapaamiset 
toteutuvat 4-5 kertaa vuodessa ja niitä koordinoidaan psykososiaalisista palveluista ja 
kouluilta. Perhekeskusverkostojen yhteinen ohjausryhmä ja sähköinen palveluviestinnän 
alusta Perhekompassi ovat vakiintuneita toimintamalleja verkostotyön tueksi. Lasten ja 
perheiden mukaan ottamista palveluiden kehittämiseen lisätään käynnistämällä alueelli-
sista perhekeskusverkostoista koottu asiakasraati eli Kumppanuusfoorumi, joka toimii yh-
teistyössä eri lapsiperhetoimijoiden kanssa. Perhekeskustoiminta ja tehokas palveluohjaus 
vakiinnutetaan lisäämällä kaksi perhekeskustyöntekijää palvelualueelle.  
 
Äitiys- ja lastenneuvolassa on LAPE- hankkeen kanssa yhteistyössä uudistettu maakun-
nallinen perhevalmennus ja se tullaan vakiinnuttamaan osaksi uudistunutta palvelutoimin-
taa. Osaamis- ja tukikeskustoiminnan (OT-toiminta) rakentaminen neljän maakunnan yh-
teistyöalueelle on osa LAPE-muutosohjelmaa. Tavoitteena on turvata lasten, nuorten ja 
perheiden vaativimman tason palvelut sekä laadukas kehittämis- ja tutkimustoiminta. OT-
toiminnan rakentumisessa huomioidaan maakuntien erityispiirteet.  
 
Digitaalisten välineiden käyttöä palveluissa laajennetaan, työntekijöiden valmiuksia lisä-
tään sekä niiden käytön vaikuttavuutta ja seurantaa tehostetaan. Chat –keskustelualustat 
Nuorisovastaanotolla ja psykologipalveluissa vakiinnutetaan palveluissa. Chat -toiminta 
aloitetaan myös neuvoloiden keskitetyn puhelinpalvelun yhteydessä. Sähköiset asiakas-
konsultaatiot, asiakasvastaanotot, videovälitteiset etäyhteydet sekä sähköisen ajanva-
rauksen laajentaminen sosiaalihuollollisiin palveluihin (lapsioikeudellinen palvelu, perhe-
neuvola ja varhainen tuki) lisää asiakkaan mahdollisuutta palvelun saatavuuteen. Esitys 
mahdollistaa tietojärjestelmäpäivityksen (Office365). 

 
EPRAS –hankkeessa on luotu verkkopohjainen koulutuspaketti ammattilaisten osaamisen 
ja tietoisuuden lisäämiseksi lähisuhdeväkivallasta sekä toteutetaan kansalaisille suunnattu 
kampanja. Palvelualueella on oltu mukana koulutuksen suunnittelu ja rakentamistyössä 
sekä pilotoidaan koulutuksia. 
 
Lastenneuvolassa pilotoidaan ja otetaan käyttöön nykyistä paremmin asiakkaan tarpeet 
huomioiva palvelumalli. Äitiys- ja lastenneuvolan terveystarkastukset toteutetaan ympä-
rivuotisesti ja oikea-aikaisesti ilman loma-aikojen palveluiden supistuksia. Säännöllisten 
synnytysten jälkitarkastusten siirto aloitetaan lääkäreiltä terveydenhoitajien tehtäväksi. 
Neuvoloiden palveluaikojen laajentaminen toteutetaan porrastetusti. Vaajakoskelle helmi-
kuussa 2019 valmistuvalla uudella terveysasemalla käynnistetään neuvolatoiminnot. Kaik-
kien raskaana olevien tupakoinnin vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota otta-
malla laajamittaisemmin käyttöön häkämittaukset. 
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Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijoiden perusopetukseen liittyvä 2018 aloitettu 
harjoitteluyhteistyö jatkuu äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan toimipisteissä. 

 
Kouluterveydenhuollossa juurrutetaan Minä ensin -hankkeessa pilotoitujen maksuttomien 
mobiilisovellusten käyttöä osana oppilaille suunnattua terveysneuvontaa. Lisäksi laajen-
netaan eKoutsi –sovelluksen käyttöä. Kouluterveydenhuolto on mukana monialaisessa 
maakunnallisessa ylipainoisille lapsille ja heidän perheilleen suunnatussa kampanjassa.  
Koulujen saneeraus- ja uudisrakennussuunnitteluun osallistutaan kouluterveydenhuollon 
toimitilojen osalta (Savulahden päiväkoti-koulu, Kangasvuoren päiväkoti-koulu, Kuokka-
lan yhtenäiskoulu, Keljonkankaan yhtenäiskoulu, Mankolan koulu ja Vesangan koulu).  

 
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolat ja Nuorisovastaanotto ovat mukana uudista-
massa ja toteuttamassa mielenterveys- ja päihdeongelmissa ennaltaehkäiseviä toimenpi-
teitä sekä monialaista hoidollista palvelua. Päihdeseulontamittareiden käyttöönottoa laa-
jennetaan erityisesti kouluterveydenhuollossa sekä työntekijöiden osaamista päihdekysy-
myksissä lisätään.  
 
Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluja on vahvistettu syksyn 2018 aikana 
lisäämällä työntekijäresurssia, jotka on budjetoitu vuodelle 2019. Palveluihin on lisätty 
yksi päihdeasioihin keskittynyt kouluterveydenhoitaja. Nuorisovastaanotolla vastataan 
päihde- ja mielenterveyspalvelujen uuden toimintakulttuurin toteutuksesta yhteistyössä 
muiden nuorten palveluiden ja toimijoiden kanssa. Nuorten (13-22 –vuotiaiden) päihde- 
ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta on parannettu lisäämällä palveluihin kaksi päih-
depsykiatrista sairaanhoitajaa, yksi psykiatrinen sairaanhoitaja, kaksi sosiaaliohjaaja ja 
lääkäri. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa vastataan näin palvelutarpeen kasvuun, mo-
nipuolistetaan osaamista ja toteutetaan joustavia työaikoja vastaamaan paremmin nuor-
ten tarpeisiin. Lisäksi Nuorisovastaanotolla laajennetaan jalkautuvaa työotetta nuorten 
kasvu- ja toimintaympäristöihin. Opiskelijoiden mielenterveyden ja päihteiden käytön kas-
vaviin ongelmiin on vastattu psykologin ja päihdesairaanhoitajan lisäyksellä.  
 
Opiskeluterveydenhuolto on ollut mukana valtakunnallisessa ODA-hankkeessa, jonka 
myötä otetaan käyttöön sähköinen sukupuolitautien oirearvio ja hoito-ohjeistus asiakas-
työhön. Maksuton alle 21-vuotiaiden ehkäisy vakiinnutetaan osaksi palveluja ja kohden-
netaan myös kaikille alle 25-vuotiaille, joille on tehty raskauden keskeytys. Maksuttoman 
ehkäisyn arvioiduista kustannusvaikutuksista tehdään selvitys. 
 
Sosiaalihuollollisia perhepalveluja (lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö, tukihenkilö- ja 
tukiperhetyö sekä lomakotitoiminta) lisätään vastaamaan nykyistä Sosiaalihuoltolakia ja 
sen velvoitteita. Varhaisen tuen palveluissa jatketaan rakenteellista ja sisällöllistä palvelu-
uudistusta kotipalvelun, perheohjauksen ja perhesosiaalityön entistä tiiviimmin tehtävällä 
asiakaslähtöisellä yhteistyöllä. Kouluikäisten perheohjauksen uusia toimintamalleja ote-
taan käyttöön mm. perheen, ohjauksen ja koulun toimijoiden yhteistyöllä. Kotiin ja kou-
luille vietävään perheohjausta vahvistetaan kahdella työntekijällä. Perhesosiaalityössä 
vastataan monitoimijaisen arvioinnin säännöllisestä toteutumisesta ja sen rakenteiden va-
kiintumisesta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

 
Lapsiperheiden pääsyä perheneuvolapalveluihin nopeutetaan asiakkaaksi ohjautumista te-
hostamalla ja palvelurakenteita muuttamalla. Lasten ja perheiden yksilöllisten tarpeiden 
mukaisen mielenterveysavun saamista perheneuvolapalveluissa laajennetaan. Lasten ja 
nuorten neuropsykiatristen palveluiden saatavuus varmistetaan palveluissa tiivistämällä 
moniammatillista yhteistyötä, erityisesti perheneuvolassa, Lastentutkimusklinikalla, Nuo-
risovastaanotolla ja opiskelu- kouluterveydenhuollossa sekä käyttämällä oikea-aikaisesti 
neuropsykiatrisen tuen laajentunutta palveluseteliä. Psykologipalveluiden uudistunut päi-
vystyskäytäntö on parantaa palvelun saatavuutta ja sen toiminta on vakiinnutettu.  
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Lastenvalvojapalveluun lisätään kaksi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojaa ja osaamista kes-
kitetään maakunnallisesti. Yhteistyötä Viitaunionin ja Hankasalmen kanssa jatketaan. Uu-
distuvan Lapsenhuoltolain tuomat tehtävät huomioidaan toimintayksikössä. Erityisesti ke-
hittämiskohteena on sähköinen ajanvaraus, neuvontapalveluiden ajanvaraukseton saata-
vuus ja digitaalinen etäyhteys. Lisäksi lapsen kuulemisen laajenemisessa luodaan toimivia 
työmalleja perheneuvolan kanssa.  
 
Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvuun pyritään vastaamaan oikea-aikaisella palvelu-
tarjonnalla, asiakaspalveluostojen hallinnalla sekä henkilöstön poissaoloja vähentämällä. 
 
Tunnusluvut ja mittarit  
 

 
 
 
AVOTERVEYDENHUOLTO 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Avosairaanhoito tuottaa vastaanottopalvelut joko omana toimintana, ulkoistettuna toimin-
tana tai palvelusetelikokeilun puitteissa yksityisen palvelutuotannon kautta. Osa vastaan-
ottopalveluista tuotetaan jatkossa sähköisinä palveluina, esim. sähköinen oirearviointi, 
sähköinen ajanvaraus sekä omahoito- että etävastaanottopalvelut. Terveysasemien ajan-
varausvastaanottoa laajennetaan siten, että kaikilta terveysasemilta saa virka-ajan ulko-
puolisia, kiireettömän ajanvarauksen vastaanottoaikoja lääkärille ja hoitajalle. 
 
Kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla palvelua tuotetaan omana toimintana ja ostopalveluna 
sekä maksusitoumuksilla että palveluseteleillä. Palveluyksikössä jatketaan sähköisten pal-
velujen käyttöönottoa sekä palvelujen saatavuuden selkiyttämistä ja tehostamista. Palve-
lujen päivitetyt toimintaprosessit ja tuotteet on kuvattu tulevaa sote –uudistusta varten. 
Palvelua tuotetaan myös virka-ajan ulkopuolella.  
 
Suun terveydenhuollossa palvelua tuotetaan omana tuotantona, ulkoistettuna ja palvelu-
setelillä Lasten hammashoitoprosessissa huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa ole-
vat lapset ja heidän suun terveytensä. Yhteistyötä koulujen kanssa on lisätty ja tehdään 

TP TA TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Käynnit perhesuunnitteluneuvolassa 7 153 7 200 7 800 600 8,3 %
Käynnit äitiysneuvolassa 20 032 22 000 20 500 -1 500 -6,8 %
Käynnit lastenneuvolassa 43 329 45 000 43 000 -2 000 -4,4 %
Käynnit kouluterveydenhuollossa 41 539 45 000 45 500 500 1,1 %
Käynnit opiskeluterveydenhuollossa 20 010 21 000 22 500 1 500 7,1 %
Perheneuvolan asiakkaat (Jyväskylä ja muut) 2 606 3 050 3 050 0 0,0 %
Perhetyön asiakasperheet 389 550 650 100 18,2 %
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat 478 500 700 200 40,0 %
Valvottujen tapaamisten asiakasmäärä 85 90 120 30 33,3 %
Perheneuvolan odotusaika (viikkoina) 6 5 4 -1 -11,1 %
Nuorisovastaanoton asiakasmäärä 364 380 710 330 86,8 %
Neuropsykiatrisen tuen palvelusetelien määrä * 60 140 80 133,3 %

Mittarit
Lastenneuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutumis-% 
suhteessa 4kk:n, 18 kk:n ja 4v:n määrään 88 % 60 % 90 % 30 % 50,0 %

Neuvoloiden kotikäyntien toteutumis-% suhteessa syntyneiden 
määrään 32 % 35 % 45 % 10 % 28,6 %

Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutumis-% 
suhteessa oppilasmäärään/ lukuvuosi 99 % 95 % 98 % 3 % 3,2 %

Kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten toteutumis-% 
suhteessa oppilasmäärään/lukuvuosi 99 % 95 % 98 % 3 % 3,2 %

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun  %-osuus koko kotipalvelun 
tuntimääristä 56 % 45 % 45 % 0 % 0,0 %

Perhetyön asiakkuus <10 käyntiä %-osuus kaikista perheistä 85 % 85 % 80 % -5 % -5,9 %

Muutos 2018 - 2019
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koululaisten asetuksen mukaiset tarkastukset kouluilla mahdollisimman kattavasti liiku-
teltavan pop up –hammashoitoyksikön sekä vuokrattavan Suupirssin avulla. Ikäihmisten 
suun terveyttä ja sen myötä ravitsemustilaa sekä hyvinvointia on parannettu yhteistyössä 
vanhuspalveluiden kanssa parantamalla ikäihmisten päivittäistä suuhygieniaa. Laajennet-
tua palveluaikaa (klo 18 saakka) tarjotaan säännöllisesti ja se pyritään kohdentamaan 
entistä paremmin sitä tarvitseville.  
 
Palvelualueella selvitetään chatin hyödyntämismahdollisuuksia sekä kerätään palautetta 
puhelinpalvelusta sähköisesti. Puhelinpalvelua kehitetään koko ajan monipuolisempaan ja 
asiakasta palvelevampaan suuntaan. Asiakaskokemuksen parantamiseen panostetaan ja 
henkilöstölle on järjestetty sekä järjestetään asiakaspalvelu ja –ohjauskoulutusta. 
 
Palvelualueen toimintoja tulee siirtymään Sairaala Novaan ja toiminnan suunnitteluryh-
miin osallistutaan aktiivisesti.  
 
 
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna   
 
Palvelualueella jatketaan Sote -uudistukseen valmistautumista muuttuneet aikataulut 
huomioiden. Talousarvion sallimissa rajoissa otetaan käyttöön uusia sähköisiä palveluka-
navia ja palveluiden markkinointiin väestölle panostetaan edellistä vuotta enemmän. Säh-
köisissä palveluissa kokeillaan etävastaanottoa, sähköistä esitietokaavaketta ja oirearvi-
oita sekä lisätään sähköistä ajanvarausta. Henkilöstön työhyvinvointia parannetaan siten, 
että vahvistetaan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työn kehittämiseen. 
 
Avosairaanhoidossa palvelusetelikokeilulle haetaan ministeriöstä jatkorahoitusta, jolla ka-
tetaan 80 % kokeilun kuluista. Mikäli maakunta hakeutuu sotekeskus-pilottiin, toiminta 
sulautetaan siihen. Kokeilun jatkuminen vuoden 2019 ajan ei ole riippuvainen sotelain-
säädännön voimaan tulosta.  
 
Sampoharjun terveysasema aloittaa toimintansa 1.2.2019. Sampoharjussa otetaan käyt-
töön uudenlaista toimintamallia ja laajennetaan palveluaikoja. Palveluaikojen laajenta-
mista tehdään myös muilla terveysasemilla.   
 
Kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla hoitotarvikkeiden kustannusten nousu edelliseen vuo-
teen on ollut merkittävä osittain verensokerin uuden seurantamenetelmän jakelun myötä. 
Kustannukset ovat olleet nousussa myös muissa tuotteissa. Verensokerin seurantamene-
telmä FreeStyle Libren jakelua laajennetaan suunnitelman mukaisesti vuonna 2019 ta-
lousarvion rajoissa. Hoitotarvikkeiden jakelun seurantaa ja kustannusten ennustetta-
vuutta parannetaan sähköisten raportointimenetelmien kehityksen myötä. Hoitotarvikkei-
den keskeytynyttä kilpailuttamista jatketaan. Myös apuvälineiden tarpeen kasvu näyttää 
jatkuvan palvelurakenteen muutoksen myötä.  
 
Puheterapian saatavuuden parantamiseksi ja tehostamiseksi selvitetään sähköisten pal-
velujen mahdollisuuksia. Tarkoituksena on kokeilla etäkuntoutusta omana toiminta tai os-
topalveluna. Suuren ja edelleen kasvavan tähystystutkimus- ja rasitusergonomiatarpeen 
tyydyttäminen nykytiloissa ja resursseilla tulee olemaan entistä haastavampaa. Näissä 
tutkimuksissa lisätään ostopalveluiden määrää, jotta potilasturvallisuus taataan. 
 
Kehitystyötä alaselkäpotilaan sähköisen oirearvion osalta jatketaan ja valmistaudutaan 
tuotannon pilotointiin. Etävastaanoton käyttöönottoa omana tai ostopalveluna suunnitel-
laan etenkin kuntoutuksen prosesseissa. 
 
Suun terveydenhuollossa palvelutarve ja –kysyntä lisääntyvät. Väestö vanhenee hampaat 
suussa, joten palveluiden tarve lisääntyy edelleen väestön kasvua nopeammin. Yksityis-
sektorilla kysyntä on vähentynyt ja terveyskeskuksessa kasvanut Kela-korvausten piene-
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nemisen myötä. Näin ollen tarvitaan yhä enemmän ehkäisevää terveydenhuoltoa ja yh-
teistyötä tiivistetään erityisesti vanhuspalveluiden ja opetustoimen kanssa. Palveluyksi-
kössä suunnitellaan ja aloitetaan STM:n myöntämän hankerahoituksen turvin valinnanva-
pauspilotti, mikäli sote-lainsäädäntö tulee voimaan. Kasvavaan hoidontarpeeseen vasta-
taan mahdollisen pilotin lisäksi jatkamalla hoitoprosessien kehittämistä ja asiakassegmen-
tointia. Tarvittaessa hyödynnetään palveluseteliä ruuhkahuippuihin.  
 
Palvelualueen välttämättömiä lisätarpeita voidaan kattaa kohdentamalla avosairaanhoidon 
talousarvioon aiemmin sisällytetty palvelusetelikokeilun omavastuuosuus hoitotarvikkei-
siin, kuntoutus ja erikoisvastaanottojen sekä suun terveydenhuollon palveluseteleihin. 
Avosairaanhoidossa omavastuurahoitusosuus toteutetaan kokeiluun kohdennettavalla eri 
työntekijöiden tuottamalla työpanoksella ja tarvittaessa sopeuttamistoimilla. Kehyksen ar-
vioidaan riittävän palvelutarpeen kasvun kattamiseen hoitotarvikkeissa, suun terveyden-
huollon ja terapiapalveluiden palveluseteleissä sekä hoitoketju- sekä toimintamalliuudis-
tuksissa. Talousarvion pystytään osallistumaan myös Suomen syöpärekisterin toimesta 
käynnistyvään suolistosyövän seulontaprosessiin. Lisäksi varmistetaan yhteispäivystyksen 
lääkäriresursointia lisäämällä kolme lääkärin virkaa avosairaanhoitoon.  
 
Erikoissairaanhoidon osalta talousarvion valmistelussa Keski-Suomen sairaanhoitopiirille 
oli asetettu vaatimus 1,5 % kulujen vähennyksestä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. 
Sairaanhoitopiirin kunnille lähettämän palvelusuunnitelman mukaisesti Jyväskylän osuus 
olisi heidän esityksen mukaisesti 163 215 000 euroa, joka on 3 036 000 euroa (+1,9 %) 
suurempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Tämä sisältää erikoissairaanhoidon palvelut, 
sosiaalitoimen palvelut (palveluasuminen ja kehitysvammahoito), päivystyksen sekä en-
sihoidon palvelut. Talousarvioesityksessä on vuoden 2018 ylityksenä huomioitu 1 600 000 
euroa. Tämä huomioiden on talousarvion valmistelukehyksen ja palvelusuunnitelman ero 
lautakunnan talousarvioesityksessä on 3 900 000 euroa. Palvelusuunnitelmaan eivät si-
sälly sairaanhoitopiirin erillislaskuttamien palveluiden kustannukset. Palveluihin kuuluvat 
mm. kuvantaminen, apuvälinehuolto, tietohallinto, kotisairaala sekä sairaala-apteekin pal-
velut. Näiden osalta ei ole talousarviovaikutuksia vuodelle 2019.  
 
Esitys mahdollistaa terveysneuvontapalvelu Visiitti-toiminnan. Toimintaan on kohdennettu 
101 000 euroa.  
 
Esitys mahdollistaa myös tietojärjestelmäpäivityksen (Office365) sekä ICT investointien 
käyttökustannukset.  
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Tunnusluvut ja mittarit  
 

 
 
 
 
TERVEYSKESKUSSAIRAALAT 
 
Toiminnan kuvaus 
 
Terveyskeskussairaaloiden palvelualue vastaa yleislääkäritasoisesta sairaalahoidosta Jy-
väskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa. Terveyskeskussairaaloissa hoidetaan 
akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa tarvitsevia aikuispotilaita. Terveyskeskussairaaloihin kuu-
luvat Kyllön sairaala, Palokan sairaala, päiväsairaala sekä kotisairaala. Kyllön sairaalassa 
on 6 osastoa ja 182 sairaansijaa ja Palokan sairaalassa 2 osastoa ja 66 sairaansijaa. Päi-
väsairaala tukee potilaiden kotona pärjäämistä. Kotisairaalatoiminta tapahtuu yhteis-
työssä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa.  
 

TP TA TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Hoitoonpääsyaika (T3 = kolmas vapaa vastaanottoaika)
Omatoiminta
lääkärit avosh (pv) 32 21 21 0 0,0 %
hoitajat avosh (pv) 14 7 7 0 0,0 %
hammaslääkärit (pv) 92 60 60 84 100,0 %
suuhygienistit (pv) 35 30 30 42 100,0 %
rasitus-EKG ja sydämen UÄ (pv) 28 40 40 0 0,0 %
gastro- ja kolonoskopia (pv) 43 40 40 0 0,0 %
fysioterapeutit (pv) 21 20 20 0 0,0 %
toiminta- ja puheterapeutit (pv) 94 80 80 0 0,0 %
Ostopalvelu
lääkärit avosh (pv) 11 21 21 0 0,0 %
hoitajat avosh (pv) 7 7 7 0 0,0 %
hammaslääkärit (pv) 22 60 60 60 100,0 %
suuhygienistit (pv) 8 30 30 30 100,0 %
Asiakaskokemus (yli 50 = hyvä, yli 75 = erinomainen, tavoite 
avoterveydenhuollossa yli 70)

Omatoiminta
avosairaanhoito 70 70 70 0 0,0 %
kuntoutus- ja erikoisvastaanotot 80 60 70 0 100,0 %
suun terveydenhuolto 74 70 70 0 0,0 %
Ostopalvelu
avosairaanhoito 54 70 70 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 33 70 70 0 0,0 %

Mittarit
Sähköisten asiointikontaktien osuus puhelinkontakteista (%)
Omatoiminta
avosairaanhoito (hoitohenkilökunta) 1,00 5,0 5,0 0,0 0,0 %
Ostopalvelu
avosairaanhoito (hoitohenkilökunta) 0,00 5,0 5,0 0 0,0 %

Sähköinen asiointi
Omatoiminta
Sähköinen oirearvio ODA kuntoutus- ja erikoisvastaanotot ei käytössä ei käytössä 500,0
Sähköinen esitietokaavake ODA suun terveydenhuolto ei käytössä ei käytössä 2 000,0

Puhelinpalvelun vastausprosentti (vastattujen puheluiden osuus 
kaikista puhelunpalveluun tulleista soitoista %)
Omatoiminta
avosairaanhoito 81 80 80 0 0,0 %
kuntoutus- ja erikoisvastaanotot 79 80 80 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 75 80 80 0 0,0 %
Ostopalvelu
avosairaanhoito 54 80 80 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 72 80 80 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Valtaosa potilaista tulee terveyskeskussairaaloihin jatkohoitoon Keski-Suomen keskussai-
raalan päivystysyksiköstä, lisäksi potilaita tulee terveyskeskussairaaloihin Keski-Suomen 
keskussairaalan osastoilta ja omilta terveysasemilta. Valtaosa terveyskeskussairaaloiden 
potilaista on iäkkäitä ja monisairaita. Vuonna 2017 terveyskeskussairaaloiden osastoilla 
hoidettiin noin 9200 potilasta, keskimääräinen hoitoaika oli 9,8 hoitopäivää.  
 
Vuonna 2017 aloitettu vuoteenvierusraportointi on edistänyt potilaiden osallistumista 
omaan hoitoonsa. Terveyskeskussairaaloiden toiminnan kehittämisen pohjana on LEAN-
toimintamalli.   
 
Terveyskeskussairaaloissa on kaksi palveluyksikköä: osastotoiminta sekä siivoustyö ja 
ruokapalvelut. Siivoustyö ja ruokapalvelut –yksikön palvelupäällikkö toimii myös koko pe-
rusturvan potilasturvallisuuskoordinaattorina.  
 
 
Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen verrattuna  
 
Terveyskeskussairaaloiden osastojen sairaansijamäärä säilyy ennallaan vuonna 2019. Uu-
den sairaalan valmistumiseen liittyvät valmistelut jatkuvat, ja vuonna 2020 osa terveys-
keskussairaaloiden osastotoiminnasta siirtyy uuteen sairaalaan.  
 
Hoitoajat erikoissairaanhoidon osastoilla ovat jatkuvasti lyhentyneet, ja terveyskeskussai-
raaloihin tulee jatkohoitoon entistä monisairaampia ja vaativampihoitoisia potilaita. Monet 
potilasryhmät tulevat terveyskeskussairaaloihin suoraan Keski-Suomen keskussairaalan 
päivystyksestä.  
 
Päihdepotilaiden aiheuttamat turvallisuusongelmat ovat haaste terveyskeskussairaaloissa. 
Toimenpiteitä on tehty vaara- ja uhkatilanteiden estämiseksi, ja tämän potilasryhmän hoi-
don kehittämistä jatketaan. 
 
Kitkalaskutuksen estämiseksi palveluketjun tulee olla sujuva erikoissairaanhoidon, ter-
veyskeskussairaaloiden ja vanhuspalveluiden välillä. Potilaiden siirtyminen erikoissairaan-
hoidosta jatkohoitoon terveyskeskussairaaloihin tulee olla sujuvaa. Osa sairaalahoitoa tar-
vitsevista potilaista voidaan kotiuttaa erikoissairaanhoidosta suoraan kotisairaalan tuella. 
Jotta potilaiden siirtyminen sujuvasti erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin on 
mahdollista, on myös potilaiden siirryttävä sujuvasti terveyskeskussairaaloista kotiin tai 
jatkohoitoon palveluasumiseen tai pitkäaikaishoitoon sairaalahoidon tarpeen päätyttyä. 
Jatkohoitopaikkaa jonottavia potilaita tulisi olla terveyskeskussairaaloiden osastoilla kes-
kimäärin alle viisi. Yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa etsitään ratkaisuja jatkohoito-
paikkaa jonottavien potilaiden osalta. Kotisairaalan toiminta mahdollistaa osan sairaala-
hoitoa tarvitsevien potilaiden hoidon kotona tai palvelutaloissa. Terveyskeskussairaaloissa 
on käytössä NOKO (NOpeasti KOtiin hoidon laadusta tinkimättä) –toimintamalli. Palve-
luohjausta kehitetään terveyskeskussairaaloissa, ja paljon palveluja tarvitsevien potilai-
den tunnistamista parannetaan.   
 
Vuoden 2019 alussa Vaajakosken terveysaseman siivous siirtyy Tilapalvelun hallintaan 
uuden terveysaseman valmistuessa. Vaajakosken terveysasemalla aiemmin työskennel-
leet kaksi laitoshuoltajaa siirtyvät Kyllöön, johon lisääntyneen potilasvaihdon vuoksi tar-
vitaan lisäresurssia. Laitoshuoltajien työn osalta tehdään siivouksen laadunarviointeja ja 
kehitetään laitoshuoltajien ergonomiaan liittyen osaamista sekä laitteiden, välineiden ja 
menetelmien käyttöä.  
 
Uuraisten kunnan laskennallinen terveyskeskussairaaloiden käyttö pysyy ennallaan 6 sai-
raansijana, mutta Hankasalmen kunnan osalta laskennallinen terveyskeskussairaaloiden 
käyttö nostetaan 12 sairaansijaan vastaamaan todellista terveyskeskussairaaloiden käyt-
töä.  
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Terveyskeskussairaaloissa järjestetään vuonna 2019 koko henkilöstölle LEAN-koulutusta 
LEAN-kehittämisen edelleen tehostamiseksi.  
 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistä tehdään maakunnallisessa yhteistyössä: ta-
voitteet ja seurattavat mittarit perustuvat maakunnallisiin potilas- ja asiakasturvallisuu-
den strategisiin tavoitteisiin. Kehittämisen keskeiset painopistealueet perusturvassa 
vuonna 2019 ovat laiteturvallisuuden kehittämisen jatkaminen osaamisen varmistamisen 
näkökulmasta ja käsihygienian kehittäminen.  
 
Talousarvio mahdollistaa työehtosopimuksen vaikutuksen henkilöstömenoihin (478 900 
euroa) sekä hoitajien ja laitoshuoltajien henkilökohtaisten lisien korjauksen (37 000 eu-
roa). Ruokapalvelukustannusten ja eläköityvän kylvettäjän palkkakustannusten (yhteensä 
321 500 euroa) uudelleen kohdentamisella lisätään sairaanhoitajaresurssia kahdella sai-
raanhoitajalla (86 000 euroa), katetaan 1%:n indeksikorotus (22 500 euroa), varahenki-
löstölääkärin ja osastofarmaseutin puuttuvat palkkakustannukset (30 000 euroa), lääkä-
reiden osastopäivystyskorvaukset (158 000 euroa) sekä varaudutaan asiakaspalvelujen 
ostojen lisääntymiseen (25 000 euroa). 
 
Lisäksi talousarvio mahdollistaa 12 sairaanhoitajan lisäyksen porrastetusti vuoden 2019 
aikana (322 000 euroa) sekä Office365-tietojärjestelmäpäivityksen (106 500 euroa).  
 
 
Tunnusluvut ja mittarit  
 

 
 

TP TA TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Hoitopäivät 91 048 90 000 90 000 0 0,0 %
Hoitojaksot 9 196 9 000 9 300 300 3,3 %
Kitkalaskutus 177 0 0 0 0,0 %
Palveluasumiseen/pitkäaikaishoitoon jonottavat potilaat/lkm 22 5 5 0 0,0 %
Muut kunnat laskennallinen 100 %:n käyttö/sairaansijoina 14 15 18 3 20,0 %
Ostetut sairaansijat laskennallinen / 100 % käyttö 2 1 1 0 0,0 %
Päiväsairaalan hoitojaksot  / lkm 295 300 300 0 0,0 %
Päiväsairaalakäynnit/ potilas  / lkm  4,8 5,0 5,0 0,0 0,0 %
Siivoustyössä mitoitetut tilat prosentteina 100 100 100 0,0 0,0 %
Siivoustyön laatukatselmukset/ lkm 0 0 4 0,0 0,0 %
Mittarit
Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5, 5=paras) 4,4 4,4 4,4 0,0 0,0 %
Kuormitusprosentti 100,7 % 92,0 % 95,0 % 3 % 3,3 %
Keskimääräinen hoitoaika 9,8 9,4 9,5 0,1 1,1 %

Muutos 2018 - 2019
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Henkilöstösuunnitelma 2019 / Perusturva 
 
Koko henkilöstö (sis. maakuntaan siirtyvät): 

 

PERUSTURVA

Henkilöstömenot (1 000 €) 
ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv euro htv euro htv

Perusturva yhteiset 1 331,8 18,7 330,9 4,0 360,2 4,0
Sosiaalipalvelut 24 173,9 562,4 25 101,2 566,4 25 851,2 566,5
Vanhuspalvelut 42 260,8 1 033,7 42 742,3 998,5 45 105,0 1 068,5
Perheiden en. ehk. sote palv. 8 385,0 185,2 9 579,9 202,8 10 916,3 217,4
Avoterveydenhuolto 26 322,6 480,5 27 606,5 516,8 29 667,7 521,1
Terveyskeskussairaalat 17 177,3 375,3 17 092,5 372,9 18 558,1 381,6
Yhteensä 119 651,3 2 655,8 122 453,3 2 661,4 130 458,5 2 759,1

Muut henkilöstömenot (1 000 €)
(ilman henkilötyövuosia) euro euro euro

Perhehoito ja tukiperheet 613,7 722,4 742,0
Omaishoitajien tuen sivukulut 461,2 520,0 520,0
Perusturvalautakunta 59,1 67,0 67,0
Yhteensä 1 134,0 1 309,4 1 329,0

Konsernihallinnon vyörytykset 378,7 0,0
Eläkemenop.- ja varhe-maksut 6 432,6 6 916,1 6 916,1
Lomarahaleikkauksen palautus 0,0 0,0 1 252,4

Perusturva yhteensä 127 596,7 2 655,8 130 678,8 2 661,4 139 956,0 2 759,1

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

 
 
 
Maakuntaan siirtyvän henkilöstön osuus: 

 
Henkilöstömenot (1 000 €) 
ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv

Perusturva yhteiset 360,2 4,0
Sosiaalipalvelut 25 851,2 566,5
Vanhuspalvelut 44 700,0 1 068,5
Perheiden en. ehk. sote palv. 10 916,3 217,4
Avoterveydenhuolto 29 667,7 521,1
Terveyskeskussairaalat 18 558,1 381,6
Yhteensä 130 053,5 2 759,1

TA 2019
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Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen 
 
Sosiaalipalvelut 
 
Sosiaalipalveluiden henkilöstö säilyy ennallaan. Aikuissosiaalityöhön ja kuntouttaviin palveluiden 
on lisätty johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä sekä päihteilevien asunnottomien tilan 
ohjaaja. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamisen yhteydessä lisättiin nuorten 
aikuisten palvelukeskukseen J-Nappiin psykologi ja psykiatrinen sairaanhoitaja.  
Talous- ja velkaneuvonta siirtyy 1.1.2019 alkaen valtion järjestettäväksi, henkilöstövähennys 7. 
Sosku- ja Rainer-hanke päättyivät vuoden 2018 aikana.  
 
Lastensuojelun palveluihin on lisätty sosiaalityöntekijä sosiaalipäivystykseen.  
 
 
Vanhuspalvelut 
 
Vanhuspalveluiden henkilöstökuluihin vuoden 2019 palkankorotukset vaikuttavat 694 100 euroa. 
Vanhuspalveluiden henkilöstömäärän lisäys: Sampoharju; viisi lähihoitajaa ja kolme laitoshuolta-
jaa. Kahden olemassa olevan palveluasumisen yksikön henkilöstömitoituksen vahvistus (2 työn-
tekijää, 8 kk= 1,4 htv). Lisäksi palvelualueelle tulee yksi uusi valvontakoordinaattorin virka. Koti-
hoitoon palkataan vuoden 2018 syksyn aikana Länsi-Suomen aluehallintoviraston suosituksen 
mukaan 10 uutta työntekijää, joille ei ollut palkkavarausta vuoden 2018 budjetissa. Vuonna 2019 
kotihoidon kotiutustiimiin lisätään neljä sairaanhoitajaa, yksi fysioterapeutti ja v iisi lähihoitajaa. 
Väinönkadun palvelutalon lakkautuksen yhteydessä vapautuvasta henkilöstöstä osa sijoittuu ly-
hytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elinaan, osa palvelualueella mm. eläköitymisten vuoksi vapau-
tuviin toimiin. Uusien virkojen ja toimien vaikutus vuoden 2019 henkilöstökuluihin on 1 245 000 
euroa. 
 
Avoterveydenhuolto 
 
Avoterveydenhuollon henkilöstökuluihin vuoden 2019 palkankorotukset vaikuttavat 855 900 eu-
roa. Palvelualueelle lisätään suun terveydenhuoltoon 2 varahammashoitajaa vastaamaan lisään-
tyvään palvelutarpeeseen. Yksi fysioterapeutti Ote-toimintaa. Yksi lasten toimintaterapeutti. Yh-
teispäivystyksen lääkäriresursointia lisäämällä kolme lääkärin virkaa avosairaanhoitoon. Uusien 
virkojen ja toimien vaikutus vuoden 2019 henkilöstökuluihin on 475 000 euroa. 
 
Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut 
 
Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstömenoihin palkankorotuk-
set vaikuttavat 289 500 euroa. Nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden vahvistamisen yh-
teydessä lisätään Nuorisovastaanoton palveluihin yksi lääkäri, kaksi päihdesairaanhoitajaa, kaksi 
sosiaaliohjaaja ja yksi psykiatrinen sairaanhoitaja. Opiskeluterveydenhuoltoon lisätään yksi psy-
kologi ja yksi päihdesairaanhoitaja sekä kouluterveydenhuoltoon lisätään yksi kouluterveydenhoi-
taja. Varhaisen tuen palveluihin lisätään kaksi perhetyöntekijää (toinen aloittaa 1.8.2019) ja kaksi 
perhekeskustyöntekijää (toinen aloittaa 1.8.2019) ja lapsioikeudellisiin palveluihin kaksi sosiaali-
työntekijä-lastenvalvojaa, joista toinen on aloittanut 17.9.2018.  Laajentuviin palveluaikoihin on 
lisätty 1,2 htv, joka kohdistuu neuvolaan ja Nuorisovastaanotolle. 
 
Terveyskeskussairaalat 
 
Terveyskeskussairaaloissa vuoden 2019 palkankorotukset ovat 478 900 euroa. Hoitajien ja lai-
toshuoltajien henkilökohtaisia lisiä on korjattu 37 000 eurolla. Terveyskeskussairaaloiden päivys-
tävien lääkäreiden päivystyskorvauksiin ja aktiivivapaakorvauksiin on varattu 158 000 euroa. Kes-
ken vuotta 2018 aloittaneiden uuden varahenkilöstölääkärin ja osastofarmaseutin alkuvuoden 
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palkkakustannukset (yhteensä 30 000 euroa) on lisätty vuoden 2019 henkilöstömenoihin. Ter-
veyskeskussairaaloista vähenee eläköityvän kylvettäjän toimi. Terveyskeskussairaaloiden henki-
löstö lisääntyy vuoden 2019 alussa kahdella sairaanhoitajalla (86 000 euroa) sekä porrastetusti 
vuoden 2019 aikana 12 sairaanhoitajalla (322 000 euroa).  
 

: Liite: Henkilöstösuunnitelma 2019



Perusturvan irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 2019

TA 2019
Sosiaalipalvelut 135 000

Vammaispalvelut, Nevakadun asumisyksikkö, sprinkleröinti 85 000
Vammaispalvelut, Aittokodin asumisyksikkö, sprinkleröinti 50 000

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 10 000
Psykologiset testit (oth, nuova ja psyk.palvelut) 10 000

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä 145 000

Perusturvan leasing-hankinnat 2019
Hankinta- 
kustannus

Arvioidut leasing 
kustannukset / 

vuosi

Sosiaalipalvelut 236 896 60 181
Eri yksiköiden kalusteet ja kalusto 124 883 31 725
Hälytys- ja kutsujärjestelmät 112 013 28 456

Vanhuspalvelut 498 114 125 779
Eri yksiköiden kalusto ja laitteet 419 170 105 724
Sampoharjun varustus ja kalustaminen 46 944 11 926
Hälytys- ja kutsujärjestelmät 32 000 8 129

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 247 485 62 025
Neuvolat, koulu- ja opiskeluterevydenhuolto; kalusto 175 685 44 631
Psykosisaaliset palvelut; kalusto 15 600 3 334
Nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelut; kalusteet 51 200 12 790
Hälytys- ja kutsujärjestelmät 5 000 1 270

Avoterveydenhuolto 464 145 87 408
Kuntous ja erikoisvastaanotot; kalusto ja tutkimuslaitteet 144 000 29 345
Suun terveydenhuolto; kalusto ja hoitolaitteet 257 400 43 470
Avosairaanhoito; kalusto ja hoitolaitteet 13 845 2 170
Hälytys- ja kutsujärjestelmät, Sampoharju 48 900 12 423

Terveyskeskussairaalat 110 464 26 505
Potilashuoneiden kalusteet ja laitteet 74 064 17 258
Hälytys- ja kutsujärjestelmät 17 000 4 319
Eri yksiköiden toimistokalusteet ja laitteet 19 400 4 928

Käyttöomaisuuden leasing-hankinnat yhteensä 1 557 104 361 897
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Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen talousarvio 2019 

 
D/1386/02.02.00/2018 

 
Asian valmistelijat Ulla Kuittu, puh. 014 266 3001 ja Hannu Tuhkanen, puh.014 266 3008 
 
Talousarvion lähtökohdat 
 
Kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti 
talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2019 
talouden tasapaino säilyy ja vuosikate on edelleen poistojen suuruinen. Vuoden 
2019 talousarviokehystä on valmisteltu vuoden 2017 tilinpäätöksen sekä vuotta 
2018 koskevien arvioiden ja ennusteiden perusteella. Talousarviokehys perustuu 
nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille.  
 
Kaupunginhallituksen valmisteluohjeen mukaisesti Perusturvan toimialan 
talousarviokehys mahdollistaa n. 6,8 miljoonan euron toimintakatteen kasvun 
(+1,8 %) vuoden 2018 talousarviotasosta. Ohjeen mukaisesti 
perusturvalautakunnan tulee tehdä toimialansa talousarvioesityksensä siten, että 
389 412 000 euron nettomenot toteutuvat.  
 
Talousarviokehyksessä on huomioitu työehtosopimuksen vaikutukset 
henkilöstömenoihin sekä muutoksia toimialan sisäisiin veloituksiin. Toimialan 
valmistelun lähtökohta on, että vuoden 2018 ylitykset katetaan ensisijaisesti 
toimintakatteen kasvusta. Valmisteluvaiheen ylitykset huomioiden 
talousarviokehys mahdollistaa oman toiminnan osalta n. 1,062 miljoonan euron 
lisäykset toiminnan muutoksiin. Tämä edellyttää toimintojen tehostamista, 
palvelujen tuottamistapojen arviointia sekä tarvittaessa palveluverkon muutoksia. 
 
Sopimuskunnat 
 
Sopimuskunnat määrittelevät Jyväskylän yhteistoiminta-alueen 
terveyskeskuksen järjestämien terveydenhuollon palvelujen sisällön ja laajuuden. 
Tämä muodostaa euromääräisen tason, josta muodostuu kuntakohtainen 
terveydenhuollon talousarviokehys vuodelle 2019. 
 
Talousarvion 2019 valmistelussa on huomioitu työehtosopimuksen muutoksen 
vaikutukset henkilöstömenoihin. Lisäksi on huomioitu aineiden, tarvikkeiden ja 
tavaroiden sekä palvelujen ostojen ja tila- ja muiden kustannusten tiedossa 
olevat muutokset. Ostopalvelujen indeksikorotus on laskettu 1 %:n mukaan. 
Lopulliseen talousarvioon vaikuttavat lisäksi sopimuskuntien ilmoittamat 
palvelujen sisällön ja laajuuden muutokset sekä tarkentuvat kustannukset mm. 
sisäisten veloitusten osalta. 
 
Perusturvalautakunta käsittelee talousarvioesityksen ja tekee esityksensä 
vuoden 2019 talousarviosta 20.9.2018. Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsittelee 
26.11.2018 talousarvioesitystä vuodelle 2019. Tämän jälkeen on tiedossa 

: Liite: Terveydenhuollon jaoston lausunto



JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 
 
 
 
 

 
 
 

terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen hallinto- ja tukipalveluista aiheutuvien 
kustannusten kohdentuminen sopimuskunnille. 
 
Jaosto kiinnittää lausunnossaan huomiota seuraaviin asioihin 
 
Avosairaanhoidossa palvelusetelikokeilulle haetaan ministeriöstä jatkorahoitusta, 
jolla katetaan 80 % kokeilun kuluista. Mikäli maakunta hakeutuu sotekeskus-
pilottiin, toiminta sulautetaan siihen. Kokeilun jatkuminen vuoden 2019 ajan ei 
ole riippuvainen sote-lainsäädännön voimaan tulosta.  
 
Sampoharjun terveysasema aloittaa toimintansa 1.2.2019. Sampoharjussa 
otetaan käyttöön uudenlaista toimintamallia ja laajennetaan palveluaikoja. 
Palveluaikojen laajentamista tehdään myös muilla terveysasemilla.   
 
Kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla hoitotarvikkeiden kustannusten nousu on ollut 
merkittävää osittain verensokerin uuden seurantamenetelmän jakelun myötä. 
Verensokerin seurantamenetelmä FreeStyle Libren jakelua laajennetaan 
suunnitelman mukaisesti vuonna 2019 talousarvion rajoissa.  
 
Suun terveydenhuollossa palvelutarve ja –kysyntä lisääntyvät. Väestö vanhenee, 
joten palveluiden tarve lisääntyy edelleen väestön kasvua nopeammin. 
Kasvavaan hoidontarpeeseen vastataan mahdollisen pilotin lisäksi jatkamalla 
hoitoprosessien kehittämistä ja asiakassegmentointia. Tarvittaessa 
hyödynnetään palveluseteliä ruuhkahuippuihin.  
 
Avoterveydenhuollon välttämättömiä lisätarpeita voidaan kattaa kohdentamalla 
avosairaanhoidon talousarvioon aiemmin sisällytetty palvelusetelikokeilun 
omavastuuosuus hoitotarvikkeisiin, kuntoutus ja erikoisvastaanottojen sekä suun 
terveydenhuollon palveluseteleihin. Avosairaanhoidossa 
valinnanvapaushankkeen omavastuuosuus katetaan kokeiluun kohdennettavalla 
eri työntekijöiden työpanoksella ja tarvittaessa sopeuttamistoimilla. Kehys ei 
anna mahdollisuutta vastata väestön kasvusta, ikääntymisestä ja hoidon 
rakenneuudistuksista syntyvään palvelutarpeen kasvuun, mikä voi johtaa 
palveluihin pääsyn vaikeutumiseen. Tämä edellyttää muun muassa tehostamista 
omassa palvelutuotannossa.  
 
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta digitaalisten välineiden 
käyttöä palveluissa laajennetaan, työntekijöiden valmiuksia lisätään sekä niiden 
käytön vaikuttavuutta ja seurantaa tehostetaan. Chat -toiminta aloitetaan 
neuvoloiden keskitetyn puhelinpalvelun yhteydessä. Äitiys- ja lastenneuvolan 
terveystarkastukset toteutetaan ympärivuotisesti ja oikea-aikaisesti ilman loma-
aikojen palveluiden supistuksia. Neuvoloiden palveluaikojen laajentaminen 
toteutetaan porrastetusti. Sampoharjun terveysasemalla käynnistetään 
neuvolatoiminnot. 
 
Neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta talousarvioesitys 
mahdollistaa työehtosopimusten vaikutuksen henkilöstömenoihin sekä osa 
indeksikorotuksista. Kehys ei mahdollista maksuttoman ehkäisyn ikärajan 
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nostamista. Muutoin palvelutarpeiden ja kustannusten kasvuun pyritään 
vastaamaan oikea-aikaisella palvelutarjonnalla, asiakaspalveluostojen hallinnalla 
sekä henkilöstön poissaoloja vähentämällä. 
 
Terveyskeskussairaaloiden osastojen sairaansijamäärä säilyy ennallaan vuonna 
2019. Hoitoajat erikoissairaanhoidon osastoilla ovat jatkuvasti lyhentyneet, ja 
terveyskeskussairaaloihin tulee jatkohoitoon entistä monisairaampia ja 
vaativampihoitoisia potilaita. Monet potilasryhmät tulevat 
terveyskeskussairaaloihin suoraan Keski-Suomen keskussairaalan 
päivystyksestä.  
 
Päihdepotilaiden aiheuttamat turvallisuusongelmat ovat haaste 
terveyskeskussairaaloissa. Toimenpiteitä on tehty vaara- ja uhkatilanteiden 
estämiseksi, ja tämän potilasryhmän hoidon kehittämistä jatketaan. 
 
Terveyskeskussairaaloiden osalta talousarvioesitys mahdollistaa 
työehtosopimuksen vaikutuksen henkilöstömenoihin sekä hoitajien ja 
laitoshuoltajien henkilökohtaisten lisien korjauksen. Ruokapalvelukustannusten 
ja eläköityvän kylvettäjän palkkakustannusten uudelleen kohdentamisella 
lisätään sairaanhoitajaresurssia kahdella sairaanhoitajalla, katetaan 
indeksikorotukset, varahenkilöstölääkärin ja osastofarmaseutin puuttuvat 
palkkakustannukset, lääkäreiden osastopäivystyskorvaukset sekä varaudutaan 
asiakaspalvelujen ostojen lisääntymiseen. Kehys ei mahdollista useamman 
sairaanhoitajan lisäystä.  
 
Edellä kuvatut Jyväskylän talouden hallinnan toimenpiteet vaikuttavat myös 
sopimuskuntien palveluihin. 
 
Oheisliite: 
- talousarvioesitys 2019 
 
 

Palvelujohtaja Kalilaisen ehdotus 
 

Terveydenhuollon jaosto antaa edellä esitetyn lausunnon 
perusturvalautakunnalle. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 Lisäksi terveydenhuollon jaosto korostaa ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä. 
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Perusturvalautakunta

Kaupungin hallitus

Vanhusneuvoston kannanotto vuoden 2019 talousarvioesitykseen

Perusturvan toimialan talousarvioesitys vuodeksi 2019, vanhuspalvelut

Vanhusneuvosto haluaa tuoda esille sen, että jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. 
Näyttääkö Jyväskylä arvovalintansa 2019 talousarvioesityksessä ikäystävällisenä kaupunkina.

Vanhusväestön - erityisesti kaikkein vanhimpien määrä on rajussa kasvussa. Hyvää tarkoittavat 
projektit ja onnistunutkaan palvelurakenteen, toimintatapojen ja asenteitten muutos eivät ennätä 
kasvavan palvelutarpeen vauhtiin. Budjetin tekstiosassa on paljon hyviä tavoitteita, mutta 
valitettavasti se on monissa kohdin ristiriidassa resurssisuunnitelmien ja tosiasioiden kanssa.

Raskashoitoisten asiakkaiden määrä tulee kasvamaan, ja resurssitarpeet siirtyvät heidän mukanaan 
laitoshoidosta asumispalveluihin tai vaihtoehtoisiin yksiköihin; pahimmillaan uhkaa heittelle 
jääminen omassa kodissa. Vanhusneuvosto ei pidä mahdollisena, että ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa olevien osuus voisi vähentyä esitetyllä vauhdilla. Samalla asumispalvelujen 
jonoja suunnitellaan lyhennettäviksi. Tämä yhtälö ei tule toimimaan. Vanhustenhuolto on 
kokonaisuus. Kehittämisen painopisteet ovat vanhusneuvostonkin mielestä kotihoito, omaishoito ja 
perhehoito, mutta niitten kehittäminen edellyttää kaikkien osien toimivuutta. 
Resurssisuunnitelmissa ei omaishoidon ja perhehoidon lisäystarpeita ole huomioitu. Kotihoidon 
panostukset eivät vastaa kotihoidolle asetettuja suuria odotuksia.

Sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin tarvitaan lisäystä, jotta vanhuspalvelulain 
ennaltaehkäiseviä ja osallisuutta tukevia tavoitteita voitaisiin edistää. Omaishoitoa tukeviin 
lyhytaikaishoidon jaksoihin on liitettävä kuljetuspalvelut. Omaishoitopalkkioitten vähenemistä 
muitten käytettyjen palvelujen perusteella on loivennettava.

Näitten haasteitten keskellä ei pidä unohtaa ennaltaehkäisevää ja varhaiskuntouttavaa toimintaa eikä 
järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamista ja toimintatilojen tarjoamista.

Marja Leena Makkonen

Vanhusneuvoston puheenjohtaja
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Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat

1 000 euroa TA 2019

Ict-investoinnit 200,0
Ohjelmointi, robotiikka ja tarvikkeet 150,0
Digitalisaatiota edistävät kärkihankkeet 50,0

Varhaiskasvatus 750,0
Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus 350,0
Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus 350,0
Kalusteiden uusinta ja hankinta 50,0

Perusopetus 3 278,0
Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertainen kalustus (Pohjanlampi) 915,0
Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostyöt 780,0
Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus 355,0
Savulahden päiväkoti-koulun ensikertainen kalustus 480,0
Mankolan yhtenäiskoulun laajennus ja muutos, ensikertainen kalustus 510,0
Vesangan päiväkotikoulun laajennus 53,0
Kalusteiden uusinta ja hankinta 100,0
Nuorisopalvelut; Kuokkalan nuorisotilan kalustus 65,0
Nuorisopalvelut; Taidetyöpajan välineistön uudistaminen 20,0

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä 4 228,0
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SIVISTYS 

Toimialan kuvaus 

Sivistyksen toimiala järjestää kuntalaisille kasvatukseen ja opetukseen sekä harrastamiseen ja 
hyvinvointiin liittyviä palveluja. Toimialan palvelualueita ovat varhaiskasvatus- ja 
perusopetuspalvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. 
 
Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat nuoriso- ja oppilashuollon palvelujen kanssa kasvun 
ja oppimisen edistämisen kokonaisuuden. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut toimivat yhdessä 
kulttuurilaitosten kanssa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä.  
  
Sivistyksen toimialalla on kaksi lautakuntaa, sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. 
Perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii yhteinen yksilöhuoltojaos. 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

 
 
 
  

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toimintatulot 13 189,2 11 204,4 10 664,4 -540,0 -4,8 %
Toimintamenot 207 006,5 207 653,1 214 208,3 6 555,2 3,2 %
Toimintakate (sitova taso) -193 817,3 -196 448,7 -203 543,9 -7 095,2 3,6 %

Muutos 2018 - 2019
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Toiminnalliset tavoitteet 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

1. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin. 
 

2. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa. 
 

3. Avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti. 
 

4. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,43 (Arvio vuonna 2018 on 
1,62). 

 
5. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 22,9 oppilasta/ryhmä ja 

vuosiluokilla 7-9 on enintään 22,5 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2018 on vuosiluokilla 1-6 
19,40 ja vuosiluokilla 7-9 18,10). 

 
6. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi 

toteutuvat kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä 
palveluissa 7  koulu- tai oppilaitospäivän aikana. 

 
7. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7–29 -vuotiaiden määrä säilyy ennallaan (1 

850 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15–29 vuotiaista 
nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 780 nuorta. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 2 000 
ohjauskertaa.  

 
8. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2018 on 98 %). 
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Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

Nuorten palveluverkoston kehittäminen jatkuu 
  

 Koko toimiala on mukana nuorten palveluiden ja Nuorten talon kehittämisprosessissa 
erityisesti perusturvan kanssa.  

 Nuorisopalvelujen palveluyksikön toimintaa vahvistetaan osana nuorten alle 30-vuotiaiden 
palveluverkostoa.  

 Kohdennettujen palvelujen (etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta) yhteistyötä tiivistetään 
muiden nuorten palveluiden kanssa nuorille suunnatuissa palvelu- ja ohjausprosesseissa.  

 Alueellinen nuorisotyö suunnataan tukemaan alueiden nuorten hyvinvointia yhdessä alueen 
muiden toimijoiden kanssa mm. koulunuorisotyötä vahvistamalla (Huhtasuo, Palokka ja 
Vaajakoski) 

 Ohjaamo- toiminnan ja nuorisotiedotuksen vakiinnutetaan osana nuorten palveluiden 
kokonaisuutta. 

 
Yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku 0-16 –vuotiaille 
 

 Päiväkodeille ja kouluille laaditaan yhteiset pedagogiset suunnitelmat yhtenäisen opinpolun 
toteuttamiseksi vuosille 2018-2021. 

 
Oppimisen tuen järjestäminen 
 

 Tehostetun ja erityisen tuen palvelujen toimintatavoista ja rakenteista tehdään selvitys ja 
sen pohjalta tuen palveluiden toimintasuunnitelma tuleville vuosille.  

 
Lapsiperheiden palveluohjaus 
 

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjausta tehostetaan. 
 Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä uudistetaan.  

 
Osallisuuden edistäminen toimialalla 
 

 Kehitetään uudenlaisia asukkaiden osallistumista tukevia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 
lisääviä toimintamalleja palveluissa sekä osana päätöksenteon valmistelua.  

 Huoltajien, lasten ja henkilöstön arviointi- ja palautekäytäntöjen uudistamista kasvun ja 
oppimisen palveluissa jatketaan. 

 Varhaiskasvatuksen asiakasraadin vuorovaikutteisia toimintatapoja kehitetään edelleen.  
 Lapsivaikutusten arviointi huomioidaan päätöksenteossa. 

 
Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien toteuttaminen 
 

 Opetussuunnitelmat edellyttävät toimintakulttuurin muutosta ja osallisuuden lisääntymistä 
yksiköissä.  

 Varaudutaan A1-kielen opiskelun aloittamiseen ensimmäisellä vuosiluokalla.  

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen ja varhaiskasvatuksen tuen tarpeet otetaan käyttöön vuonna 
2018 tehdyn kartoituksen perusteella.  
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Raikas ja kasvava elinvoima 

Palvelujen ja yritysten yhteistyö  

 Toimiala on mukana Hippoksen, Keskustan ja Kankaan alueen kehittämistyössä.   
 Ennaltaehkäisevää SIB (social impact bond) -toiminta käynnistetään nuorisopalveluissa 
 Puolet aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään avustussopimuksilla palveluntuottajien 

kanssa.  

Paikallisen asiantuntijatyön tuotteistaminen 
 

 Jatketaan asiantuntijapalvelujen kehittämistä koulutusvientiverkostossa. 

Resurssien viisas käyttö 

Mobiililaiteuudistus esi- ja perusopetuksessa 2016–2019 
 

 Oppilas käyttää joko koulun/päiväkodin tai omaa mobiililaitetta osana omaa oppimistaan. 
Perusopetuksessa oppilailla on henkilökohtaiset laitteet (1:1) 3. luokasta ylöspäin. 

Liikuntapääkaupunki 

Luodaan joustava toimintamalli ja rakenteet peruskoulun 7-9 –luokkalaisille koulunkäynnin ja 
urheilun yhteensovittamiseksi.  
 
Liikunnallisuus ja toiminnallisuus lisääntyvät päiväkotien ja koulujen arjessa. Liikkuva koulu- ja 
Liikkuva varhaiskasvatus –hankkeet rakentavat Jyväskyläläisen toimintamallin kaikkiin 
päiväkoteihin ja kouluihin.  
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Sivistyksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suunnitelma 2019 

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä. Sivistyksen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja 
toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. Toimialan riskit ovat arvioineet palvelupäälliköt, palvelujohtajat sekä molempien 
lautakuntien alaiset johtoryhmät.  
 
Toimialan kannalta merkittävimmät riskit valikoituivat sen perusteella millaisia seurauksia niiden 
toteutuminen aiheuttaisi, millä todennäköisyydellä riski voisi toteutua ja millainen vaikuttavuus 
riskin toteutumisella olisi. Riskejä arvioidaan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille 
ja henkilöstölle. Lisäksi yksittäisissä isoissa päätösasioissa tehdään vaikutusten ennakkoarviointi 
(EVA), johon sisältyy riskiarviointi. 
  
Tehdyn riskiarvion perusteella sivistyksen toimialan merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin 
vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa 
taulukossa satunaisessa järjestyksessä.   
  

Riski 
 

Hallintakeinot ja toimenpiteet 

Turvattomuuden ja uhkatilanteiden 
lisääntyminen palvelujen 
järjestämisessä, tapahtumissa ja 
asiakaskohtaamisissa. 
Sairauskohtaukset lisääntyvät. 
 
Työntekijöiden ja asiakkaiden 
vahingoittumisriski kasvaa. 
Irtaimiston, tilojen ja kulttuuriomaisuuden  
vahingoittamisriski kasvaa.  
Uhkana tapahtumien keskeytymisiä.  
 
Henkilökunnan kokema fyysinen pelko ja 
turvattomuus lisääntyvät. 
Sairauspoissaolojen määrä kasvaa.  
 
Yksintyöskentelyssä turvattomuus 
lisääntyy. 
 

 
 
 
 
 
 
Koulutuksen, mm. Avekki- (aggression ja väkivallan 
ennakointi sekä hallinta) ja ensiapukoulutusten 
järjestäminen. 
 
Hälytysjärjestelmien asentaminen yksiköihin 
tarvittaessa ja niiden toimivuuden testaaminen.   
Vartiointipalvelujen ostamisen lisääminen.  
Turvallisuussuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja 
niiden harjoittelu.  
Turvaohjeistuksen läpikäynti tapahtumien 
yhteydessä.  
Tapahtumanjärjestäjiltä vaadittavat ilmoitukset.  
 
Työvuorosuunnittelulla huolehditaan siitä, että 
riskitilanteissa on riittävä määrä henkilökuntaa 
paikalla.  
Perusopetuksen tuen palveluiden selvitys ja 
toimenpide-ehdotukset toimintatapojen ja 
rakenteiden kehittämiseksi. 
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
kehittämistoimenpiteiden käyttöönottaminen.  
  

Lakisääteisten palvelujen laadun 
vaarantuminen.   
 
Varhaiskasvatukseen tulevien lasten 
määrän kasvun vaatimaan tila- ja 

 
 
 
Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään vuosittain 
talousarvion laadinnan yhteydessä.  
Lisätilojen ja uusien henkilöresurssien käyttöönotto.  

: Liite: Kasvun ja oppimisen talousarvioehdotus vuodelle 2019



 

 
 

resurssitarpeeseen vastaaminen tuottaa 
vaikeuksia.  
Kiinteistöjen peruskorjausten ja 
uusimisen viivästyminen aiheuttaa 
terveydellisiä riskejä.   
Oppilas- ja opiskeluhuollossa 
ammatillisen koulutuksen reformin 
mukanaan tuomaa opiskelijamäärää ja 
sen vaatimaa resurssia on vaikea 
arvioida etukäteen. AVI voi määrätä 
uhkasakon. 
  

 
 
 
 
Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelutarpeen kasvun 
vuoksi tarvitaan arviolta 5 henkilötyövuotta lisää 
oppilas- ja opiskeluhuoltoon vuoden 2019 aikana.  
 
  

Peruskorjausikäiset ja puutteelliset 
tilat alkavat määrittää 
palvelutuotantoa  
Yhä useammin vanhanaikaiset tilat 
rajoittavat tuotettavan palvelun sisältöä, 
laatua ja tuottamistapaa sekä 
aiheuttavat katkoksia palvelujen 
tuottamisessa.  
Tilat aiheuttavat terveysvaikutuksia 
asiakkaille ja työntekijöillä.    
Huoltokustannukset kasvavat.    
Imago kärsii.  
  

 
 
 
Kulttuurisuunnitelman mukaisen tilojen 
peruskorjaus- ja investointisuunnitelman laatiminen 
ja toteuttaminen.  
 
Rakennusten säännölliset kuntokartoitukset. 

Palveluja tukevan henkilöstön 
riittämättömyys yksiköissä ja 
tukipalveluissa. 
Palveluja ei voida tuottaa riittävää 
määrää. 
Viivästymisiä niin yksiköiden sisällä kuin 
asiakkaiden suuntaan.  
Henkilöstön kuormitus kasvaa, työssä 
jaksaminen kärsii ja poissaolot 
lisääntyvät. 
Virheiden mahdollisuus kasvaa.  
 

 
 
 
Seurataan palvelua tukevan henkilöstön määrää 
nykyistä pidemmällä ajanjaksolla.  
Palvelua tukevan henkilöstön määrän tavoitetaso 
pitäisi määritellä toimialalla ja kaupungin yhteisissä 
palveluissa.  
 

Valtionohjauksen ja 
lainsäädäntömuutosten aiheuttamat 
taloudelliset uhkat kunnalle. 
Varhaiskasvatuspaikkojen määrän 
tarpeen kasvua vaikea ennakoida, joten  
taloussuunnittelu vaikeutuu.  
Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan 
palvelut heikkenevät ja palvelujen 
ulkopuolelle jäävien nuorten määrä 
kasvaa. 
 
Kunnalla velvollisuus turvata välittömästi 
varhaiskasvatuspalvelu, jos yksityisen 
palveluntuottajan toiminta lakkaa.  
 

 
 
 
Palveluverkkosuunnitelma tehty ja päivitetään 
vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.  
Lisätilojen ja uusien henkilöresurssien käyttöönotto. 
 
  
  
Toimintatapaohjeistukset päivitetään ja sen 
noudattamista valvotaan. 
Palveluntuottajan omavalvontasuunnitelma 
vaaditaan ja sen toteutumista valvotaan. 

Tietosuoja ja tekninen suojaaminen 
Tietosuojan ja tietotekniikan vaatimusten 
koko ajan kiristyessä dokumenttien 
hallinta vaatii ohjeistusten päivitystä ja 
uusien laatimista   

 
Tarkennetaan ohjeistusta eri tilanteisiin, jatkuva 
koulutus, päivitetään 
arkistonmuodostussuunnitelma, varmistetaan 
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turvalliset tiedonsiirtovälineet (turvaposti), 
ylläpidetään tietoliikenteen teknistä turvallisuutta. 
 

 

  

: Liite: Kasvun ja oppimisen talousarvioehdotus vuodelle 2019



 

 
 

Määrärahan jakautuminen palvelualueittain 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

 
 
 
Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään 
sivistyslautakunnan käyttösuunnitelmassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Määrärahan jakautuminen palvelualueittain

 TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Yhteiset palvelut ja hallinto 1 542,5 1 332,6 1 332,6 0,0 0,0 %
Varhaiskasvatus 7 691,1 6 914,9 6 474,9 -440,0 -6,4 %
Perusopetus 3 955,6 2 956,9 2 856,9 -100,0 -3,4 %
Toimintatulot yhteensä 13 189,2 11 204,4 10 664,4 -540,0 -4,8 %

Yhteiset palvelut ja hallinto 6 869,5 6 225,9 6 294,2 68,3 1,1 %
Varhaiskasvatus 77 757,3 79 614,4 82 124,9 2 510,5 3,2 %
Perusopetus 122 379,7 121 812,8 125 789,2 3 976,4 3,3 %
Toimintamenot yhteensä 207 006,5 207 653,1 214 208,3 6 555,2 3,2 %

Yhteiset palvelut ja hallinto -5 327,1 -4 893,3 -4 961,6 -68,3 1,4 %
Varhaiskasvatus -70 066,2 -72 699,5 -75 650,0 -2 950,5 4,1 %
Perusopetus -118 424,1 -118 855,9 -122 932,3 -4 076,4 3,4 %
Toimintakate yhteensä -193 817,3 -196 448,7 -203 543,9 -7 095,2 3,6 %

Muutos 2018 - 2019
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Sivistyksen toimiala 

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 

Toiminnan kuvaus 

Kasvun ja oppimisen hallintoon kuuluvat toimialajohtaja, palvelujohtajat ja kasvun ja oppimisen 
hallinnon yksikkö. Lisäksi yksikössä ovat sivistyslautakunnan menot ja koko määrärahalle yhteisiä 
konsernihallinnon vyörytyksiä sekä konsernihallinnon laskuttamat toimialan hallinto-, henkilöstö- ja 
talouspalvelujen menot.  
 
Lasten vanhemmille tai muille huoltajille kohdennettua uuden varhaiskasvatuslain mukaista 
neuvontaa ja ohjausta käytettävissä olevista varhaiskasvatuspalveluista kehitetään ja tehostetaan 
varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa. Perusopetuksen palveluohjauksessa selkeytetään 
ohjauksen toimintatapoja. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan siirtyessä kunnille laaditaan 
ohjausta ja valvontaa tukeva sekä palveluja linjaava sääntökirja.  
 
Palvelu- ja kehittämisyksikössä tuetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön 
osaamisen kehittämistä uusilla toimintamalleilla ja tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 
Yhteistyössä henkilöstön kanssa kehitetään uusia laadun arvioinnin malleja. 
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Sivistyksen toimiala 

Varhaiskasvatus 

Toiminnan kuvaus 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, 
opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 
Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kunnallisena ja yksityisenä 
palveluna. Lisäksi on tarjolla avoimia varhaiskasvatuspalveluja. Esiopetus on osa 
varhaiskasvatusta. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava 
vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. 
Varhaiskasvatus edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, 
kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia sekä tukee lapsen oppimisen edellytyksiä ja edistää elinikäistä 
oppimista ja koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamista. 
 
Vuonna 2019 ennustetaan, että palvelujen piiriin tulee 120 uutta lasta. Jyväskyläläisistä lapsista 
arvioidaan keskimäärin 79,6 prosenttia käyttävän varhaiskasvatuspalveluja ja kotihoidontukea 
maksetaan 22,9 prosentille. Palvelujen tarve vaihtelee syys- ja kevättoimintakausina, mikä 
vaikuttaa henkilöstöresurssin ja tilojen käyttöön. Palveluverkkoselvitys on laadittu yhteistyössä 
KymppiR - palveluverkkoryhmässä. Elokuussa 2019 otetaan käyttöön uudet Kangasvuoren ja 
Savulahden päiväkoti-koulut. Keljonkankaan ja Kauramäen asuinalueilta luovutetaan yksityisille 
palveluntuottajille ALY-tontit päiväkotien rakentamiseen. Palveluseteleitä ja palvelurahaa 
myönnetään kysynnän mukaan.  
 
Pedagogista toimintaa ja henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan uutta lainsäädäntöä ja 
varhaiskasvatussuunnitelmaa. Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään vuoden 
2018 loppuun mennessä ja päivitetty paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 
elokuussa 2019. Uusi lainsäädäntö velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota valtakunnallisten 
suositusten mukaiseen ruokakasvatukseen ja kasvatushenkilöstön toimintaan esimerkkinä 
ruokailutilanteissa. Ruokailu järjestetään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille. 
Varhaiskasvatuslaki vaatii kehittämään toimintamalleja, jotka suojaavat lasta väkivallalta, 
kiusaamiselta ja muulta häirinnältä. Liikuntaa ja luonnossa toimimista kehitetään edelleen kaikissa 
toimintayksiköissä.  Yksiköiden toimintatapoja ja käytäntöjä kehitetään kerran vuodessa 
toteutettavien asiakas- ja henkilöstökyselyjen ja uusien arviointimenetelmien pohjalta.  
 
Henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista lisätään pedagogisilla ja vuorovaikutustaitoja edistävillä 
koulutuksilla. Lisäksi kaikki työyhteisöt koulutetaan haastavan käytöksen ennaltaehkäisyyn ja 
hallintaan. Eri työsukupolvista huolehditaan järjestämällä henkilökohtaista ja ryhmämentorointia. 
 
Varhaiskasvatuslain siirtymäsäännös edellyttää, että lapsia ja huoltajia sekä henkilöstöä koskevat 
tiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda) tammikuusta ja syyskuusta 2019 
alkaen.  
 
Vuoden 2019 aikana aloitetaan tekemään suunnitelmaa varhaiskasvatuslain mukaisen 
henkilöstörakenteen, uusien tehtävänimikkeiden ja kelpoisuuksiin liittyvien siirtymäsäädösten 
toteuttamiseksi Jyväskylässä.   
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut aloittavat toimintansa 1.8.2019.  
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Varhaiskasvatuksen lakisääteisen palvelun turvaaminen, 20 sairasvarahenkilön lisäys ja 17 
pedagogisen varahenkilön lisäys. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Kunnallinen päivähoito, lapset lkm ka/kk, 5 515 5 900 6 100 200 3,4 %
josta

päiväkodeissa 4 693 5 000 5 270 270 5,4 %
perhepäivähoidossa 265 280 240 -40 -14,3 %
kerhoissa 557 620 590 -30 -4,8 %
osuus 0-6-vuotiaista, % 53,2 56,2 60,8 5 8,2 %

Yksityinen päivähoito (sis. esiopetuksen ja palvelurahan),
lapset lkm ka/kk 1 617 1 700 1 880 180 10,6 %

osuus 0-6-vuotiaista, % 15,6 16,2 18,7 3 15,7 %
Kotihoidon tuki, lapset ka/kk 2 349 2 350 2 300 -50 -2,1 %

osuus 0-6-vuotiaista, % 22,7 22,4 22,9 1 2,4 %

Mittarit
Suoritehinta, euroa/laskennalliset lapset ka/vuosi
Päiväkoti 10 792 10 600 10 900 300 2,8 %

vaihteluväli 4 279 5 850 6 000 150 2,6 %
Perhepäivähoito 10 106 10 787 10 600 -187 -1,7 %
Kerhotoiminta 1 601 1 509 1 600 91 6,0 %
(TP on toteutunut suoritehinta, TA on laskennallinen suoritehinta)

Muutos 2018 - 2019
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Sivistyksen toimiala 

Perusopetus 

Toiminnan kuvaus 

Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen 
järjestämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja pedagogisesta kehittämistoiminnasta.   
 
Perusopetusta järjestetään 27 hallinnollisessa koulussa ja 37 erikokoisessa toimipaikassa. Pienet, 
alle 5-opettajaiset yksiköt toimivat hallinnollisesti toisen koulun yhteydessä. Koulujen ohjaus ja 
lähiesimiestyö on jaettu kahdelle palvelujohtajalle. Kouluyksiköiden toimintaa ohjataan neljällä 
alueella (etelä, pohjoinen, itä ja länsi).  
 
Vuoden 2018 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 12 304. Vuonna 
2019 oppilasmäärä kasvaa arviolta 190 oppilaalla. Päiväkoti-ikäisten määrän aiempien vuosien 
kasvu heijastuu edelleen tulevana vuonna oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuna.   
 
1.8.2018 alkaen 8. vuosiluokka opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokat 1-7 
ovat siirtyneet noudattamaan ko. opetussuunnitelmaa jo aiemmin. Syksyllä 2019 uuden 
opetussuunnitelman mukaisen opiskelun aloittaa 9. vuosiluokka. Jyväskylä kiinnittää 
perusopetuksessa huomiota laadukkaan palvelun toteutumiseen, toimintakulttuurin muutokseen ja 
monimuotoisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Opetussuunnitelmauudistus pohjautuu 
seitsemän laaja-alaisen osaamisen alueen toteuttamiseen. Jyväskylän kaupungin 
perusopetuksessa kehittämisen kärkinä ovat seuraavat osa-alueet: itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen. Yhtenäistä opinpolkua vahvistetaan yhdessä varhaiskasvatuksen 
kanssa tukemalla päiväkotikoulujen ja yhtenäiskoulujen toimintakulttuurin kehittymistä kohti lasten 
ja nuorten yhtenäisemmän kasvun- ja oppimisen polun toteutumista. Oppimisen tuen rakenteiden 
ja toimintamallien selvittäminen jatkuu. Selvityksen perusteella laaditaan oppimisen tuen 
kehittämissuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan tulevina vuosina. Koulun nuorisotyötä 
vahvistetaan kouluissa työskentelevien nuorisotyöntekijöiden myötä.  
 
Perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä uusien opetussuunnitelmien mukaiseksi tehdään 
mm. hankerahoituksen avulla. Kohdennetuilla hankkeilla edistetään mm. digitalisaatiota, lisätään 
liikuntaa lasten ja nuorten arkeen (Liikkuva koulu), uudistetaan opetusmenetelmiä, kehitetään 
koulun kerhotoimintaa, edistetään koulutuksellisista tasa-arvoa esi- ja perusopetuksessa ja 
kehitetään kielten opetusta. Hankkeiden tavoitteet tukevat Jyväskylän strategisten tavoitteiden 
toteutumista.  
 
Urheilevien lasten ja nuorten sekä muun tavoitteellisen harrastustoiminnan ja koulun yhteistyön 
rakenteita kehitetään.  
 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ja kehitetään perusteiden ja 
laatukriteerien pohjalta. Palveluja tuotetaan kasvun ja oppimisen palvelujen omana toimintana ja 
avustussopimuksin palveluntuottajaverkoston toteuttamana. Palvelut kohdentuvat ensisijaisesti 
1−2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3−5 luokkien oppilaille. Palvelun piirissä 
arvioidaan vuona 2019 olevan noin 1 600 oppilasta. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden 
(kehitysvammaiset, autistit) iltapäivätoiminnan järjestäminen, ns. VERTTI-toiminta on osa 
perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Vammaispalvelut tekee päätöksen oppilaan 
oikeudesta Vertti-toimintaan sekä mahdollisesta maksuttomasta aamu- ja iltapäivätoimintaan 
osallistumisesta. Palvelussa on noin 100 oppilasta.  
 
Perusopetuksen palveluverkon kehittämistä jatketaan jatkuvasti päivittyvän 
palveluverkkoselvityksen pohjalta ottaen huomioon oppilasmäärän kasvu, alueiden tulevat 
väestöennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. 
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Kuokkalan yhtenäiskoulun peruskorjaus ja rakentaminen sekä Kangasvuoren päiväkotikoulun 
rakentaminen jatkuu, Savulahden sekä Vesangan päiväkotikoulujen rakentaminen toteutuu 
hankesuunnitelman mukaisesti.   
 
Oppilaaksioton prosessissa toimitaan siten, että ryhmien täyttöaste pysyy korkeana ja kuljetus-
kustannukset mahdollisimman pieninä.  
 
Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluyksikkö tuottaa esi-, perus-, 2. asteen koulutuksen psykologi- 
sekä kuraattoripalvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa alle 18-vuotiaiden nuorten päihde- ja 
mielenterveyspalvelua, jota toteuttavat psykiatriset sairaanhoitajat. Palveluyksikkö tuottaa myös 
Uuraisten ja Toivakan perusopetuksen koulupsykologipalvelun sekä koulutusta ja työnohjausta 
Jyväskylän seudun kuntien henkilöstölle. Kuraattorit ja psykologit osallistuvat sekä yhteisölliseen 
että yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön omissa vastuuyksiköissään. Asiakastyössä tavoitteena 
on laissa säädettyjen aikarajojen saavuttaminen nykyistä toimintaa tehostamalla ja 
henkilöstöresurssia lisäämällä. Palvelun painopistettä siirretään uuden oppilas- ja 
opiskelijahuoltolain mukaisesti kohti ehkäisevää ja yhteisöllistä työtä. Oppilas- ja opiskeluhuollon 
yksikkö on mukana psykososiaalisten palveluiden alaisen henkisen ensiavun kriisiryhmän 
toiminnassa sekä tuottamassa uuden sosiaalipalveluiden alaisen Nuorisovastaanoton palveluja.  
  

Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluiden organisaatio muuttui vuoden 2018 aikana, kun sen vastuulle siirrettiin 
Jyväskylän Ohjaamo, nuorten ja nuorten aikuisten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen 
palvelupiste.  Nuorisopalveluiden tuottamat palvelut jakaantuvat ehkäiseviin ja kohdennettuihin 
palveluihin. Ehkäisevät palvelut kohdistuvat ensisijaisesti 7 - 18 -vuotiaisiin, joita kohdataan 
alueellisen nuorisotyön nuorisotilaverkostossa, kouluilla sekä erilaisissa tapahtumissa ja 
tilaisuuksissa. Vuonna 2019 keskitytään kehittämään alueellisessa nuorisotyössä erityisesti 
koulunuorisotyössä Huhtasuolla, Palokassa ja Vaajakoskella. Lisäksi keskustan alueen 
nuorisotoiminnan vahvistetaan erityisesti kauppakeskusnuorisotyönä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. 
  
Kohdennetuissa palveluissa kohderyhmänä ovat 15 - 29 -vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka 
tarvitset tukea ja vahvempaa ohjausta. Kohdennettua palvelua tuotetaan työpajatoiminnassa, 
etsivässä nuorisotyössä sekä nivelvaiheen työssä. Työpajatoiminta tarjoaa valmennus-, ohjaus- ja 
opetuspalveluja. Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoret, jotka ovat koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella tai vaarassa jäädä niiden ulkopuolelle. Nivelvaiheen työssä tavoitteena on tarjota 
lisäohjausta ja tukea tarpeen mukaan erityisesti peruskoulua päättämässä oleville nuorille.  
  
Kolmivuotisella ESR-rahoitteisella Kasvun Maisema-hankkeella pyritään luomaan uusia 
toimintamalleja nuorten palveluverkostossa yli sektorirajojen. 
  
Jyväskylän Ohjaamo-toiminta vakiintui osaksi Jyväskylän kaupungin toimintaa ESR-hankkeen 
päättymisen jälkeen syksyllä 2018. Vuoden 2019 aikana jatketaan Ohjaamo-toiminnan 
vakiinnuttamista yhdessä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa. 
  

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 

 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Oppilasmäärä 20.9 12 053 12 259 12 494 235 1,9 %
Oppilaat, äidinkieli muu kuin suomi 609 642 654 12 1,9 %
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset 1 496 1 584 1 599 15 0,9 %
Koulukuljetettavien määrä 1 735 1 691 1 822 131 7,7 %

Opetustuntien kokonaismäärä
 1-6 luokilla 10 285 10 400 9 272 -1 128 -10,8 %
 7-9 luokilla 6 111 6 230 5 527 -703 -11,3 %
 erityisopetus 3 237 3 300 3 031 -269 -8,2 %

Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat 75 000 77 000 78 000 1 000 1,3 %
Kohdennetuissa palveluissa tavoitetut nuoret 690 750 770 20 2,7 %
Ohjaamo-toiminnan ohjauskerrat 2 000

Mittarit
Opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas 1,63 1,63 1,43 0 -12,3 %
Opetusryhmän laskennallinen koko/ryhmä
 1-6 luokilla 19,4 19,4 22,9 4 18,0 %
 7-9 luokilla 18,1 18,1 22,5 4 24,3 %

Muutos 2018 - 2019
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Henkilöstösuunnitelma 2019 / Kasvu ja oppiminen 
 
Koko henkilöstö (sis. maakuntaan siirtyvät): 

 
KASVU JA OPPIMINEN

Henkilöstömenot (1 000 €) 
ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv euro htv euro htv

Toimialan hallinto ja yht. palvelut 1 515,0 28,8 1 670,8 30,0 1 974,1 32,7
Varhaiskasvatuksen palvelualue 37 595,8 1 041,3 38 968,9 1 066,2 43 369,1 1 161,0
Perusopetuksen palvelualue 62 386,1 1 305,9 62 257,3 1 325,0 66 150,7 1 363,6
Yhteensä 101 496,9 2 376,0 102 897,0 2 421,2 111 493,9 2 557,3

Muut henkilöstömenot (1 000 €)
(ilman henkilötyövuosia) euro euro euro

Perusopetuksen hankkeet 914,5 20,4 0,0
Nuorten taidetyöpajan hankkeet 167,5 4,5 0,0
Sivistyslautakunta 34,2 34,9 34,9
Yhteensä 1 116,2 24,9 34,9 0,0 34,9

Konsernihallinnon vyörytykset 335,8 0,0
Eläkemenop.- ja varhe-maksut 2 934,5 2 933,8 2 933,8
Lomarahaleikkauksen palautus 1 178,3

Kasvu ja oppiminen yht. 105 883,4 2 400,8 105 865,7 2 421,2 115 640,9 2 557,3

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

 
 
 
 
Maakuntaan siirtyvän henkilöstön osuus: 

 
Henkilöstömenot (1 000 €) 
ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv

Toimialan hallinto ja yht. palvelut
Varhaiskasvatuksen palvelualue
Perusopetuksen palvelualue
Yhteensä 0,0 0,0

TA 2019
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Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen 
 
Lomarahaleikkausten palautus on huomioitu palvelualuekohtaisissa suunnitelmissa ensi vuoden 
talousarvioluvuissa! Eli tässä huomioitu tuplana, jos pidetään omana rivinään.  
 
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto: 
 
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön perustettu pedagogisen suunnittelijan tehtävä. Rekrytointi 
syksyllä 2018. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualue: 
 
Varhaiskasvatuksen palveluntarve on edellisestä vuodesta lisääntynyt ja on jou duttu palkkaa-
maan uutta henkilöstöä sekä olemassa olleisiin päiväkoteihin että uusiin ja vuokrattuihin lisätiloi-
hin. Esimerkiksi Haukkamäen ja Taikalampun yhteyteen on perustettu viipalerakennukset. Elo-
kuussa 2019 aloittaa kaksi uutta päiväkotia. Elokuussa aloittaa Savulahden päiväkotikoulu, jonne 
rekrytoidaan 48 uutta työntekijää. Kangasvuoren päiväkotikoulu laajenee varhaiskasvatuksen 
osalta niin, että sinne rekrytoidaan 9 uutta työntekijää. Kahden vuoden pedagogisen johtajuuden 
kokeilun jälkeen on palkattu kolme uutta päiväkodin johtajaa. Ammatillisen kuntoutuksen tehtä-
väjärjestelyjen myötä on palkattu esimerkiksi kaksi toimistosihteeriä keskitetyn työvuorosuunnit-
telun kokeiluun.  
 
Euromuutoksia on aiheuttanut vuonna 2018 alkanut lastenhoitajien ja erityisavustajien tva:n ke-
hittäminen. Uusi Kvtes korotti varhaiskasvatuksen erityisopettajien peruspalkkoja ja liite 5:en tuli 
uusi hinnoittelukohta pedagogisille johtajille ja apulaisjohtajille. Lisäksi lastentarhanopettajien S-
A-K –aika on lisännyt varahenkilöstön tarvetta lapsiryhmissä.  
 
Perusopetuksen palvelualue: 
 
Nuorisopalvelut: Jyväskylän Ohjaamo-toiminta vakiintui osaksi Jyväskylän kaupungin toimintaa.  
 
Oppilashuolto: Oppilashuollon lakisääteistä henkilöstömäärää on lisätty viidellä henkilöllä vuoden 
2018 aikana.  
 
Koulunkäynninohjaajat: Koulunkäynninohjaajien määrää on lisätty vuoden 2018 aikana noin 14 
henkilötyövuodella.  
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SIVISTYS 

Toimialan kuvaus 

Sivistyksen toimiala järjestää kuntalaisille kasvatukseen ja opetukseen sekä harrastamiseen ja 
hyvinvointiin liittyviä palveluja. Toimialan palvelualueita ovat varhaiskasvatus- ja 
perusopetuspalvelut sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. 
 
Varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat nuoriso- ja oppilashuollon palvelujen kanssa kasvun 
ja oppimisen edistämisen kokonaisuuden. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut toimivat yhdessä 
kulttuurilaitosten kanssa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä.  
  
Sivistyksen toimialalla on kaksi lautakuntaa, sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. 
Perusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii yhteinen yksilöhuoltojaos. 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

 
 
  

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toimintatulot 10 977,7 9 213,6 9 178,6 -35,0 -0,4 %
Toimintamenot 49 602,9 48 288,1 50 569,7 2 281,6 4,7 %
Toimintakate (sitova taso) -38 625,2 -39 074,5 -41 391,1 -2 316,6 5,9 %

Muutos 2018 - 2019
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Toiminnalliset tavoitteet 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 
 
1. Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat 

50 000 osallistujaa. Kulttuuripalvelujen toiminnan ensisijaisina kohderyhminä ovat lapset, 
nuoret ja ikääntyneet.  
 

2. Kulttuuripalvelut edistää eri-ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta kehittämällä 
digitaalisten palvelujen tarjontaa ja huomioi kulttuurisisällöissään monipuolisesti taiteen eri lajit 
ja muodot. Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai 
taidekasvattajaa taiteen eri aloilta. 

 
Jyväskylän kansalaisopisto 
 
1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2018 tasolla 

(TA 2018 kansalaisopisto 22 200, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen 
oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2018 tasolla (TA 2018 kansalaisopisto 38 000 
tuntia, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3 000 tuntia). 
 

2. Nostetaan kurssien täyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti 
kurssialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille 
Kipinä-kortilla, arvio lv. 2018–2019 70 kpl, tavoite lv. 2017–2018 on 50 kpl (toteutuma 51). 
Maksuttomat opintosetelikurssit, toteutuma lv. 2017-2018 11 kurssia, tavoite lv. 2018–2019 on 
18 kurssia). 

 
Kirjastot 
 
1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 38 800 tuntia, joista omatoimisia 

aukiolotunteja 14 000 tuntia. 
 
2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 025 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 

850 000. 
 

Museot 
 
1. Museoiden kävijämäärätavoite on 80 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-

Suomen museo 10 000 (museo avautuu peruskorjauksen jälkeen syksyllä 2019), Keski-
Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 
2018: 70 000 kävijää).  
 

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä 
vahvistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 150 tilaisuutta. 
 

Liikuntapalvelut 
 
1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä yhteensä 530 000 asiakasta, 

joista seniorikortilla käyviä 80 000. 
 

2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa 
ja 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 80-90 %.   
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Jyväskylä Sinfonia 
 
1. Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa (vuonna 2017: 69 

konserttia ja 30 654 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (vuonna 2017: 95 %). 
 
2. Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 

osallistujaa (vuonna 2017: 5 313 osallistujaa).  
 

Jyväskylän kaupunginteatteri 
 
1. Kaupunginteatterilla on tavoitteena tuottaa seitsemän ensi-iltaa, neljä päänäyttämöllä ja kolme 

pienellä näyttämöllä lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään yksi aiempi esitys. Vuonna 2018 
ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä. 

 
2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste 

on 72 %. Vuonna 2018 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 
%. Yleisötyön tavoite on 8 850 osallistujaa. 
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Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

Edistetään osallisuutta liikuntapalveluissa.  
 

 Perustetaan liikuntaolosuhteiden asiantuntijaraati liikuntapaikkojen käyttöön liittyvien 
palvelujen ja toimintojen kehittämiseksi ja tehostamiseksi.  

Saavutettavat museokokoelmat 

 Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään, jonka myötä 
museokokoelmat ovat helpommin kuntalaisten ja muiden saavutettavissa. Uusi järjestelmä 
mahdollistaa myös joukkoistamisen. 

Raikas ja kasvava elinvoima 

Palvelujen ja yritysten yhteistyö  

 Toimiala on mukana Hippoksen, Keskustan ja Kankaan alueen kehittämistyössä.   

Ruusupuiston museokeskuksen suunnittelun edistäminen 
 

 Tehdään kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön aiesopimuksen mukaisesti hankesuunnitelma 
Alvar Aalto -museon peruskorjauksesta ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon 
välisen nivelosan toteuttamisesta. 

 
Paikallisen asiantuntijatyön tuotteistaminen 
 

 Jatketaan asiantuntijapalvelujen kehittämistä koulutusvientiverkostossa. 
 
Kulttuurikeskustan kehittäminen 
 

 Toimiala on tiiviisti mukana keskustan kulttuurihankkeessa, jossa selvitetään ja edistetään 
kulttuuripalveluiden toiminnallisten sisältöjen ja tila-asioiden nykytilaa ja tulevaisuutta.  

Liikuntapääkaupunki 

Uudistetaan urheiluseurojen ja järjestöjen avustus- ja palvelukonseptia mm. käyttö- ja 
yhteistyösopimuksilla.  
 
Vahvistetaan Jyväskylän Urheiluakatemian toimintaa kehittämällä harjoitteluolosuhteita eri 
urheilulajeille. 
 
Luodaan joustava toimintamalli ja rakenteet peruskoulun 7-9 –luokkalaisille koulunkäynnin ja 
urheilun yhteensovittamiseksi.  
 
Lähiliikuntapaikkaohjelman 2019 toimenpiteet  

 Viimeistellään Kuokkalan lähiliikuntapaikka.   
 Jatketaan rantaraitin kehittämistä. 
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Sivistyksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
suunnitelma 2019 

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä. Sivistyksen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja 
toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. Toimialan riskit ovat arvioineet palvelupäälliköt, palvelujohtajat sekä molempien 
lautakuntien alaiset johtoryhmät.  
 
Toimialan kannalta merkittävimmät riskit valikoituivat sen perusteella millaisia seurauksia niiden 
toteutuminen aiheuttaisi, millä todennäköisyydellä riski voisi toteutua ja millainen vaikuttavuus 
riskin toteutumisella olisi. Riskejä arvioidaan kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä lautakunnille 
ja henkilöstölle. Lisäksi yksittäisissä isoissa päätösasioissa tehdään vaikutusten ennakkoarviointi 
(EVA), johon sisältyy riskiarviointi. 
  
Tehdyn riskiarvion perusteella sivistyksen toimialan merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin 
vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa 
taulukossa satunaisessa järjestyksessä.   
  

Riski 
 

Hallintakeinot ja toimenpiteet 

Turvattomuuden ja uhkatilanteiden 
lisääntyminen palvelujen 
järjestämisessä, tapahtumissa ja 
asiakaskohtaamisissa. 
Sairauskohtaukset lisääntyvät. 
 
Työntekijöiden ja asiakkaiden 
vahingoittumisriski kasvaa. 
Irtaimiston, tilojen ja kulttuuriomaisuuden  
vahingoittamisriski kasvaa.  
Uhkana tapahtumien keskeytymisiä.  
 
Henkilökunnan kokema fyysinen pelko ja 
turvattomuus lisääntyvät. 
Sairauspoissaolojen määrä kasvaa.  
 
Yksintyöskentelyssä turvattomuus 
lisääntyy. 
 

 
 
 
 
 
 
Koulutuksen, mm. Avekki- (aggression ja väkivallan 
ennakointi sekä hallinta) ja ensiapukoulutusten 
järjestäminen. 
 
Hälytysjärjestelmien asentaminen yksiköihin 
tarvittaessa ja niiden toimivuuden testaaminen.   
Vartiointipalvelujen ostamisen lisääminen.  
Turvallisuussuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja 
niiden harjoittelu.  
Turvaohjeistuksen läpikäynti tapahtumien 
yhteydessä.  
Tapahtumanjärjestäjiltä vaadittavat ilmoitukset.  
 
Työvuorosuunnittelulla huolehditaan siitä, että 
riskitilanteissa on riittävä määrä henkilökuntaa 
paikalla.  
Perusopetuksen tuen palveluiden selvitys ja 
toimenpide-ehdotukset toimintatapojen ja 
rakenteiden kehittämiseksi. 
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen 
kehittämistoimenpiteiden käyttöönottaminen.  
  

Lakisääteisten palvelujen laadun 
vaarantuminen.   
 
Varhaiskasvatukseen tulevien lasten 
määrän kasvun vaatimaan tila- ja 

 
 
 
Palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään vuosittain 
talousarvion laadinnan yhteydessä.  
Lisätilojen ja uusien henkilöresurssien käyttöönotto.  
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resurssitarpeeseen vastaaminen tuottaa 
vaikeuksia.  
Kiinteistöjen peruskorjausten ja 
uusimisen viivästyminen aiheuttaa 
terveydellisiä riskejä.   
Oppilas- ja opiskeluhuollossa 
ammatillisen koulutuksen reformin 
mukanaan tuomaa opiskelijamäärää ja 
sen vaatimaa resurssia on vaikea 
arvioida etukäteen. AVI voi määrätä 
uhkasakon. 
  

 
 
 
 
Oppilas- ja opiskeluhuollon palvelutarpeen kasvun 
vuoksi tarvitaan arviolta 5 henkilötyövuotta lisää 
oppilas- ja opiskeluhuoltoon vuoden 2019 aikana.  
 
  

Peruskorjausikäiset ja puutteelliset 
tilat alkavat määrittää 
palvelutuotantoa  
Yhä useammin vanhanaikaiset tilat 
rajoittavat tuotettavan palvelun sisältöä, 
laatua ja tuottamistapaa sekä 
aiheuttavat katkoksia palvelujen 
tuottamisessa.  
Tilat aiheuttavat terveysvaikutuksia 
asiakkaille ja työntekijöillä.    
Huoltokustannukset kasvavat.    
Imago kärsii.  
  

 
 
 
Kulttuurisuunnitelman mukaisen tilojen 
peruskorjaus- ja investointisuunnitelman laatiminen 
ja toteuttaminen.  
 
Rakennusten säännölliset kuntokartoitukset. 

Palveluja tukevan henkilöstön 
riittämättömyys yksiköissä ja 
tukipalveluissa. 
Palveluja ei voida tuottaa riittävää 
määrää. 
Viivästymisiä niin yksiköiden sisällä kuin 
asiakkaiden suuntaan.  
Henkilöstön kuormitus kasvaa, työssä 
jaksaminen kärsii ja poissaolot 
lisääntyvät. 
Virheiden mahdollisuus kasvaa.  
 

 
 
 
Seurataan palvelua tukevan henkilöstön määrää 
nykyistä pidemmällä ajanjaksolla.  
Palvelua tukevan henkilöstön määrän tavoitetaso 
pitäisi määritellä toimialalla ja kaupungin yhteisissä 
palveluissa.  
 

Valtionohjauksen ja 
lainsäädäntömuutosten aiheuttamat 
taloudelliset uhkat kunnalle. 
Varhaiskasvatuspaikkojen määrän 
tarpeen kasvua vaikea ennakoida, joten  
taloussuunnittelu vaikeutuu.  
Etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan 
palvelut heikkenevät ja palvelujen 
ulkopuolelle jäävien nuorten määrä 
kasvaa. 
 
Kunnalla velvollisuus turvata välittömästi 
varhaiskasvatuspalvelu, jos yksityisen 
palveluntuottajan toiminta lakkaa.  
 

 
 
 
Palveluverkkosuunnitelma tehty ja päivitetään 
vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.  
Lisätilojen ja uusien henkilöresurssien käyttöönotto. 
 
  
  
Toimintatapaohjeistukset päivitetään ja sen 
noudattamista valvotaan. 
Palveluntuottajan omavalvontasuunnitelma 
vaaditaan ja sen toteutumista valvotaan. 

Tietosuoja ja tekninen suojaaminen 
Tietosuojan ja tietotekniikan vaatimusten 
koko ajan kiristyessä dokumenttien 
hallinta vaatii ohjeistusten päivitystä ja 
uusien laatimista   

 
Tarkennetaan ohjeistusta eri tilanteisiin, jatkuva 
koulutus, päivitetään 
arkistonmuodostussuunnitelma, varmistetaan 
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turvalliset tiedonsiirtovälineet (turvaposti), 
ylläpidetään tietoliikenteen teknistä turvallisuutta. 
 

 

Määrärahan jakautuminen palvelualueittain 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

 
 
Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään kulttuuri- ja 
liikuntalautakunnan käyttösuunnitelmassa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 299,7 194,5 159,5 -35,0 -18,0 %
Jyväskylän kansalaisopisto 1 640,5 1 507,0 1 507,0 0,0 0,0 %
Kirjastot 599,3 508,3 508,3 0,0 0,0 %
Museot 662,7 333,9 333,9 0,0 0,0 %
Liikunta 5 797,2 5 096,8 5 096,8 0,0 0,0 %
Jyväskylä Sinfonia 539,7 342,5 342,5 0,0 0,0 %
Jyväskylän kaupunginteatteri 1 438,6 1 230,6 1 230,6 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 10 977,7 9 213,6 9 178,6 -35,0 -0,4 %

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 3 440,6 3 518,9 3 675,3 156,4 4,4 %
Jyväskylän kansalaisopisto 4 638,2 4 520,7 4 693,7 173,0 3,8 %
Kirjastot 8 413,9 8 649,0 8 962,3 313,3 3,6 %
Museot 4 883,2 4 504,2 4 698,7 194,5 4,3 %
Liikunta 19 439,2 18 587,3 19 677,1 1 089,8 5,9 %
Jyväskylä Sinfonia 3 145,2 3 001,4 3 151,4 150,0 5,0 %
Jyväskylän kaupunginteatteri 5 642,6 5 506,7 5 711,2 204,5 3,7 %
Toimintamenot yhteensä 49 602,9 48 288,1 50 569,7 2 281,6 4,7 %

Kulttuuri- ja hallintopalvelut -3 141,0 -3 324,4 -3 515,8 -191,4 5,8 %
Jyväskylän kansalaisopisto -2 997,6 -3 013,7 -3 186,7 -173,0 5,7 %
Kirjastot -7 814,6 -8 140,7 -8 454,0 -313,3 3,8 %
Museot -4 220,6 -4 170,3 -4 364,8 -194,5 4,7 %
Liikunta -13 642,0 -13 490,5 -14 580,3 -1 089,8 8,1 %
Jyväskylä Sinfonia -2 605,5 -2 658,9 -2 808,9 -150,0 5,6 %
Jyväskylän kaupunginteatteri -4 204,0 -4 276,1 -4 480,6 -204,5 4,8 %
Toimintakate yhteensä -38 625,2 -39 074,5 -41 391,1 -2 316,6 5,9 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 
Toiminnan kuvaus 

Kulttuuri- ja hallintopalvelut vastaa kulttuuri- ja liikuntapalvelujen lautakunta-asioiden sekä 
kehittämisen toiminnoista. Tehtäviin kuuluvat päätöksenteon valmistelu, hallinnollinen ohjaus sekä 
strateginen suunnittelu ja kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti. 
 
Yksikköön sisältyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan ja palvelujohtajan menot sekä 
kansalaistoiminnan, kulttuurin ja liikunnan avustukset. 
 
Kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa ja tukea kulttuurin sekä taiteen 
harjoittamista ja harrastamista ja siten edistää asukkaiden hyvinvointia. Tavoitteena on edistää 
palvelujen saavutettavuutta ja siten lisätä kulttuuripalvelujen käyttöä. Keskeiset kohderyhmät ovat 
lapset ja nuoret sekä ikääntyneet. 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Palveluverkkoon liittyvät lisätarpeet kulttuuripalveluissa huomioidaan talousarvioesityksessä, mm. 
lasten-, nuorten ja ikäihmisten määrän kasvuun sekä kustannusten nousuun perustuen.  
 
Hankkeiden omarahoitusosuuksiin varaudutaan.  
 
Kulttuurisuunnitelman jalkauttamiseen varataan talousarvioesityksessä lisäresursseja.  
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 

 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Lasten, nuorten ja koko perheen kulttuuripalvelut
Tapahtumien, työpajojen ja muiden toimintojen lukumäärä 1 300
Osallistujien lukumäärä 31 179 28 000
Ikäihmisten kulttuuripalvelut
Tapahtumien, työpajojen ja muiden toimintojen lukumäärä 200
Osallistujien lukumäärä 18 961 8 500
Kulttuuriluotsitoiminta
Tapahtumien ja luotsausten lukumäärä 480
Osallistujien lukumäärä 5 000
Muut tapahtumat
Tapahtumien lukumäärä 20
Osallistujien lukumäärä 8 500
Striimaukset
Lukumäärä 15
Taiteilijat ja taidekasvattajat
Lukumäärä 451 350

Muutos 2018 - 2019
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Avustukset ja sopimukset 2017-2019

TP TA+M TA
(euroa) 2017 2018 2019 euroa %

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset 394 383 414 384 414 384 0 0 %
kulttuuritoiminnan avustukset 145 784 155 784 155 784 0 0 %
kansalaistoiminnan sekä sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustukset 36 449 46 450 46 450 0 0 %
kulttuuritoiminnan avustussopimukset 212 150 212 150 212 150 0 0 %

Liikuntatoiminnan avustukset 161 065 170 370 170 370 0 0 %
liikunta-avustukset 133 525 142 830 142 830 0 0 %
Keski-Suomen urheiluakatemian avustus 27 540 27 540 27 540 0 0 %

0
Kansalaistoiminnan keskus 48 600 48 600 48 600 0 0 %
Monikulttuurikeskus Gloria 170 000 170 000 170 000 0 0 %
Sepänkeskus 175 000 175 000 175 000 0 0 %

0
Alvar Aalto säätiön avustus 338 800 338 800 338 800 0 0 %
Keski-Suomen luontomuseon avustus 38 777 38 777 38 777 0 0 %
Keski-Suomen illmailumuseon avustus 59 000 59 000 59 000 0 0 %
Jyväskylän festivaalien avustus, Jyv. Kesä 152 300 152 300 152 300 0 0 %

Avustukset ja sopimukset yhteensä 1 537 925 1 567 231 1 567 231 0 0 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Jyväskylän kansalaisopisto 

Toiminnan kuvaus 

Jyväskylän kansalaisopisto on aikuiskoulutuslaitos, joka järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen 
pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. 
Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, 
moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. 
Toiminnassa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 
 
Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta, käsityöneuvontaa sekä tilauskoulutusta. 
Painopistealueena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus. 
 
Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa. 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Kuvataidekoulu aloitti noudattamaan uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaan 
laadittua opetussuunnitelmaa 1.8.2018 alkaen. Uudistus koskee sekä laajan että yleisen 
oppimäärän mukaista kuvataidekoulua. Huhtikuussa 2018 alkanut maahanmuuttajien luku- ja 
kirjoitustaidon koulutus jatkuu myös vuonna 2019. Koulutus nostaa hieman sekä opetustuntien että 
kurssilaisten määrää.  

Tunnusluvut ja mittarit 

 
  

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Kansalaisopisto
Opetustuntien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 37 867 38 000 38 900 900 2,4 %
josta taiteen perusopetuksen opetustunteja 6 246 6 300 6 300 0 0,0 %
Kurssilaisten määrä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 22 953 22 200 22 260 60 0,3 %
josta taiteen perusopetuksen kurssilaisia 1 473 1 550 1 550 0 0,0 %
Kurssien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita) 1 438 1 460 1 464 4 0,3 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet 65 50 50 0 0,0 %
Tilauskoulutuksen opetustuntien lukumäärä 7 475 6 650 6 650 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 115 104 104 0 0,0 %
Kuvataidekoulu, laaja oppimäärä (ei sisällä hankkeita)
Opetustuntien lukumäärä 3 035 3 000 3 000 0 0,0 %
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä 285 290 290 0 0,0 %
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä 40 40 40 0 0,0 %
Käsityöneuvonta
Asiakkaiden lukumäärä (päivämaksun maksaneet) 1 722 2 050 1 800 -250 -12,2 %
Toimipisteiden lukumäärä 1 1 1 0 0,0 %

Mittarit
Kansalaisopuisto: nettomenot e / opetustunti 69,5 63,4 63,4 0 0,0 %
Kansalaisopuisto: nettomenot e / kurssilainen 114,6 108,5 108,5 0 0,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / oppilas 1 099,5 1 020,3 1 020,3 0 0,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / opetustunti 117,7 112,2 112,2 0 0,0 %
Käsityöneuvonta: nettomenot e / asiakas 39,9 36,8 39,6 3 7,6 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kirjastot 
Toiminnan kuvaus 

Jyväskylän kaupunginkirjaston tehtävänä on yleisen kirjasto- ja tietopalvelun järjestäminen 
toiminta-alueellaan. Kirjaston toimipisteet tarjoavat pääsyn tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistävät 
lukemista, kirjallisuutta ja lukutaitoa sekä tarjoavat tietopalvelua. Kirjastojen tilat ovat suosittuja 
julkisia tiloja, jotka ovat helposti ja maksutta kuntalaisten käytettävissä ja saavutettavissa. Kirjaston 
tehtävänä on myös tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 
sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. 
 
Osa kirjaston palveluista toteutetaan alueellisena yhteistyönä. Keskikirjastojen toiminta-alue kattaa 
vuonna kaikki keskisuomalaiset kirjastot, yhteensä 23 kuntaa. Keskisuomalaiset kirjastot toimivat 
tiiviissä yhteistyössä tavoitteena kaikille tasa-arvoiset kirjastopalvelut. Kuntien asukkaat voivat 
varata, lainata ja palauttaa aineistoa yli kuntarajojen. Samalla kirjastokortilla voi käyttää yli 
viittäkymmentä kirjastoa. E-kirjat ja sähköiset lehdet kirjastot hankkivat yhdessä koko alueen 
käyttöön. 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Kirjastopalveluissa kehitetään sisältötarjontaa keskitetyllä sisältöjen ja aineistojen valinnalla sekä 
kelluvalla kokoelmalla, tarjotaan pääsy kiinnostaviin digitaalisiin aineistoihin, nopeutetaan 
uutuusaineiston saatavuutta sekä karsitaan logistiikkatyötä ja aineistokuljetuksia.  Asiakaspalvelua 
kehitetään kohti aktiivista ja asiakkaita osallistavaa palvelukulttuuria. Asiakastyö painottuu 
asiantuntijuutta ja vuorovaikutusta edellyttäviin tehtäviin, erityisesti lukemisen edistämisen ja tiedon 
hankinnan opastamisen palveluihin. 
 
Osallistutaan Keljonkankaan uuden kirjastotilan toteutussuunnitteluun ja Kortepohjan uuden 
kirjastotilan hankesuunnitteluun osana kouluhankkeita. 
 
Rekrytoidaan digineuvoja kirjastoon sekä varaudutaan digineuvonnan laitehankintoihin sekä 
osaamisen kehittämisen kustannuksiin.  

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Lainat 2 754 741 2 830 000 2 750 000 -80 000 -2,8 %
Käynnit 1 188 620 1 150 000 1 175 000 25 000 2,2 %
Verkkokäynnit 875 074 800 000 850 000 50 000 6,3 %
E-aineiston käyttökerrat 49 971 50 000 75 000 25 000 50,0 %
Tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä 18 789 20 000 20 000 0 0,0 %
Uutuusaineiston hankinta kpl 43927 40 000 40 000 0 0,0 %

Mittarit
Bruttomenot e / asukas 60,6 60,5 60,5 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Museot 
Toiminnan kuvaus 

Museopalveluihin kuuluvat Jyväskylän taidemuseo (aluetaidemuseo), Keski-Suomen museo (maa-
kuntamuseo) ja Suomen käsityön museo (valtakunnallinen erikoismuseo), jonka yhteydessä toimii 
Kansallispukukeskus, joka vastaa maamme suomenkielisen alueen kansallispukujen kokoamis-, 
tarkistus- ja tutkimustyöstä. Jyväskylän kaupunki saa korotetun, henkilötyövuosiin sidotun 
valtionosuuden museoiden alueelliseen ja valtakunnalliseen toimintaan, jota toteutetaan 
Museoviraston kanssa tehtyjen nelivuotissopimusten mukaisesti. Keski-Suomen museolla on 
Museoviraston kanssa tehty sopimus yhteistyöstä ja työnjaosta kulttuuriympäristön vaalimisessa 
sekä asiantuntijaviranomaisen rooli kulttuuriympäristönhoitoon liittyvissä asioissa Keski-Suomessa. 
 
Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kartuttavat yhteistä kulttuurista ja sosiaalista 
pääomaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitämällä esillä keskisuomalaista ja 
suomalaista kulttuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, opetus- ja opastustilaisuuksia ja 
tapahtumia sekä tarjoamalla muita museokasvatuksellisia palveluja ja osallistumismahdollisuuksia 
eri ikä- ja kohderyhmille myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Keski-Suomen museon peruskorjaus valmistuu keväällä 2019 ja museo uusine näyttelyineen 
avautuu yleisölle syksyllä 2019. 
 
Aiesopimuksen mukaisesti käynnistetään Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen 
museon ja Alvar Aalto -museon välisen nivelosan hankesuunnitelman teko. 
 
Kaupungin keskustassa sijaitsevat Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo ovat 
mukana Jyväskylän Sydän -kulttuuri-investointien suunnitteluprojektissa. 
 
Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään (vanha vuodelta 1986).  
 
Osallisuutta vahvistetaan ottamalla käyttöön Jyväskylän taidemuseon uusi yhteisöllinen taidetila. 
Suomen käsityön museo jatkaa museon vapaaehtoistyön toimintamallin kehittämistä ja 
toteuttamista. 
 
Valmistaudutaan museoiden uuden valtionosuusjärjestelmän ja uuden museolain voimaantuloon.  
 
Rekrytoidaan Käsityöläismuseoon ja Museokauppa Sparviin museovalvoja.  
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
  

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Kävijöiden määrä 100 549 70 000 80 000 10 000 14,3 %
Perjantaikävijöiden määrä 20 727 11 000 12 000 1 000 9,1 %
Opetus- ja opastustilaisuudet 3 727 2 000 2 100 100 5,0 %
Opintotilaisuuksiin osallistujien määrä 16 407 15 000 13 000 -2 000 -13,3 %
Yleisötapahtumat 277 250 150 -100 -40,0 %
Aukiolotunnit 7 732 7 450 8 100 650 8,7 %

Mittarit
Kävijät / aukiolotunnit 13,0 9,4 9,9 1 5,3 %
Perjantaikävijät / maksullisten kohteiden kävijät 21,8 % 15,7 % 17,2 % 0 9,6 %
Opintoryhmien osallistujat / kävijät 43,2 % 21,4 % 16,3 % 0 -23,8 %

Bruttomenot e / asukas 34,8 31,8 31,8 0 0,0 %
Nettomenot e / asukas 30,1 29,4 29,4 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Liikunta 

Toiminnan kuvaus 

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on luoda kuntalaisille liikuntaedellytyksiä ja siten edistää 
kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tarjota ja tuottaa liikuntapalveluja yhdessä 
eri toimijoiden kanssa koko väestö huomioon ottaen. 
 
Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat erilaisten liikkumisympäristöjen ja liikuntapaikkojen 
kunnossapito sekä palvelujen järjestäminen eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelujen toiminnassa 
painotetaan lasten, nuorten ja iäkkäiden liikuntaedellytysten sekä seurojen ja huippu-urheilun 
toimintaedellytysten turvaamista. Lisäksi korostetaan erityisryhmien ja työikäisten 
terveysliikuntapalvelujen kehittämistä sekä kestävän liikuntakulttuurin edistämistä. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Mikäli Hippos2020 -hanke toteutuu ja rakentaminen käynnistyy vuoden 2019 aikana, aiheuttaa se 
toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikuntapalveluille. Näihin on varauduttu 
talousarviovalmistelussa. 
 
Pesäpallon väistöratkaisu tehdään syksyn 2018 aikana osana talousarvioprosessia. Tenniskentät 
siirretään Killerille siten, että ne voidaan ottaa käyttöön vuonna 2019.    
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Liikuntapaikkojen, -reittien ja -alueiden määrä, 320 320 320 0 0,0 %
josta lähiliikuntapaikkoja (lähiliik.paikkaohjelma) 5 6 6 0 0,0 %
Liikuntatiloihin myönnetyt vuorot, 114 280 120 000 120 000 0 0,0 %
josta juniorivuorojen osuus (%) 32 % 35 % 35 % 0 0,0 %
Ohjattujen liikuntaryhmien lukumäärä, 330 330 0 0,0 %
joissa suoritekertoja 70 000 70 000 0 0,0 %
Ohjattujen liikuntaryhmien täyttöaste 85 % 90 % 90 % 0 0,0 %
Seniorikorttien (65 + v.) myyntimäärä 2 171 2 100 2 100 0 0,0 %
LiikuntaLaturi -toimintaan osallistuneiden nuorten määrä 996 1 100 1 100 0 0,0 %
Uimahallien kävijämäärä yhteensä 517 008 530 000 530 000 0 0,0 %
Lasten (4-16 v.) osuus uimahallikäynneistä (%) 10,00 % 12,00 % 12,00 % 0 0,0 %

Mittarit
Bruttomenot € / asukas 139 140 140 0 0,0 %
Nettomenot € / asukas 97 100 100 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Jyväskylä Sinfonia 

Toiminnan kuvaus 

Jyväskylä Sinfonia on Keski-Suomen ainoa ammattisinfoniaorkesteri, jonka monipuolinen ja 
korkeatasoinen ohjelmisto sisältää klassisen musiikin lisäksi laajasti eri kohderyhmät huomioon 
ottavia sekä genrerajat ylittäviä konsertteja. Orkesteri vierailee kotikunnan lisäksi esiintymässä 
lähikunnissa, muualla Suomessa eri festivaaleilla sekä ulkomailla. Orkesterin toiminta 
monipuolistaa Jyväskylän kulttuurikenttää, lisää kaupungin vetovoimaa ja tekee sitä myös 
kansainvälisesti tunnetuksi. 
 
Jyväskylä Sinfonian toimintaan kuuluu musiikkikasvatus sekä kuulijoiden kohtaaminen aktiivisesti 
eri keinoin. Orkesteri aloittaa yhdessä laajan kumppaniverkoston kanssa lasten- ja 
nuortentoiminnan kehittämishankkeen. Jyväskylä Sinfonia on mukana Suomen Kulttuurirahaston 
Taidetestaajat-hankkeessa, johon osallistuu Keski-Suomen alueen kahdeksasluokkalaisia. 
 
Jyväskylä Sinfonia on aktiivisesti mukana kaupunkikeskustan kehittämishankkeessa, johon 
sisältyvään kulttuuritilojen investointisuunnitelman laadintaan uusi musiikkisali keskeisesti kuuluu.  
 
Uusia yleisöryhmiä tavoitellaan jatkamalla Sinfonia on the Move –jalkautumistoimintaa ja 
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. 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Sinfonia on the Move –jalkautumistoiminta on vakiintunut osaksi orkesterin vuosiohjelmaa. 
Orkesterin musiikkikasvatustyötä kehitetään lasten- ja nuortentoiminnan kehittämishankkeessa.  
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Kuulijat (lkm) 30 654 25 000 26 000 1 000 4,0 %
Salin täyttöaste (%) 95 91 92 1 1,1 %
Konsertit (lkm) 69 50 52 2 4,0 %
Kausikortit (lkm) 697 600 620 20 3,3 %
Yleisötyö (osallistujat) 5 313 4 000 4 000 0 0,0 %

Mittarit
Bruttomenot, €/asukas 22,4 21,2 21,2 0 0,0 %
Nettomenot, €/asukas 18,6 18,7 18,7 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Jyväskylän kaupunginteatteri 
Toiminnan kuvaus 

Jyväskylän kaupunginteatteri on kaupungin ja maakunnan ainoa kiinteä ammattiteatteri. Teatteri 
tuottaa alueensa asukkaille taiteellisesti korkeatasoisia ja monipuolisia teatteriesityksiä ja luo 
yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväskylästä vetovoimaisena ja merkittävänä 
kulttuurikaupunkina. 
 
Vuoden 2019 maakunnallinen yhteistyö on nuorille suunnattu kiertävä esitys koulukiusaamisesta.  
Tulevaisuudessa kaupunginteatteri panostaa edelleen nuoriin. Kiertueen toteuttamiseen on saatu 
OKM:n erityisavustus. Teatterin yleisötyöntekijä jatkaa nuorten matalan kynnyksen harrasteryhmän 
(15–24 -vuotiaat). Kesällä 2017 aloitetut lasten ja nuorten teatterileirit jatkavat 2019. 
 
Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian, Keski-Suomen elokuvakeskuksen ja Keski-
Suomen Tanssin Keskuksen yhteistyö Glamour & Glam tapahtuma jatkuu kolmannen kerran. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri on mukana VOS teattereiden näytelmäkirjallisuuden kehittämis-
yhteistyössä. Ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston 
näyttelijänkoulutusohjelman kanssa jatketaan. Kahdeksan teatterin kansainvälinen yhteistyö jatkuu 
edelleen vuonna 2019. Tavoitteena on edistää korkeatasoista esitystoimintaa, verkostoitua ja 
oppia hankehallinnointia. 
 
Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyö tuottaa lukuisia kohtaamisia ja tapahtumia yhteistyössä 
kunnallisten, valtakunnallisten sekä kolmannen sektorin eri alojen toimijoiden kanssa. Yleisötyö 
toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutus-
laitoksen sekä Avoimen yliopiston kanssa. Työpajoja viedään Jyväskylän perusopetuksen luokkiin 
ja suunnittelussa huomioidaan uuden opetussuunnitelman tavoitteisto. Yleisötyön tapahtuma- ja 
osallistujamäärät ovat kasvussa. 
 
Kaupunginteatterin yleisötyön resurssi kasvaa ja sen myötä on mahdollista suunnata 
kiertuetoimintaa maakuntiin, kohderyhminä koulujen yläasteet ja nuoret. Esitykset maakunnissa 
(Jyväskylä, Keuruu, Saarijärvi ja Viitasaari) toteutetaan hankerahoituksella. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 

TP TA+M TA
2017 2018 2019 €/kpl %

Tunnusluvut
Katsojien lukumäärä 63 427 60 000 60 000 0 0,0 %
Ensi-iltojen lukumäärä 7 7 7 0 0,0 %
Yleisötyön tilaisuudet 326 380 380 0 0,0 %

Mittarit
Teatterin näyttämöiden täyttöaste % 73,6 72,0 72,0 0 0,0 %
Yleisötyö (osallistujat) 7 833 8 850 8 850 0 0,0 %
Bruttomenot, €/asukas 40,5 38,8 38,8 0 0,0 %
Nettomenot, €/asukas 30,2 30,1 30,1 0 0,1 %

Muutos 2018 - 2019
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit

1 000 euroa TA 2019

Jyväskylän kansalaisopisto 20,0
Kalustohankinnat 20,0

Kirjastot 135,0
Vaajakoski, Palokka omatoimivalmius. Palokan kalustepäivitykset 120,0
Lähikirjastojen työturvallisuutta takaavat muutostyöt 15,0

Museot 900,0
Ks-Museon peruskorjaus, perusnäyttely, Pienmäen talomuseon uunin muuraaminen 900,0

Liikunta 415,0
Jäänhoitolaite (Tikkakoski) 150,0
Jäämatti 20,0
Moottorikelkka 15,0
Latukone 120,0
Kelaleikkuri 25,0
Vesisäiliö kenttien jäädytykseen 15,0
Allasimuri 20,0
Kehonkoostumismittarit 15,0
Hyppyrimäen pysyvä valaistus 35,0

Jyväskylä Sinfonia 370,0
Flyygeli, akustinen kuori, instrumentti- ja kalustohankinnat 370,0

Jyväskylän kaupunginteatteri 190,0
Yleisöaulan kalusteet 100,0
Langaton intercom, suuren näyttämön valot 90,0

Irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat yhteensä 2 030,0
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LIIKUNTAPALVELUT

URHEILU- JA RETKEILYALUEET: INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KOHDENTAMINEN

1000 euroa 2019 2020 2021 2022 2023

TEKNISET JA TOIMINNALLISET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 150 150 150 150 150

LAAJAVUORI
Laajavuoren mäkikeskus/ kilparinne 40 40 40 40 40
Laajavuoran ensilumenlatu 10 10 10 10 10
Ensilumen ladun pohjan asvaltointi 200 200

LIIKUNTAPUISTOT

Huhtasuon liikuntapuiston peruskorjaus 300 100 100
Pallokenttien peruskorjaus/ huoltotilat 30 30 30 30 30
Vehkalammen 1 kenttä nurmen uusiminen ja alueen aitaus
Vehkalammen puku-wc-tilat 200 200
Palokan ja Vaajakosken yleisurheilupinnoitteet 350
Palokan kylmäkontti 150

LÄHILIIKUNTAPAIKAT

Tikkakoski 
Rantaraitti 30 60 60 30
Pohjanlampi 200
Keltinmäki 150
Kohdentamaton 100 200 200

ULKOILUREITIT / KUNTORADAT / VIRKISTYSALUEET

Kuntoradat ja latupohjat 50 50 50 50 50
Mämminiemi laivalaituri/Leirikallio ja alueen yleiskunnostus
Uimarannat 20 20 20 20 20
Ulkoilureitit/retkeilyalueet 10 10 10 10 10
Ladun majan pikkukakkosen valaisu 40

MUUT 

Harjun urheilukenttä
Pesäpallostadion pääkatsomon kattaminen
Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat 40 40 40 40 40
Muut kohdentamattomat 30 30 30 30 30
Energiasäästöohjelman toteutus 40 40 40 40 40
Hippoksen piha-alueet
Harkkajäähalli
Viitaniemen katsomot ja huoltorakennus 300 300
Kivelänrannan liittymät 100

NURMIALUEET

Huhtasuon tekonurmi 200
Jyskän tekonurmen uusiminen 200
Muut nurmialueet 200 200 200 200

Yhteensä 1 640 1 530 1 480 1 300 920

Kalevan Kisat 2018 / Väliaikaiskatsomot
Kalevan Kisat 2018 / Tulostaulut ja kilpailuvälineet

HIPPOS 2020

Pesäpallostadionin väistö 2 000
Tenniskenttien siirto 150

Yhteensä 3 790 1 530 1 480 1 300 920
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Henkilöstösuunnitelma 2019 / Kulttuuri ja liikunta 
 
Koko henkilöstö (sis. maakuntaan siirtyvät): 

 

KULTTUURI- JA LIIKUNTAPALVELUT

Henkilöstömenot (1 000 €) 
ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv euro htv euro htv

Hallinto- ja kulttuuripalvelut 506,5 11,2 500,7 9,0 515,0 9,0
Jyväskylän kansalaisopisto 1 128,6 24,2 1 123,3 24,7 1 102,6 23,7
Kirjastot 3 970,4 103,2 4 147,8 106,4 4 371,3 107,0
Museot 2 326,8 56,1 2 248,0 51,2 2 275,5 52,7
Liikunta 5 458,7 135,0 5 377,8 141,3 5 497,8 143,3
Jyväskylän Sinfonia 2 013,6 42,6 2 107,9 44,0 2 215,8 44,0
Jyväskylän kaupunginteatteri 2 691,7 59,9 2 827,5 63,0 2 951,2 64,0
Yhteensä 18 096,2 432,2 18 333,0 439,6 18 929,2 443,7

Muut henkilöstömenot (1 000 €)
(ilman henkilötyövuosia) euro euro euro

Hallinto- ja kulttuuripalvelut / tuntip. 35,3 13,6 23,6
Jyväskylän kansalaisopisto / tuntip. 1 791,5 1 789,9 1 841,8
Museot / tuntip. 37,1 0,0 43,5
Jyväskylän Sinfonia / tuntip. 227,3 241,8 303,1
Jyväskylän kaupunginteatteri / tuntip. 836,5 780,1 757,1
Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 19,7 20,0 20,0
Yhteensä 2 947,5 2 845,4 2 989,1

Konsernihallinnon vyörytykset 42,1 3,5
Eläkemenop.- ja varhe-maksut 1 033,2 949,7 949,7
Lomarahaleikkauksen palautus 225,2

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

 
Maakuntaan siirtyvän henkilöstön osuus: 

 
Henkilöstömenot (1 000 €) 
ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv

Hallinto- ja kulttuuripalvelut
Jyväskylän kansalaisopisto
Kirjastot
Museot
Liikunta
Jyväskylän Sinfonia
Jyväskylän kaupunginteatteri
Yhteensä 0,0 0,0

TA 2019

 
 
 
 
 
Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen 
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Hallinto- ja kulttuuripalvelut 
 
Palvelujenostoista on siirretty 10.000 euroa muihin henkilöstömenoihin. Palvelut ovat olleet ennen 
laskutusperusteisia nykyisin tuntipalkkaiset työsopimukset. 
 
Jyväskylän kansalaisopisto 
 
OKM:n myöntämä 100 % valtionosuus uudelle maahanmuuttajien lukutaitokoulutukselle lisää tun-
tiopetuksen määrärahaa noin 50.000 euroa. Muun valtionosuutta saavan koulutuksen määrä py-
ritään pitämään nykyisellä tasolla. 
 
Kirjastot 
 
Uusi digineuvojan toimi. 
 
Museot 
 
Keski-Suomen museossa uusi osa-aikainen museonvalvoja (Käsityöläiskodit ja Sp arvinin talo 
Toivolan Vanhalla pihassa), vuosipalkka sivukuluineen 24 100 euroa. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
 
Tehtävämuutosten vaikutukset palkkoihin 9 000 euroa. 
Vierailijoiden palkkakustannusten siirto asiantuntijapalkkioista henkilöstökuluihin 60 000 euroa. 
Palvelusopimusten mukaisten korvauksien siirto palvelujen ostoista henkilöstökuluihin 55 000 eu-
roa. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri 
 
Tuntipalkkaisen vahtimestarin siirto kuukausipalkkaiseksi. 
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KAUPUNKIRAKENNE

Toimialan kuvaus

Kaupunkirakenteen toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat kaupunkisuunnittelu ja 
maankäyttö, liikenne- ja viheralueet, rakentaminen ja ympäristö sekä asiakaspalvelu ja johdon tuki. 
Toimialaan kuuluu kaksitoista palveluyksikköä.

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta, niihin 
liittyvästä yleissuunnittelusta ja kaupunkikuvan suunnittelusta, kaupungin omistamien maa- ja 
vesialueiden hallinnasta yleisiä alueita lukuun ottamatta, paikkatieto- ja maastomittauspalveluista 
sekä kiinteistöinsinöörin viranomaistehtävistä.

Liikenne- ja viheralueiden palvelualue huolehtii katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden 
hallinnasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, metsien hoidosta,
pysäköinninvalvonnasta sekä seudullisesta joukkoliikenteestä ja jätehuollon viranomaistehtävistä.

Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristön-
suojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä 
kunnassa, kaupungin ympäristöjärjestelmän ylläpidosta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.

Asiakaspalvelun ja johdon tuen palvelualue huolehtii yksityis- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelun 
sujuvuudesta, kaupunkirakenteen toimialan ja Altek Aluetekniikan keskitetyistä hallinto- ja 
taloushallintopalveluista sekä toimialan yhteisestä kehittämisestä.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Kaupunkirakenteen toimintakate heikkenee noin miljoona euroa vuoden 2018 muutettuun 
talousarvioon nähden. Menoja nostavat mm. joukkoliikenteen reittimuutokset, pilaantuneiden 
maiden puhdistuskustannukset, ratapihaselvityksen käynnistyminen sekä henkilöstömenot.
Maanvuokratulojen sekä joukkoliikenteen lipputulojen arvioidaan nousevan.

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toimintatulot 53 215,8 49 893,4 50 618,1 724,7 1,5 %
Toimintamenot 50 445,4 54 251,7 56 022,1 1 770,4 3,3 %
Toimintakate (sitova taso) 2 770,4 -4 358,3 -5 404,0 -1 045,7 24,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta 
kerros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen 
vyöhykkeelle. 

2. Ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja 
rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan 
asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti.

3. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa 
keskimäärin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon 
monipuolisuus sekä yritysvaikutukset. 

Liikenne- ja viheralueet

4. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 
loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).

5. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 1,5 % (vertailulukuna vuoden 2018 toteuma).

Rakentaminen ja ympäristö

6. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa 
myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 
kuukautta. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia 
valvontakäyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon 
suunnitelmalliset tarkastukset, 1 100 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat

Teema 3. Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon 
kulttuurisen moninaisuuden

KymppiR2018-ohjelman mukaisesti Jyväskylän asuntopolitiikkaa toteutetaan aihe- tai 
aluekohtaisin tarkennuksin. Käynnistetään pilottikokeilujen mukaisia toimenpiteitä mukaan 
lukien opiskelija-asumisen selvitys ja Asuntoreformikilpailu2018:n voittajaehdotuksen jatkotyö.

Raikas ja kasvava elinvoima

Teema 11. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa

Käynnistämme Kaupunkikeskustan ja Lutakon yhteen kytkemiseen tähtäävän suunnittelun ja 
jatkamme keskustavisio 2030:n toteutusta.  

Resurssien viisas käyttö
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Teema 13. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään 
liikkumiseen

Toteutamme KymppiR-ohjelmaa siten, että uusi kerros- ja rivitalotuotanto sijoittuu pääosin 
kestävän liikkumisen vyöhykkeelle.  Hillitsemme katuinfran korjausvelkaa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2019

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä. Kaupunkirakenteen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt 
ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. Toimialan riskikartoitus on päivitetty esimiesseminaarissa 22.8.2018 ja priorisoitu 
lautakunnassa talousarvion lähetekeskustelun yhteydessä.

Tehdyn riskiarvion perusteella kaupunkirakenteen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin 
vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa 
taulukossa satunaisessa järjestyksessä.

Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet 
Poikkeuksellinen sääilmiö Ajantasainen varautumissuunnitelma, hulevesien hallinta ja laadukas 

kaava- ja rakennussuunnittelu 
Rakennetun infran 
rapautuminen 

Korjausvelan seurantatyökalu ja asiantuntemus erilaisten 
korjaustoimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä riittävä resurssien 
ohjaaminen korjausvelan hallintaan. 

Suhdanteiden ja 
asiakaskäyttäytymisen 
vaihtelu 

Toimintaympäristön muutosten seuranta ja ennakointi erityisesti 
rakentamisen ja joukkoliikenteen käyttäjämäärien suhteen. Pyritään 
reagoimaan myös henkilöstöresurssilla. 

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 243,2 182,0 203,0 21,0 11,5 %
Liikenne- ja viheralueet 21 758,8 23 913,9 24 416,2 502,3 2,1 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 27 666,9 22 610,0 22 750,0 140,0 0,6 %
Rakentaminen ja ympäristö 3 546,9 3 187,5 3 248,9 61,4 1,9 %
Toimintatulot yhteensä 53 215,8 49 893,4 50 618,1 724,7 1,5 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 924,1 3 227,4 3 419,5 192,1 6,0 %
Liikenne- ja viheralueet 37 266,4 40 088,3 41 079,0 990,7 2,5 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5 843,8 5 872,2 6 267,2 395,0 6,7 %
Rakentaminen ja ympäristö 4 411,0 5 063,8 5 256,4 192,6 3,8 %
Toimintamenot yhteensä 50 445,4 54 251,7 56 022,1 1 770,4 3,3 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki -2 680,9 -3 045,4 -3 216,5 -171,1 5,6 %
Liikenne- ja viheralueet -15 507,6 -16 174,4 -16 662,8 -488,4 3,0 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 21 823,1 16 737,8 16 482,8 -255,0 -1,5 %
Rakentaminen ja ympäristö -864,1 -1 876,3 -2 007,5 -131,2 7,0 %
Toimintakate yhteensä 2 770,4 -4 358,3 -5 404,0 -1 045,7 24,0 %

Muutos 2018 - 2019

: Liite: Talousarvio 2019/kaupunkirakenteen toimiala



Toimialan kate heikkenee noin miljoona euroa. Tulot nousevat joukkoliikenteessä matkamäärien 
kasvaessa. Myös maanvuokratuloja arvioidaan kertyvän enemmän erityisesti indeksin nousun 
johdosta. Menoja nostavat joukkoliikenteen reittimuutokset, hoidettavien alueiden kasvu sekä 
yleinen kustannustason nousu. Lisäkustannuksia aiheutuu myös Rakentajantalon muutosta sekä 
henkilöstömenojen kasvusta (uudet rekrytoinnit ja palkkojen yleiskorotukset).

Asiakaspalvelu ja johdon tuki

Toiminnan kuvaus

Asiakaspalvelu ja johdon tuki -palvelualue vastaa kaupunkirakenteen toimialan talouden, hallinnon
ja kehittämisen tehtävistä sekä yhteisistä toiminnoista. Palvelualue tuottaa talous-, hallinto- ja 
päätöksentekopalvelut myös Altek Aluetekniikka -liikelaitokselle. Palvelualueeseen kuuluvat
toimialan yhteinen asiakaspalvelupiste Hannikainen, Forumin palvelupiste, Tikkakosken ja 
Korpilahden yhteispalvelupisteet sekä kaupungin puhelinvaihde. Forumin palvelupisteeseen on 
yhdistetty joukkoliikenteen lippupalvelut, kaupungin palvelukassa ja Jyväskylä-neuvonta.
Toimialajohtajan kustannukset on jaettu kaupunkisuunnittelun ja maankäytön sekä asiakaspalvelun 
ja johdon tuen kesken.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna

Rakentajantalolla on aloitettu remontti ja koko toimialan henkilöstö on muuttanut väistötiloihin 
syyskuussa 2018 noin vuoden ajaksi. Kivääritehtaalle muuttivat kaikki muut toiminnot ja palvelut 
lukuun ottamatta pysäköinnintarkastusta sekä maastomittausta. Näiden yksikköjen toimitilat ovat 
Tietotalolla. Rakentajantalon remontin arvioidaan valmistuvan syksyllä 2019.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain
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Palvelualueen menojen nousu johtuu henkilöstömenojen kasvusta, joihin vaikuttavat sekä 
palkkojen yleiskorotukset että rekrytoinnit; osa-aikaisten eläköityneiden tilalle palkataan 
kokoaikainen työntekijä. Menoissa on varauduttu myös väistötilojen aiheuttamiin ylimääräisiin 
kustannuksiin sekä syksyllä tapahtuvaan muuttoon Rakentajantalolle.

Liikenne- ja viheralueet

Toiminnan kuvaus

Liikenne- ja viheralueiden palvelualue vastaa kaupungin yleisten alueiden infran hallinnasta ja 
metsien hoidosta, pysäköinninvalvonnasta, viljelypalstatoiminnan järjestämisestä, 
yksityistieavustusten hoitamisesta, seudullisesta joukkoliikenteestä, jätehuollon 
viranomaistehtävistä sekä kunnallistekniikan investointien rakennuttamisesta.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna

Vuoden aikana valmistaudutaan siirtymään alueiden hoidossa täysin omajohtoiseen tuotantoon. 
Kolme kilpailutettua alueurakkaa päättyy lokakuussa 2019. Suunnitelmissa on Altek Aluetekniikka -
liikelaitoksen lakkauttaminen vuoden 2019 lopussa ja toimintojen yhdistäminen Liikenne- ja 
viheralueiden palvelualueeseen vuoden 2020 alusta.

Jätehuoltoviranomainen täydentää kuljetustietorekisteriä kuljetus- ja kiinteistörekisteritiedoilla sekä 
aloittaa sako- ja umpikaivolietehuollon selvittämisen ja seurannan. Jätehuoltomääräykset 
uudistetaan 1.1.2019 muuttuvan jätelain sekä Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksen 
johdosta.

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Johdon tuki (sis. vyörytykset) 169,2 140,0 140,0 0,0 0,0 %
Palvelupiste Hannikainen 8,1 8,0 8,0 0,0 0,0 %
Forumin palvelupiste 13,7 15,0 10,0 -5,0 -33,3 %
Yhteispalvelupisteet 17,8 18,0 10,0 -8,0 -44,4 %
Puhelinvaihde 9,4 0,0 10,0 10,0 0,0 %
Lautakunnat ja jaostot 25,0 1,0 25,0 24,0 2400,0 %
Toimintatulot yhteensä 243,2 182,0 203,0 21,0 11,5 %

Johdon tuki (sis. vyörytykset) 739,4 773,8 682,9 -90,9 -11,7 %
Toimialan yhteiset 962,5 1 312,0 1 525,4 213,4 16,3 %
Palvelupiste Hannikainen 330,5 355,8 409,6 53,8 15,1 %
Forumin palvelupiste 357,5 217,1 206,8 -10,3 -4,7 %
Yhteispalvelupisteet 151,4 171,8 176,0 4,2 2,4 %
Puhelinvaihde 203,4 172,6 194,5 21,9 12,7 %
Lautakunnat ja jaostot 179,6 224,3 224,3 0,0 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 2 924,1 3 227,4 3 419,5 192,1 6,0 %

Johdon tuki (sis. vyörytykset) -570,2 -633,8 -542,9 90,9 -14,3 %
Toimialan yhteiset -962,5 -1 312,0 -1 525,4 -213,4 16,3 %
Palvelupiste Hannikainen -322,4 -347,8 -401,6 -53,8 15,5 %
Forumin palvelupiste -343,7 -202,1 -196,8 5,3 -2,6 %
Yhteispalvelupisteet -133,6 -153,8 -166,0 -12,2 7,9 %
Puhelinvaihde -194,0 -172,6 -184,5 -11,9 6,9 %
Lautakunnat ja jaostot -154,6 -223,3 -199,3 24,0 -10,7 %
Toimintakate yhteensä -2 680,9 -3 045,4 -3 216,5 -171,1 5,6 %

Muutos 2018 - 2019
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Joukkoliikenteen palvelutarjontaa kehitetään ja lisätään nousevien matkamäärien 
myötävaikutuksella. Waltti -lippu- ja maksujärjestelmään valmistellaan liikennepalvelulain 
edellyttämiä valtakunnallisia muutoksia. Muun muassa tunnistepohjaisen lippujärjestelmän 
käyttöön on tarkoitus päästä syksyn 2019 aikana. Jyväskylän keskustassa Vapaudenkadulla oleva 
paikallisliikenneterminaali siirretään keskustan rakennustöiden alta väliaikaisesti Asemakadulle, 
mikä aiheuttaa muutoksia linjojen reiteissä ja aikatauluissa. Väliaikainen paikka on käytössä 
arviolta maaliskuuhun 2020.
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Määrärahan jakaantuminen palveluittain

Altek Aluetekniikan ylijäämän purkamisella katetaan mm. katupalveluiden alueiden kasvusta ja 
sopimushintojen korotuksista aiheutuvia menoja. Suurin osa ylijäämästä käytetään korjausvelan 
lyhentämiseen. Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen suunniteltu lakkauttaminen ja yhdistäminen 
Liikenne- ja viheralueet -palvelualueeseen tulee huomioida vuoden 2020 talousarviossa 
nettomenojen kasvuna, joka suuruusluokkana on Altekin talousarvion 2019 alijäämän suuruinen 
(noin 1,4 miljoonaa).

Metsäpalveluiden toiminnassa noudatetaan ensimmäinen täysi vuosi kaupunkirakennelautakunnan 
vahvistamaa metsäohjelmaa, mikä saattaa vaikuttaa talouden toteutumiseen.

Jätehuollon viranomaistoiminnan tuloiksi kirjataan asiakkaiden maksama viranomaistyön 
kustannukset, jotka laskutetaan Mustankorkea Oy:n laskutuksen yhteydessä. Menot koostuvat 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Katupalvelut 2 667,5 3 968,8 3 993,8 25,0 0,6 %
Viherpalvelut 175,0 151,0 178,0 27,0 17,9 %
Metsäpalvelut 1 378,3 1 450,0 1 450,0 0,0 0,0 %
Satamapalvelut 423,8 478,5 478,5 0,0 0,0 %
Jätehuoltopalvelut 604,0 292,3 325,2 32,9 11,3 %
Pysäköinninvalvonta 1 140,9 1 180,0 1 190,0 10,0 0,8 %
Viljelypalstat ja yksityistieavustukset 6,0 6,5 6,5 0,0 0,0 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä 207,3 145,0 144,0 -1,0 -0,7 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen 13 006,4 13 131,8 13 490,2 358,4 2,7 %
Valon hankkeet 109,2 60,0 60,0 0,0 0,0 %
Maankäyttösopimusmaksut 2 040,5 3 050,0 3 100,0 50,0 1,6 %
Toimintatulot yhteensä 21 758,8 23 913,9 24 416,2 502,3 2,1 %

Katupalvelut 13 500,6 16 020,4 16 155,4 135,0 0,8 %
Viherpalvelut 2 900,1 2 797,6 2 937,6 140,0 5,0 %
Metsäpalvelut 966,6 807,6 852,2 44,6 5,5 %
Satamapalvelut 337,9 409,8 411,7 1,9 0,5 %
Jätehuoltopalvelut 287,6 297,2 325,2 28,0 9,4 %
Pysäköinninvalvonta 719,8 690,8 710,1 19,3 2,8 %
Viljelypalstat ja yksityistieavustukset 289,6 289,1 289,6 0,5 0,2 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä 640,5 549,9 599,7 49,8 9,1 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen 17 306,7 17 977,9 18 547,8 569,9 3,2 %
Valon hankkeet 269,4 186,2 186,3 0,1 0,1 %
Resurssiviisas kestävä liikenne 47,7 61,8 63,4 1,6 2,6 %
Toimintamenot yhteensä 37 266,4 40 088,3 41 079,0 990,7 2,5 %

Katupalvelut -10 833,0 -12 051,6 -12 161,6 -110,0 0,9 %
Viherpalvelut -2 725,0 -2 646,6 -2 759,6 -113,0 4,3 %
Metsäpalvelut 411,7 642,4 597,8 -44,6 -6,9 %
Satamapalvelut 85,8 68,7 66,8 -1,9 -2,8 %
Jätehuoltopalvelut 316,4 -4,9 0,0 4,9 -100,0 %
Pysäköinninvalvontapalvelut 421,1 489,2 479,9 -9,3 -1,9 %
Viljelypalstat ja yksityistieavustukset -283,6 -282,6 -283,1 -0,5 0,2 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä -433,2 -404,9 -455,7 -50,8 12,5 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen -4 300,4 -4 846,1 -5 057,6 -211,5 4,4 %
Valon hankkeet -160,2 -126,2 -126,3 -0,1 0,1 %
Resurssiviisas kestävä liikenne -47,7 -61,8 -63,4 -1,6 2,6 %
Maankäyttösopimusmaksut 2 040,5 3 050,0 3 100,0 50,0 1,6 %
Toimintakate yhteensä -15 507,6 -16 174,4 -16 662,8 -488,4 3,0 %

Muutos 2018 - 2019
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pääosin viranomaistyön henkilöstökuluista, joihin varataan 6 kk:n määräaikainen henkilöresurssi 
sako- ja umpikaivolietehuollon selvittämiseen.

Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset kasvavat liikenteen lisäämisen johdosta. Laukaan 
suunnan liikenne (linja 41) on liitetty osaksi kilpailutettua joukkoliikennetarjontaa. Uusi liikenne 
vaikuttaa myös matkamäärien kasvuun ja asiakastulojen lisääntymiseen. Asiakastulojen kasvu ei 
kuitenkaan kata liikennöintikustannusten kasvua. Paikallisliikenneterminaalin muutosta 
mahdollisesti aiheutuvia lisäkustannuksia ei ole vielä pysytty tarkasti arvioimaan, joten niitä ei ole 
huomioitu talousarviossa. Talousarviovalmistelun yhteydessä on arvioitu myös tarvittava 
lisämääräraha, jonka turvin joukkoliikenteen kausilippujen asiakashintoja pystyttäisiin alentamaan 
kaikissa käyttäjäryhmissä muiden vertailukaupunkiseutujen hintatasolle. Tarvittava lisämääräraha 
on n. 250 – 300 000 euroa, josta Jyväskylän kaupungin osuus on 225 – 270 000 euroa ja Laukaan 
ja Muuramen osuus loput 25 – 30 000 euroa.

Tunnusluvut ja mittarit

TP TA+M TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Katutyöluvat, kpl 701 650 650 0 0,0 %
Joukkoliikenteen matkat (milj.kpl/v) 7 7 7,54 0 2,3 %
Maksukehoitukset, kpl 18 584 19 600 19 000 -600 -3,1 %

Mittarit
Ulkovalaistuksen käyttötunnit, sitouduttu ltk hyväksymissä 
ohjausperiaatteissa tasoon 2800 h/a 2 703 2 800 2 800 0 0,0 %
Energian kulutus kWh/valonlähde/a 257 247 247 0 0,0 %
Ulkovalaistuksen kokonaisenergiankulutus ei kasva vuoden 
2016 tasosta (8401 Mwh) 2017-2025 8 276 8 200 8 200 0 0,0 %
Katutyölupien käsittelyaika vrk/lupa 4 5 5 0 0,0 %
Katupalvelut, e/asukas 96 113 113 0 -0,3 %
Katujen talvihoito, €/asukas 18 21 21 0 0,0 %
Katujen kesähoito, €/asukas 7 8 8 1 6,7 %
Viherpalvelut, e/asukas 21 20 21 1 3,8 %
Rakennettujen puistojen hoito, e/ha 16 572 14 750 14 750 0 0,0 %
Venepaikkojen vuokrausaste-% 75 75 75 0 -0,1 %
Satamapalvelut, e/asukas 2 3 3 0 -0,6 %
Ylläpitokustannukset, e/venepaikka 97 95 95 0 0,0 %
Käyttäjien tyytyväisyys asuntoalueiden läheisten metsien 
hoitoon (1-5) 3 3 3 0 -2,0 %
Lähimetsien käsittelypinta-ala vuodessa -% 11 10 10 0 0,0 %
Katujen rakentaminen €/asukas 108 116 144 28 24,1 %
Puistojen rakentaminen €/asukas 12 13 12 -1 -7,7 %
Jätehuollon hakemusten käsittelyaika vrk/lupa 5 7 7 #JAKO/0!
Oikaisuvaatimus-% (pysäköintivirhemaksut) 5 6 5 -1 -16,7 %
Hyväksymis-% (pysäköintivirhemaksut) 13 16 14 -2 -12,5 %
Pysäköinninvalvonnan kustannukset, 
e/pysäköintivirhemaksu 39 35 36 1 2,1 %

Muutos 2018 - 2019
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Lipputuki * = Vuodesta 2014 joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksesta lähtien lipputuki on 
poistunut ja kustannuksina huomioidaan joukkoliikenteen alijäämä
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Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö

Toiminnan kuvaus

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue vastaa kaupungin yleis- ja asemakaavoituksesta, 
maan hankinnasta ja isännöinnistä, tonttien luovutuksesta, kiinteistönmuodostuksesta, kaupungin 
paikkatietojärjestelmien kehittämisestä sekä karttatuotannosta.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna

Jyväskylän kasvu ja sen myötä rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Tilanne saattaa 
valtakunnallisesti olla rauhoittumassa, mutta Jyväskylässä ei vielä voida ennustaa merkittävää 
muutosta suuntaan tai toiseen. Kasvun perustuessa edelleen täydennysrakentamiseen 
asemakaavoituksen ja siihen liittyvän suunnittelun, sopimus- ja muiden neuvotteluresurssien taso 
tulee edelleen pitää korkeana. Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä myös 
pitkäjänteisesti tuleviin tarpeisiin. Yritystonttien esirakentaminen ja rakennusten purkaminen 
käytöltään uudistuvilla kiinteistöillä on vaatinut ja vaatii edelleen resurssien kasvattamista. 
Paikkatietopalveluita kehitetään edelleen sekä jyväskyläläisten että seudun muiden kuntien 
tarpeita palvellen. 3D-kiinteistöjaotus tulee mahdolliseksi.

Edellisenä vuonna valmistui monia, useita vuosia valmisteltuja ja pitkäjänteisesti toimintaan 
vaikuttavia suunnitelmia ja linjauksia (Keskustavisio2030, Metsäohjelma, pysäköinnin hallinnan 
periaatteet, Asuntopolitiikka ja sosiaalinen eheys –linjaukset). Eniten resursseja vievistä 
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kehityshankkeista keskustan kehittämisen painopiste muuttuu vision tultua hyväksyttyä vision 
toteuttamisen toimenpiteisiin kuten Lutakon ja keskustan umpeen kuromiseen. Kukkulan 
maankäytön kokonaissuunnittelu on käynnistynyt. Kankaan toteuttaminen etenee vaiheittain.

Määrärahan jakaantuminen palveluittain

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön tulojen arvioidaan pysyvän lähes vuoden 2018 tasolla. Tontit 
ja maanhallinnan maa- ja vesialueiden vuokratulojen arvioidaan nousevan hieman. Pilaantuneiden 
maa-alueiden hoitoon ja purkukustannuksiin varataan n. 110 000 euroa lisää vuoden 2018 tasoon 
nähden. Yhdyskuntasuunnittelun ja paikkatiedon yksikössä asiantuntijamenot kasvavat viime 
vuodesta, johtuen pääasiassa ratapihaselvityksen varauksesta.

Tunnusluvut ja mittarit

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto 120,6 110,0 110,0 0,0 0,0 %
Asemakaavoitus 117,8 120,0 120,0 0,0 0,0 %
Tontit ja maanhallinta 8 664,1 8 380,0 8 520,0 140,0 1,7 %
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus 1 161,9 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 %
Maan myyntivoitot 17 602,4 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 27 666,9 22 610,0 22 750,0 140,0 0,6 %

Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto 1 092,4 1 251,0 1 440,4 189,4 15,1 %
Asemakaavoitus 1 416,7 1 764,0 1 811,0 47,0 2,7 %
Tontit ja maanhallinta 2 036,8 1 359,2 1 473,1 113,9 8,4 %
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus 1 297,8 1 498,0 1 542,7 44,7 3,0 %
Toimintamenot yhteensä 5 843,8 5 872,2 6 267,2 395,0 6,7 %

Yhdyskuntasuunnittelu ja paikkatieto -971,8 -1 141,0 -1 330,4 -189,4 16,6 %
Asemakaavoitus -1 298,9 -1 644,0 -1 691,0 -47,0 2,9 %
Tontit ja maanhallinta 6 627,3 7 020,8 7 046,9 26,1 0,4 %
Kiinteistönmuodostus ja maastomittaus -135,9 -498,0 -542,7 -44,7 9,0 %
Maan myyntivoitot 17 602,4 13 000,0 13 000,0 0,0 0,0 %
Toimintakate yhteensä 21 823,1 16 737,8 16 482,8 -255,0 -1,5 %

Muutos 2018 - 2019

TP TA+M TA
2017 2018 2019 euroa %

Mittarit
Tarjotaan omakotitontteja varattavaksi 80 80 80 0 0,0 %
Tarjotaan kerros- ja rivitalotuotantoa varattavaksi k-m2 55 800 60 000 60 000 0 0,0 %
Hyväksytyt yleiskaavat 0 1 1 0 0,0 %
Kyläsuunnittelukohteet 2 2 2 0 0,0 %
Asuin- ja rivitalojen asemakaavoittaminen, k-m2 97 800 70 000 70 000 0 0,0 %
Omakotitonttien asemakaavoittaminen 92 80 80 0 0,0 %
Teollisuustonttien asemakaavoittaminen, ha 4 10 10 0 0,0 %
Hyväksytyt asemakaavat, kpl 31 20 20 0 0,0 %
Valitukset asemakaavoista, kpl 4 1 2 1 100,0 %
Arkkitehtuurikilpailut 2 1 1 0 0,0 %
Asemakaavapoikkeamiset 30 50 50 0 0,0 %
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset, muut 61 50 50 0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Kaaviossa maan osto 4,5 milj.

Rakentaminen ja ympäristö

Toiminnan kuvaus

Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii asuntotoimen, rakennusvalvonnan, ympäristön-
suojelun ja ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä 
kunnassa, kaupungin ympäristöjärjestelmän ylläpidosta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista.

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna

Asuntotoimea lukuun ottamatta viranomaistehtävissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia 
toiminnassa tai toimintaympäristössä vuoden 2019 aikana. Vireillä oleva asumisoikeuslain muutos 
siirtäisi sen mukaiset viranomaistehtävät pois kunnilta. 
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Määrärahan jakaantuminen palveluittain

Talousarviossa on varauduttu kiinteistöveroprojektin käynnistämiseen vuoden alusta rekrytoimalla 
sitä varten kaksi määräaikaista henkilöä.
Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontataksaa korotetaan n. 2 % vastaamaan kustannustason 
nousua.

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Rakennusvalvonta 2 170,7 1 861,0 1 907,0 46,0 2,5 %
Ympäristönsuojelupalvelut 113,0 118,0 120,0 2,0 1,7 %
Ympäristöterveydenhuolto 1 263,2 1 208,5 1 221,9 13,4 1,1 %
Toimintatulot yhteensä 3 546,9 3 187,5 3 248,9 61,4 1,9 %

Asuntotoimen palvelut 158,1 229,7 232,2 2,5 1,1 %
Rakennusvalvonta 1 485,1 1 730,7 1 869,4 138,7 8,0 %
Ympäristönsuojelupalvelut 691,0 942,4 915,0 -27,4 -2,9 %
Ympäristöterveydenhuolto 2 076,8 2 161,0 2 239,8 78,8 3,6 %
Toimintamenot yhteensä 4 411,0 5 063,8 5 256,4 192,6 3,8 %

Asuntotoimen palvelut -158,1 -229,7 -232,2 -2,5 1,1 %
Rakennusvalvonta 685,7 130,3 37,6 -92,7 -71,1 %
Ympäristönsuojelupalvelut -578,0 -824,4 -795,0 29,4 -3,6 %
Ympäristöterveydenhuolto -813,7 -952,5 -1 017,9 -65,4 6,9 %
Toimintakate yhteensä -864,1 -1 876,3 -2 007,5 -131,2 7,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Tunnusluvut ja mittarit

TP TA+M TA
2017 2018 2019 euroa %

Mittarit
Rakennusvalvonta:
- lupapäätökset, kpl 1 276 1 400 1 300 -100 -7,1 %
- suoritetut katselmukset, kpl 2 319 2 800 2 500 -300 -10,7 %
- myönnetyt rakennusluvat, k-m2 265 378 240 000 220 000 -20 000 -8,3 %
- myönnetyt asunnot, kpl 2 253 1 300 1 300 0 0,0 %
- uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika, vk > 6 0 0,0 %
Ympäristönsuojelu:
- lupapäätökset, kpl 96 65 70 5 7,7 %
- käsitellyt ilmoitukset, kpl 11 10 10 0 0,0 %
- suunnitelmalliset valvontakäynnit, kpl 77 80 80 0 0,0 %
- lausunnot, kpl 17 15 15 0 0,0 %
- maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika, kk > 4 < 4 < 4 0 0,0 %
Ympäristöterveydenhuolto:
- suunnitelmalliset tarkastukset, kpl 1 056 1 250 1 100 -150 -12,0 %
- tutkitut näytteet, kpl 1 243 1 500 1 200 -300 -20,0 %
- päätökset ja ilmoitukset, kpl 188 200 200 0 0,0 %
- kunnaneläinlääkärien sairaskäynnit tiloilla, kpl 2 005 1 900 2 000 100 5,3 %
- pieneläinvastaanottokäynnit, kpl 4 238 4 800 4 500 -300 -6,3 %
- ostopalveluna pieneläinpäivystyskäynnit, kpl 1 487 1 600 1 500 -100 -6,3 %
Asuntotoimi:
- päätökset, kpl 615 450 450 0 0,0 %
- annetut jononumerot (asumisoikeus), kpl 2 080 1 400 1 400 0 0,0 %
- lausunnot, kpl 21 30 15 -15 -50,0 %

Muutos 2018 - 2019
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Henkilöstösuunnitelma 2019 / Kaupunkirakenne

Koko henkilöstö (sis. maakuntaan siirtyvät):

KAUPUNKIRAKENNE

Henkilöstömenot (1 000 €) 

ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv euro htv euro htv

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 1 329,4 28,9 1 165,4 24,2 1 131,5 23,5
Liikenne- ja viheralueet 3 008,2 62,7 3 378,3 65,5 3 798,8 71,7
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 3 047,1 59,0 3 373,3 64,3 3 550,7 64,5
Rakentaminen ja ympäristö 3 259,8 59,8 3 476,4 64,8 3 661,2 65,2
Yhteensä 10 644,6 210,5 11 393,4 218,8 12 142,1 224,8

Muut henkilöstömenot (1 000 €)

(ilman henkilötyövuosia) euro euro euro

Lautakunnat ja jaostot 94,1 119,0 118,5

Konsernihallinnon vyörytykset 37,4 0,0
Eläkemenop.- ja varhe-maksut 662,6 661,4 661,4
Lomarahaleikkauksen palautus 131,1

Kaupunkirakenne yhteensä 10 776,0 210,5 11 512,4 218,8 12 391,7 224,8

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

TP 2017 TA/M 2018 TA 2019

Maakuntaan siirtyvän henkilöstön osuus:

Henkilöstömenot (1 000 €) 

ja palkalliset henkilötyövuodet euro htv

Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Liikenne- ja viheralueet
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Rakentaminen ja ympäristö 1 583,7 27,3
Yhteensä 1 583,7 27,3

TA 2019

Analyysi keskeisimmistä muutoksista henkilötyövuosi- ja euromuutoksineen

Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Kaupunkirakenteesta eläkkeelle jääneen, osittain koko kaupungin kehittämis- ja turvallisuusasioista vas-
tanneen henkilön tilalle rekrytoitiin henkilö konsernihallintoon.

Liikenne- ja viheralueet
Uusia rekrytointeja tehtävien uudelleenjärjestelyjen sekä palvelujen organisoinnin johdosta. Eläkkeelle 
jäävien tilalle palkataan uudet henkilöt tarkastetuilla toimenkuvilla.

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
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Palveluyksikköjen välillä tehty henkilösiirtoja, eläköityvien tilalle palkataan uudet työntekijät tarkastetuilla 
toimenkuvilla.

Rakentaminen ja ympäristö
Osa-aikaista työaikaa tekeviä henkilöitä palaa kokoaikaisiksi tai heidän tilalleen palkataan eläköitymisen 
jälkeen kokoaikainen työntekijä. Kiinteistöveroprojektiin palkataan 2 määräaikaista projektityöntekijää, 82 
800 €.

Teknisten osaajien rekrytointihaasteet jatkunevat palvelualueilla myös 2019.
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KAUPUNKIRAKENTEEN TOIMIALA

Käyttöomaisuuden investoinnit 2019 TA2019-esitys

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 500 000         
- Rakentajantalon kalusteet ja av tekniikka 500 000                

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 50 000            
- Yhteiskäyttöisen mittauskaluston uusiminen (Takymetri - GPS) 50 000              

Liikenne- ja viheralueet 100 000         
Tapahtumafasiliteettiin liittyvä kalustus 100 000            

Rakentaminen ja ympäristö 60 000            
- Myyntipalvelu (korvaisi nykyisen Arska-palvelun) 25 000              
- Rakennusvalvonnan vastuuhenkilökehitys (Locus) 35 000              

Kaupunkirakenteen toimiala yhteensä 710 000         

: Liite: Irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit
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TYÖTERVEYS AALTO -LIIKELAITOS

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Työterveys Aallon t oiminta-ajatuksena on työkyvyn oikea-aikainen tukeminen toiminta-alueen 
yrityksissä ja organisaatioissa. Tuotamme ja kehitämme laadukkaita työterveyshuollon 
asiantuntijapalveluita seutukunnallisesti yritys- ja yhteisöasiakkaiden tarpeeseen perustuen. 
Liikelaitos vastaa sopimukseen perustuen kansanterveyslain velvoitteen täyttämisestä 
työterveyspalvelujen järjestämisessä Jyväskylän perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella 
(Jyväskylä, Hankasalmi ja Uurainen) ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Seututerveys-
keskusliikelaitoksen alueella ( Joutsa, Keuruu, Konnevesi, Laukaa, Luhanka, Multia, Petäjävesi ja 
Toivakka) sekä Muuramessa.

Toimimme kumppanuuteen rakentuvassa yhteistyössä organisaatioasiakkaan kanssa heidän 
tarpeittensa mukaisesti. Palvelujen markkinointi rakentuu pääosin nykyisissä asiakassuhteissa 
tehtävään syventävään yhteistyöhön. Työterveyspalvelut suunnitellaan ja niiden v aikuttavuutta 
arvioidaan yhdessä asiakasyrityksen kanssa. Modernit asiakasraportointijärjestelmät auttavat 
kohdentamaan työterveyspalvelut vaikuttaviksi. Asiakaspalautetta niin yksilöiltä kuin organisaatioilta 
kerätään ja analysoidaan systemaattisesti ja niiden av ulla toimintaa kehitetään.  Koko 
työterveyshuoltotoiminnallemme ja kaikille toimipisteillemme on myönnetty ISO9001 
laatusertifikaatti ja toimimme laatujärjestelmän mukaisesti.

Toimintamme keskittyy ennaltaehkäisevään työhön, joka on vaikuttavinta työterveyshuoltoa.
Työterveys Aalto erottautuu muiden kunnallisten työterveyshuoltojen tapaan eett isenä 
työterveystoimijana.  

Liikevaihto vuonna 2019 on 7, 4 Me ja vakituisen henkilöstön määrä on 94. Työterveys Aallon 
palveluidenpiirissä on yhteensä 2 600 yritys-, yhteisö- ja yrittäjäasiakasta. Henkilöasiakkaita on noin 
33 000. Kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut, jotka kattavat sekä lakisääteiset 
työterveyshuoltopalvelut että työterveyspainotteisen sairaanhoidon, on järjestetty 70 %
henkilöasiakkaalle. Jyväskylän kaupungin osuus liikevaihdosta on noin 27 %.

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet
1. Laskutustavoitteisiin pääseminen pysyy ennallaan.

2. Työkykypoliklinikka toiminta kehittyy joustavammaksi ja työkykyprosessien läpimenoaika 
nopeutuu.

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 299,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Muutos 2018 - 2019
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Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

1. Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.  Uusien 
digitaalisten sovellusten myötä toiminta tehostuu.  Mittarina toteutuneiden toimenpiteiden 
(esimerkiksi työkykyarvio, työpaikkaselvitys) lkm aikayksikköä kohti.

2. Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia.  Mittareina etäkontaktit, 
etätyöpaikkaselvitykset, lkm aikayksikköä kohti ja uusien käytössä olevien innovaatioiden
lkm.

3. Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta 
liiketoimintaa. Mittareina digitiekartan toteutumisen seuranta, hankinnan linjaukset ja niiden 
toteutumisen seuranta, tilaohjelma ja sen toteuman seuranta. Jyväskylässä.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen v alvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä. Työterveys Aalto -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja 
toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden s ääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. Riskejä arvioidaan johtoryhmässä säännöllisesti vähintään kaksi kertaa vuodessa ja 
arviointia täydennetään aina, kun havaitaan uusi poikkeama tai sellaisen uhk a. Poikkeaman 
yhteydessä mietitään korjaavat ja ennalta ehkäisevät toimenpiteet. Sekä taloudellisia että 
toiminnallisia riskejä seurataan systemaattisesti ja ne myös raportoidaan riskinhallinta-
suunnitelmineen.

Tehdyn riskiarvion perusteella Työterveys Aalto -liikelaitoksen merkittävimmät toimintaan ja 
tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla 
olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä.

Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet
Hannikaisenkadun toimitilat, 
ilmastointi. Vanha 
ilmastointikone. 
Rakennuksessa ei voi 
työskennellä, jos IV-koneet 
eivät toimi.

Tarvittavien väistötilojen etsintä.

Hannikaisenkadun toimitilat, 
vesi. Vanha vesi- ja 
viemäröinti putkisto. Esim. 
sulkuventtiilien tai vanhojen 
viemäriputkien rikkoutuessa, 
iso vesivahinko.

Tarvittavien väistötilojen etsintä.

Pätevän lääkärityövoiman 
saanti. 
Työterveyslääkäripula. 
Strategisen tavoitteen 
toteutumisen vaarantuminen.

Lääkärirekrytointi, työnkuvan houkuttelevuuden lisääminen.
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Tulos- ja rahoitussuunnitelmat

TYÖTERVEYS AALTO -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Liikevaihto 7 320,2 7 850,0 7 400,0 -450,0 -5,7 %

Liiketoiminnan muut tuotot 276,5 300,0 250,0 -50,0 -16,7 %
Materiaalit ja palvelut -2 406,2 -2 750,0 -2 600,0 150,0 -5,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -195,6 -250,0 -200,0 50,0 -20,0 %
Palvelujen ostot -2 210,7 -2 500,0 -2 400,0 100,0 -4,0 %

Henkilöstökulut -4 224,6 -4 799,5 -4 500,0 299,5 -6,2 %
Palkat ja palkkiot -3 444,2 -3 945,9 -3 601,4 344,6 -8,7 %
Henkilösivukulut -780,4 -853,6 -898,7 -45,1 5,3 %

Liiketoiminnan muut kulut -667,5 -750,0 -750,0 0,0 0,0 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 298,5 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Muut rahoitustuotot 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 299,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 299,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 299,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Toimintatulot 7 596,7 8 150,0 7 650,0 -500,0 -6,1 %

Toimintamenot -7 298,3 -8 299,5 -7 850,0 449,5 -5,4 %

Toimintakate 298,5 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 723,0 1 573,5 1 373,5 -200,0 -12,7 %

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

Liikevaihto 7 400,0 7 600,0 7 700,0 7 800,0 7 850,0
Liiketoiminnan muut tuotot 250,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Materiaalit ja palvelut -2 600,0 -2 600,0 -2 630,0 -2 700,0 -2 700,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -200,0 -200,0 -200,0 -250,0 -250,0
Palvelujen ostot -2 400,0 -2 400,0 -2 430,0 -2 450,0 -2 450,0

Henkilöstökulut -4 500,0 -4 550,0 -4 600,0 -4 600,0 -4 650,0
Palkat ja palkkiot -3 601,4 -3 641,4 -3 681,4 -3 681,4 -3 721,4
Henkilösivukulut -898,7 -908,6 -918,6 -918,6 -928,6

Liiketoiminnan muut kulut -750,0 -750,0 -770,0 -800,0 -800,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toimintatulot 7 650,0 7 900,0 8 000,0 8 100,0 8 150,0
Toimintamenot -7 850,0 -7 900,0 -8 000,0 -8 100,0 -8 150,0
Toimintakate -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 373,5 1 373,5 1 373,5 1 373,5 1 373,5

Muutos 2018 - 2019
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TYÖTERVEYS AALTO -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toiminnan rahavirta 299,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Liikeylijäämä (-alijäämä) 298,5 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta 299,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset -299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Rahoituksen rahavirta -299,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Rahavarojen muutos 0,0 -149,5 -200,0 -50,5 33,8 %

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

Toiminnan rahavirta -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Toiminnan ja investointien rahavirta -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahoituksen rahavirta
Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahavarojen muutos -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muutos 2018 - 2019

: LIITE: Työterveys Aalto –liikelaitoksen talousarvioesitys 2019



Tunnusluvut ja mittarit

Tunnusluvut ja mittarit

TP TA+M TA
2017 2018 2019 %

Tunnusluvut
Ennaltaehkäisevän työn osuus liikevaihdosta (KELA 1) 72,2 % 75,5 % 76,0 % 0,5 % 0,7 %
Asiakaskäyntien lukumäärä 47 000 50 000 50 000 0 0,0 %
Henkilötyövuodet 81,1 83,0 83,0 0 0,0 %
Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohden 9,6 9,4 9,3 -0,1 -1,1 %
Tilavuokrat €/vuosi 639 000 635 000 639 000 4 000 0,6 %

Mittarit
Liiketuloksen muutos edelliseen vuoteen -46,0 % -150,0 % 34 % 183,8 % -122,5 %
Liikevaihdon muutos henkilötyövuotta kohden -406,6 % 538,3 % -642,2 % -1180 % -219,3 %
Liikevaihdon muutos henkilöasiakasta kohden -165,8 % -305,0 % -184,9 % 120,1 % -39,4 %
Kokonaisvaltaisten sopimusten osuuden muutos palvelusopimuksista 1,6 % -9,3 % 1,5 % 10,7 % -116,0 %
Henkilöstökustannusten muutos kokonaiskustannuksista 1,5 % -12,2 % 4,5 % 16,7 % -136,8 %

Muutos 2018 - 2019

: LIITE: Työterveys Aalto –liikelaitoksen talousarvioesitys 2019
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KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS 

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus  

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on antaa elinikäistä hyvinvointia ja huolenpitoa arjessa 
asiakkaansa lautaselle. Visiona on olla arvostettu ja kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäjä sekä olla haluttu ja kehittyvä ammattilaisten työyhteisö.  Tätä Kylän Kattaus toteuttaa 
olemalla ennakoiva, ketterä ja huolehtiva ruokapalvelukumppani.  

Asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan ohjaamalla terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon 
hyödyntämällä Kylän Kattauksen omaa ravitsemusasiantuntemusta. Ruokapalvelua tuotetaan 
pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. 
  

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Toiminnalliset tavoitteet 
1. Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. 

Vuoden 2017 toteuma oli 85 939 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2018 asetettiin 80 000 
euroa/htv. Vuoden 2019 tavoite on 86 000 euroa/htv. 

2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien 
tarpeet.  

Asiakastyytyväisyyttä mitataan eri asiakasryhmille kohdennetuilla kyselyillä. Palvelualueet 
toteuttavat asiakastyytyväisyyskyselyitä palvelusopimuksissa sovitulla tiheydellä. Koko Kylän 
Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2019 3,7 
(palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä 
ePalaute -järjestelmällä. 

 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

Kaupungin strategiaa ja Kylän Kattauksen strategisia linjauksia toteuttavat 
kehittämistoimenpiteiden pääteemat ja mittarit ovat:  
 
1. Osaava, työvireinen ja kehittävä henkilöstö  

Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana toimenpiteenä liikelaitoksen 
yrityskuvan ja työnantajakuvan kehittäminen ja henkilöstön osaamisesta ja työhyvinvoinnista 
huolehtiminen. Vuonna 2019 toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin valmistautumista 
jatketaan muutos- ja työhyvinvointikoulutusten avulla. Tavoitteena on johtamis- ja 
toimintakulttuurin uudistaminen. Keittiöverkkosuunnitelman mukaisesti uusien keskuskeittiöiden 
eli Ristonmaan keskuskeittiön ja keskuskeittiö Novan, osastojen palvelukeittiöiden, ravintolan ja 
kahvila toiminnan ja prosessien suunnittelu tehdään 2019 vuoden aikana. 
Tuotantomenetelmän ja palvelujärjestelmien koulutuksen suunnittelu aloitetaan. 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 355,8 -1 011,0 -439,2 571,8 -56,6 %

Muutos 2018 - 2019

: Liite: Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvio v. 2019



 

Sairaanhoitopiirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti osastolla tapahtuvan 
ruokapalvelutyö siirtyy Kylän Kattaukselle 1.1.2019. 

Tavoitteita mitataan mm. hakijoiden määrällä Kylän Kattauksessa avoinna oleviin tehtäviin 
sekä henkilöstön koulutuspäivien, sairaspoissaolojen ja henkilöstötyytyväisyyskyselyn avulla.  
 

2. Laadukas asiakaskokemus 
 
Lisäämme asiakkaiden mahdollisuuksia terveeseen elämään ja hyvinvointiin tarjoamalla 
hyvinvointia ja huolenpitoa asiakkaan lautaselle läpi elämän. Sydänmerkkiateriat ovat käytössä 
sairaalaruokailussa sekä koulu- ja päiväkotiruokailussa. Lisäämme kasvisten, hedelmien ja 
marjojen käyttöä erityisesti kouluruokailussa EU:n hedelmätuen avulla. Kehitämme ruokalistaa 
yhdessä asiakkaan kanssa asiakasraatien ja Lasten Parlamentin Makuraadin avulla. 
Panostamme tuotekehitykseen ja uusien tuotantomenetelmien testaamiseen. Laadukasta 
asiakaskokemusta mitataan asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla.  
 

3. Resurssiviisas toiminta 
 
Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta 
toimintaa Kylän Kattauksen ympäristöohjelman ja ruokastrategian mukaisesti osallistumalla 
vuonna 2019 Reilun kaupan kampanjoihin kaksi kertaa vuodessa, lisäämällä luomutuotteita ja 
lähiruokakokeiluja raaka-aineiden tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. Testaamme 
ympäristöystävällisiä pesuaineita ja koulutamme henkilöstöä jatkuvasti vedettömään 
siivoukseen. Vähennämme hävikkiä jatkuvalla seurannalla, koulutuksella sekä 
tuotantoprosessia kehittämällä. Seuraamme tehtyjen koulutusten, auditointien ja hävikin 
määrää sekä Reilun kaupan, lähiruuan ja luomutuotteiden ostomääriä. Vuonna 2019 
käynnistyy KL- kuntahankinnat Oy elintarvikekilpailutus yhteistyössä laki- ja 
kilpailuttamispalveluiden kanssa.  
 

4. Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut  
 
Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia tuotannonohjausjärjestelmää ja 
sähköistä maksamista kehittämällä. Tuotannonohjausjärjestelmän kehittämisellä varmistetaan 
ruokapalveluprosessin onnistuminen. Sähköinen maksaminen palvelee digitaalisia palveluja 
käyttäviä asiakkaita. Näillä toimenpiteillä varmistetaan myös laadukasta asiakaskokemusta. 
Mittareina toimivat uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto ja sähköisen maksamisen 
käytön lisääntyminen nykyisellä järjestelmällä sekä sähköisen maksamisen järjestelmän 
kilpailuttaminen ja käyttöönotto vuonna 2019. 

Toimeenpanoa, toteutumista ja aikataulussa pysymistä seurataan johtoryhmän kokouksissa, 
raportoinneilla ja kolmannesvuosikatsauksissa.  

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämistä. Kylän Kattaus -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja 
toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. Kylän Kattaus –liikelaitoksen johtoryhmä on arvioinut liikelaitoksen riskejä. Arvioituja 
riskejä seurataan säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa ja kolmannesvuosikatsauksissa.  
 
Tehdyn riskiarvion perusteella Kylän Kattaus –liikelaitoksen merkittävimmät toimintaan ja 
tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty 
alla olevassa taulukossa satunaisessa järjestyksessä. 
 
 

: Liite: Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvio v. 2019



 

Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet 
Strateginen ja operatiivinen riski: 
Toimintaympäristössä tapahtuvat suuret 
muutokset kuten sote- ja maakuntauudistus, 
sen aiheuttama organisoituminen, uusien 
keittiöiden rakentaminen ja uudet tuotanto-
menetelmät. Suunnitteluun ja rakentamiseen 
liittyvät virheet aiheuttavat kustannuksia ja 
tehottomuutta. Tuotantomenetelmän vaihdos 
voi aiheuttaa ruokaan liittyviä riskejä, kuten 
virheitä prosessissa, kuljetusten 
myöhästymistä jne.  

Toimintaympäristön muutoksiin on varauduttu 
päivittämällä strategiset linjaukset, aloittamalla 
koulutussuunnitelman laatiminen ja 
resurssoimalla henkilöstöä muutosten 
suunnitteluun. Rakentamisessa pyritään 
tiiviiseen yhteistyöhön eri osapuolten kanssa 
virheiden välttämiseksi.   

Henkilöstöön liittyvät riskit: 
Henkilöstön työkyvyssä ja osaamisessa 
esiintyvät ongelmat ja työvoiman puute.  
Riskiä aiheuttaa henkilöstön ikärakenne, työn 
luonne, sopivien työpisteiden vähentyessä 
koulutuksen päivityksen tarve, alan huono 
vetovoima.  

Riskiin varaudutaan toteuttamalla rekrytointi- ja 
koulutussuunnitelma sekä tekemällä tiivistä 
yhteistyötä työterveyden ja henkilöstöyksikön 
kanssa. Myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa 
lisätään ja yritys- ja työnantajakuvaa 
kehitetään.   

Ruokaan liittyvät riskit kuten ruokamyrkytys, 
virhe erityisruokavaliossa, vieras esine ruoassa 

Omavalvontaa, omavalvontasuunnitelman 
päivitystä ja henkilöstön koulutusta tehdään 
jatkuvasti ja näitä toimenpiteitä jatketaan.  

Tulos- ja rahoitussuunnitelmat 

 
 
 

KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Liikevaihto 23 040,2 23 144,0 25 869,4 2 725,4 11,8 %

Liiketoiminnan muut tuotot 458,5 30,0 30,0 0,0 0,0 %
Tuet ja avustukset kunnalta 3,3 4,0 4,0 0,0 0,0 %
Materiaalit ja palvelut -9 350,6 -9 010,0 -9 472,0 -462,0 5,1 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 764,4 -7 360,8 -7 805,8 -445,0 6,0 %
Palvelujen ostot -1 586,1 -1 649,2 -1 666,2 -17,0 1,0 %

Henkilöstökulut -10 227,0 -11 560,7 -13 101,5 -1 540,8 13,3 %
Palkat ja palkkiot -8 051,7 -9 257,9 -10 597,9 -1 340,0 14,5 %
Henkilösivukulut -2 175,4 -2 302,8 -2 503,6 -200,8 8,7 %

Poistot ja arvonalentumiset -18,2 -5,5 -2,6 2,9 -52,7 %
Liiketoiminnan muut kulut -3 550,1 -3 612,8 -3 766,5 -153,7 4,3 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 356,1 -1 011,0 -439,2 571,8 -56,6 %

Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Muut rahoituskulut -0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 355,8 -1 011,0 -439,2 571,8 -56,6 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 355,8 -1 011,0 -439,2 571,8 -56,6 %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 355,8 -1 011,0 -439,2 571,8 -56,6 %

Toimintatulot 23 502,0 23 178,0 25 903,4 2 725,4 11,8 %

Toimintamenot -23 127,6 -24 183,5 -26 340,0 -2 156,5 8,9 %

Toimintakate 374,3 -1 005,5 -436,6 568,9 -56,6 %

Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 2 243,3 1 232,3 793,1 -439,2 -35,6 %

Muutos 2018 - 2019

: Liite: Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvio v. 2019



 

 
 

 
 

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

Liikevaihto 25 869,4 25 839,0 26 310,0 26 310,0 26 310,0
Liiketoiminnan muut tuotot 30,0 30,0 375,0 375,0 375,0
Tuet ja avustukset kunnalta 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Materiaalit ja palvelut -9 348,4 -10 023,1 -10 032,0 -10 032,0 -10 032,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 805,8 -8 241,1 -8 243,0 -8 243,0 -8 243,0
Palvelujen ostot -1 542,6 -1 782,0 -1 789,0 -1 789,0 -1 789,0

Henkilöstökulut -13 225,1 -12 773,0 -12 787,0 -12 787,0 -12 787,0
Palkat ja palkkiot -10 796,7 -10 219,0 -10 226,0 -10 226,0 -10 226,0
Henkilösivukulut -2 428,4 -2 554,0 -2 561,0 -2 561,0 -2 561,0

Poistot ja arvonalentumiset -2,6 -1,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut kulut -3 766,5 -3 869,0 -3 870,0 -3 870,0 -3 870,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -439,2 -793,1 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -439,2 -793,1 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -439,2 -793,1 0,0 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -439,2 -793,1 0,0 0,0 0,0

Toimintatulot 25 903,4 25 873,0 26 689,0 26 689,0 26 689,0
Toimintamenot -26 340,0 -26 665,1 -26 689,0 -26 689,0 -26 689,0
Toimintakate -436,6 -792,1 0,0 0,0 0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0

KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toiminnan rahavirta 374,0 -1 005,5 -436,6 568,9 -56,6 %

Liikeylijäämä (-alijäämä) 356,1 -1 011,0 -439,2 571,8 -56,6 %
Poistot ja arvonalentumiset 18,2 5,5 2,6 -2,9 -52,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Investointimenot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Toiminnan ja investointien rahavirta 374,0 -1 005,5 -436,6 568,9 -56,6 %

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset -374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Rahoituksen rahavirta -374,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Rahavarojen muutos 0,0 -1 005,5 -436,6 568,9 -56,6 %

Muutos 2018 - 2019

: Liite: Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvio v. 2019



 

 
 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

Toiminnan rahavirta -436,6 -792,1 0,0 0,0 0,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -439,2 -793,1 0,0 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 2,6 1,0 0,0 0,0 0,0

Investointien rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Investointimenot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toiminnan ja investointien rahavirta -436,6 -792,1 0,0 0,0 0,0

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahavarojen muutos -436,6 -792,1 0,0 0,0 0,0

TP TA+M TA
2017 2018 2019 euroa %

Tunnusluvut
Liikevaihto / henkilötyövuosi, euroa 85 939 80 000 86 000 6 000 7,5 %
Aterioita / vuosi, 1000 kpl 7 523,2 6 731,5 7 674,6 943,1 14,0 %
Henkilötyövuodet 268,1 306,6 347,8 41,2 13,4 %
Toimipisteet, kpl 89 90 99 9 10,0 %
Toimitilat, m² 12 286,1 12 268,2 12 810,9 542,7 4,4 %

Mittarit
Asiakastyytyväisyys 4,1 3,5 3,7 0,2 5,7 %
Koulutus, pv / henkilö 2,4 3,0 3,0 0,0 0,0 %
Sairauslomapäivät / henkilö 17,3 17,0 17,0 0,0 0,0 %
Työtyytyväisyys 3,0 3,0 0,0 0,0 %

Muutos 2018 - 2019

: Liite: Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvio v. 2019
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KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 

Talousarvio 2019

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus 

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset 
pelastustoimen palvelut onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja antaa nopeaa ja tuloksellista 
apua onnettomuustilanteissa kaikissa olosuhteissa. 

Pelastustoimen palvelujen palvelutasosta on säädetty pelastuslain 28–29 §:ssä (Pelastuslaki 
379/2011). Ensihoidon palvelutasopäätös on hyväksytty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin 
valtuustossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja 
onnettomuusuhkia. Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain 
tarkistettavalla talousarviolla. Pelastustoimen riskinarvion ja palvelutasopäätösten 
valtakunnalliset laadintaohjeet ovat uudistumassa vuoden 2018 lopussa osana 
pelastustoimen uudistusta. Pelastustoimen järjestelmä on muuttumassa 1.1.2020 alkaen ja 
samoin rahoitusjärjestelyt, mikäli maakuntauudistus etenee suunnitellusti. 

Ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa (kuva 
1). Pelastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on kiinnitettävä 
aiempaa enemmän huomiota. Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoista ja 
kustannustehokasta ensihoitopalvelua potilaan parhaaksi. Maakuntauudistuksen valmistelut 
sekä valtiolta maakunnan hoidettavaksi siirtyvä maakunnan yhteisen varautumisen tuki sekä 
kuntien varautumisen tuki edellyttävät lisäresursointia. Viestinnän onnistuminen 
muutoksessa on keskeistä. Tukiprosesseissa toimialan ja viranomaisten yhteisten ICT-
järjestelmien käyttöönotto edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä taloudellisia panostuksia 
tila- ja tietoturvallisuuden parantamiseen. Kyberuhkat edellyttävät parempaa tietoturvaa.

Kuva 1. Pelastuslaitoksen prosessikartta auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan ja esittelee 
organisaation ydinprosessit
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös 
sisäisesti kuukausittain.

Onnettomuuksien ehkäisy:

Tavoite 1: Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien 
arviointiin perustuvaa valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2019
tarkastusvuorossa olevien kohteiden palotarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet.

Tavoite 2: 
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä 
asiakasryhmien tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän 
toimintasuunnitelma – asiakirjassa tarkemmin kuvatulla tavalla.

Pelastustoiminta: 
Tavoite 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.

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -618,2 -2 016,7 -1 783,1 233,5 -11,6 %

Muutos 2018 - 2019
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Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2016 vuoden lopussa on esitetty 
taulukossa 1:

Riskiluokka Ruutujen määrä [kpl, km2] Väestömäärä (2016 arvio)
Riskiluokka I 15 43 632
Riskiluokka II 159 114 376
Riskiluokka III 218 44 005
Riskiluokka IV 19 559 73 775
Yhteensä 19 951 275 788

Taulukko 1. Riskiluokan ruutujen jakautuma

Varautuminen ja väestönsuojelu:

Tavoite 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. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-
Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoimikunnan sihteeristön toimintaan.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämishankkeet:

1. Maakunnalliseen yhteistoimintaan valmistautuminen
2. Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen
3. Monitoimiyksikkömallin toiminnan kehittäminen / laajentaminen
4. Tietoturvallisuuden parantaminen

Maakunnalliseen yhteistoimintaan valmistautuminen

Keski-Suomen pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti vuonna 2019 aloittavan maakunnallisen 
pelastustoimen valmisteluihin osana muuta maakunnallista valmistelutyötä. Maakunta-SOTE 
–uudistusta on mallinnettu ja tiivistä pohjatyötä tehty yhdessä kaikkien uuteen järjestelmään 
liittyvien tahojen kanssa: Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, ELY-keskus, 
Työ- ja elinkeinokeskus, sekä muut toimijat. Vuosi 2019 t ulee olemaan ratkaisevaa 
valmisteluaikaa, jotta maakunnallinen pelastustoimi voi aloittaa toimintansa vuoden 2020 
alusta.

Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen

Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuuden hallintaa tullaan kehittämään mm. varautumisen ja 
häiriötilanteiden hallinnan suunnittelun tehostamisella kuntien ja muiden yhteistyötahojen 
kanssa. Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään mm. Kalustohankinnoilla, jotka 
käsittävät varavoimakoneiden hankintaa johtamisalueille sekä varavoimasyötön 
mahdollistamista niille paloasemille, joilla varavoimakonetta ei ole. Lisäksi toiminta-alueille 
hankitaan suojavarusteita ja siirrettäviä polttoainesäiliöitä turvaamaan omaa toimintaamme 
häiriö- ja poikkeusoloissa. 

: Liite: Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesitys



4

Monitoimiyksikkömallin toiminnan kehittäminen

Monitoimiyksikön tarkoitus on hyödyntää ensihoidon ja pelastustoimen osaamista samassa 
yksikössä joka mahdollistaa monipuoliset palvelut nopeasti alueen asukkaille. 
Monitoimiyksikkö aloitti toimintansa Muuramen toiminta-alueella 1.5.2017 ja siitä saadut 
kokemukset ovat olleet hyviä. Monitoimiyksikkö toimintamallia laajennetaan Karstulaan ja 
Laukaaseen vuoden 2019 aikana.

Tietoturvallisuuden parantaminen

Pelastuslaitoksen tietojärjestelmissä ja sen hallinnoimissa tiloissa havaittujen puutteiden 
korjaamiseksi on perustettu ICT-ryhmä, jonka tehtävä on kartoittaa tietojärjestelmätarpeet ja 
ottaa huomioon myös valtakunnalliset pelastusalan hankkeet.  ICT-ryhmä on tehnyt vuoden 
2019 talousarvioon kalustohankintoja tietoturvallisuuden kehittämiseksi vaaditulle tasolle.
Kalustohankinnat mahdollistavat tulevien kenttäjohtamisjärjestelmien ja viranomaisten (TUVE)
sekä (ERICA) järjestelmien ottamisen pelastuslaitoksen käyttöön. Myös tietoturvakoulutusta ja 
ohjeistusta lisätään vuoden 2019 aikana. Lisäksi henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset 
toteutetaan suunnitelmallisesti niin vakinaisen kuin sopimushenkilöstön osalta.

Tuottavuusohjelma 

Keski-Suomen pelastuslaitos pyrkii tasapainottamaan taloutta ja parantamaan tuottavuutta 
mm. seuraavilla toimenpiteillä: 

Resurssi- ja työaikamuutoksista tulevat toimenpide-ehdotuksien analysointi ja 
toteuttaminen.
Palokuntien suorituskyvyn arviointi.
Paloasemaryhmien omien menobudjettien analysoinnilla ja vastuiden korostaminen
talousarvioylityksistä.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksella ja koulutuksella.
Pelastuslaitoksen ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella.

Merkittävät riskit ja riskienhallinta 

Hälytysjärjestelmien haavoittuvuus pitkittyvien sähkökatkojen aikana, sekä ajoneuvojen ja 
muun kaluston rikkoutuminen muodostavat riskin Pelastuslaitoksen perustehtävän sujuvalle 
toteuttamiselle. Toimitilojen välttämättömät ja ennakoimattomat korjaustarpeet ovat riski 
määrärahojen riittävyydelle, sekä henkilöstön työkyvylle. Merkittäviä riskejä 
pelastuslaitokselle ovat sopimusriskit sekä jatkuvuus poikkeusoloissa. Henkilöstöriskiksi on 
tunnistettu henkilöstön saatavuus hälytystehtäviin, erityisesti päivälähtöihin pienissä 
kunnissa. Lisäksi on tunnistettu seuraavia riskejä: Avainhenkilöriippuvuus, tieto-ja 
viestintäjärjestelmien riskit sekä henkilöriskit.  Riskien hallintakeinoja ovat mm. 
pelastuslaitoksen prosessien kuvaaminen ja selkiyttäminen sekä henkilöstölle tehtävät 
turvallisuusselvitykset. 
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Hinnoitteluperiaatteet:

Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet määräytyvät asukaslukuperusteisesti vuonna 2019.
Ensihoidon käyttö- ja pääomakustannukset rahoitetaan toiminnasta saatavilla tuloilla ja 
asianomaisten kuntien kanssa tehtyjen sopimusten mukaisilla valmiusmaksuilla ja 
nettotappiokorvauksilla.

TUNNUSLUVUT  TA 2019 TA 2018

Tehokkuus, taloudellisuus;

Palokunta saavuttaa väestöstä

6 min. hälytyksestä 104 700 (38 %) 104 700 (38 %)
10 min. hälytyksestä 217 000 (79 %) 217 000 (79 %)
20 min. hälytyksestä 262 400 (93 %) 262 400 (93 %)
30 min hälytyksestä 273 400 (99 %) 272 600 (99 %)

Laajuustiedot:
•Maapinta-ala (km2)
•Sisävesi (km2)

16 704
3 245 

16 704
3 245 

•Väkiluku
•Väestöntiheys (as/km2)

275 741
17

276 126

•Valvontakohteiden määrä 116 000 116 000
•Tarkastuskäynnit yhteensä 3 000 3 000
•Asiakirjavalvonta yhteensä 18 000 9 000

Voimavarat:
Vakinainen henkilöstö 313 308
Vpk- ja sivutoiminen henkilöstö 1000 1 000
Paloasemien lukumäärä 47 47
Ajoneuvot/veneet 234 234
Ambulansseja 23 23

Taulukko 2. Tunnusluvut
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Pelastustoimen investoinnit:

Vuoden 2019 edellisen taulukon mukaisessa investointisuunnitelmassa hankitaan kolme 
raskasta pelastusyksikköä, joista yksi ostetaan investointina ja kaksi leasing rahoituksella.  
Nostolavayksikön hankintahinnaksi on arvioitu 750 000 euroa, joka on tarkoitus hankkia 
investointina. Kaksi sammutus/pelastusyksikköä hankitaan leasing rahoituksella, joiden 
hankintahinnaksi on arvioitu 375 000 euroa kappale. Lisäksi määrärahaan on laskettu 
mukaan pelastustoimen osuus kahdesta hybridiyksiköstä (hybridiyksikön arvioitu hinta 160 
000 euroa). Pienkalustohankinnoista ja muusta kalustosta laaditaan myöhemmin tarkemmat 
hankintalistat, jossa pyritään priorisoimaan tärkeimmät hankintakohteet. Seuraavissa 
taulukoissa on esitetty pelastuslaitoksen vuosien 2019 -2023 investointisuunnitelma ja 
leasing-vuokrat 2019–2023

INVESTOINTIOHJELMA 2019-2023
2019 2020 2021 2022 2023

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne
Peke/Kejo-kenttäjohtamisjärjestelmä 120 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Erica-työasema (hätäkeskustietojärjestelmän käyttöönotto)
Hälyttämiseen tarvittavat laitteet 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
TUVE 150 000 150 000 75 000 75 000 75 000
Varanto-palotarkastusohjelma 50 000 100 000 50 000 50 000 50 000
ICT-hankkeet 371 750 100 000 50 000 50 000 50 000
Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne yht. 731 750 410 000 235 000 235 000 235 000

Palo- ja pelastuskalusto
Raskaat ajoneuvot 750 000 375 000 375 000 375 000 375 000
Öljyntorjunta-alus
Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Muu kalusto (tarkastusautot ym.)
Öljyntorjuntakalusto 220 000 120 000 120 000 120 000 120 000

Ensihoidon investoinnit
Ensihoidon pienkalusto (paarit, happireput, suojavarusteet ym.) 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
TUVE 18000 18000 10000 10000 10000
Palo- ja pelastuskalusto sekä ensihoito yht. 1 138 000 663 000 655 000 655 000 655 000

Poikkeusolot ja häiriötilanteet
Varavoima 74 000 5000 5000 5000
Suojavarusteet ja välineet 21 600 5000 5000 90000 100000
Poikkeusolot ja häiriötilanteet yht. 95 600 10 000 10 000 95 000 100 000
BRUTTOINVESTOINNIN YHTEENSÄ 1 965 350 1 083 000 900 000 985 000 990 000

Arvioidut avustukset 204 000 100 000 100 000 100 000 100 000

NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 761 350 983 000 800 000 885 000 890 000

Pelastustoimen osuus investoinneista 1 711 350 933 000 750 000 835 000 840 000
Ensihoidon osuus investoinneista 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Nettoinvestoinnit yhteensä 1 761 350 983 000 800 000 885 000 890 000

Taulukko 3. Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma.
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Pelastustoimen leasing-vuokrat

Taulukko 4. Pelastuslaitoksen leasingvuokrat 2019-2023.

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne

Johtamisjärjestelmä ja viestiliikenne osion investoinnit sisältävät pelastuslaitoksen 
operatiiviseen johtamisjärjestelmään, paloasemien hälyttämiseen sekä operatiiviseen 
toimintaan liittyvien tieto-viestijärjestelmien osuudet.

Tietohallinto- ja tietoturvallisuus

Pelastustoimen ja hätäkeskuslaitoksen uusia ICT-hankkeita työstetään yhteistyössä Sisä-
ministeriön pelastusosaston kanssa kokonaisuutena pelastustoimen kannalta.
Meneillään olevia hankkeita:

Hätäkeskustietojärjestelmä ERICA
Kenttäjohtojärjestelmä KEJO
Palotarkastusohjelma VARANTO
Pelastustoimen tietoturvahanke TITU
Turvallisuusverkon TUVE, käyttöönotto

Turvallisuusverkon TUVE

Uudet valtakunnalliset operatiiviset tietojärjestelmät ERICA, KEJO ja VARANTO käyttävät 
TUVE-verkkoa. Lisäksi TUVE-verkon yli tullaan jatkossa hoitamaan myös yhteistoiminta 
muiden pelastuslaitosten sekä viranomaisten kesken. Keski-Suomen pelastuslaitoksella on 
laki sääteinen käyttövelvoite TUVE-verkon käyttöön. Verkon rakentaminen Keski-Suomen 
pelastuslaitoksen toimitiloihin vaatii investointeja.

Kenttäjohtojärjestelmät PEKE ja KEJO

Nykyisin käytössä oleva kenttäjohtamisjärjestelmä PEKE tullaan korvamaan lähiaikoina 
uudella KEJO-järjestelmällä. KEJO:n käyttöönotto aloitetaan vuoden 2019 aikana asteittain 

PELASTUSLAITOKSEN LEASING-VUOKRAT 2017-2021 2019 2020 2021 2022 2023

Palo- ja pelastuskalusto 466000 616000 766000 750000 750000
Raskaat ajoneuvot 466 000 616 000 766 000 750 000 750 000
Öljyntorjunta-alus
Pienkalusto (Kelkat, mönkijät ym.) 
Muu kalusto (tarkastusautot ym.) 90 000 120 000 150 000 180 000 210 000
Ensihoidolle hankittavat ambulanssit ja monitoimiyksiköt 471 700 546 000 550 000 550 000 550 000
Ensihoito muu kalusto mm. defibrilaattorit 16 200 16 200 16 200 16 200 16 200
Suuronnettomuuskontti
Koulutuskalusto (kattotyöskentelysimulaattori ja koulutusnukke  13 000 13 000 13 000

Pelastustoimen leasing-vuokrat 569 000 749 000 929 000 930 000 960 000
Ensihoidon leasing-vuokrat 471 700 546 000 550 000 550 000 566 200

LEASING-VUOKRAT YHTEENSÄ 1 040 700 1 295 000 1 479 000 1 480 000 1 526 200
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ja tämä vaatii monia investointeja. PEKE-järjestelmää tullaan kuitenkin hyödyntämään 
KEJO:n rinnalla arviolta vuosien 2019-2023 ajan. Tästä syystä PEKE:n ja KEJO:n toiminnan 
varmistamiseksi on laitekantaa uudistettava myös tulevaa vuonna.

VARANTO-palotarkastusohjelma

Pelastuslaitosten yhteisenä hankeen toteuttava VARANTO-palotarkastusohjelma tulee 
korvaamaan tulevina vuosina nykyisin käytössä olevan ja vanhentuneen MERLOT-
palotarkastusohjelman. Hanke vaatii toteutuakseen investointeja 50 000 euroa vuonna 2019.

Tietoturvahanke TITU

Keski-Suomen pelastuslaitoksessa vuonna 2017 käynnistynyt valtakunnallisen tietoturvan 
kehittämishankeen toteutushanke tulee saattaa valmiiksi vuoden 2019 aikana. Kyseisen 
hankeen tavoitteena on kehittää pelastuslaitoksen tietosuoja ja -turvaa siten, että se täyttää 
julkishallinnolle asetetun määritelmän tietoturvanperustasosta. Lisäksi kaikki edellä mainitut 
hankkeet vaativat tiukennettua tietoturvapolitiikkaa, jonka suunnittelu ja käyttöönotto tulevat 
vaatimaan mm. tilojen ja tietojärjestelmien pääsyoikeuksien muuttamista ja jopa uusien
turvallisuusjärjestelmien hankkimista. TiTu-hankkeelle on käytännössä varattu kaikki ICT-
hankkeille varatut investoinnit.

Hälyttämiseen tarvittavat laitteet

Keski-Suomen pelastuslaitoksella on hälyttämisen varmistamiseksi käytössä lukuisia erilaisia 
järjestelmiä ja laitteita. Sopimushenkilöstön hälyttämiseen käytössä ovat hakulaitteet, joista 
osa on vanhentumassa käsiin ja tulee uusia. Paloasemakiinteistöissä käytössä on 
asemahälytyslaitteistot, joiden ylläpitämiseen on tehtävä investointeja vuosittain. 
Pelastuslaitoksen henkilöstön hälyttämiseen käytetään hyväksi myös viranomaisverkko 
VIRVE:ä sekä sen päätelaitteita. VIRVE:n ja sen päätelaitteiden ylläpitämiseksi ja toiminnan 
varmistamiseksi joudutaan tekemään jatkuvia investointeja.

ICT- hankkeet

ICT-hankkeisiin on varattu 371 750 euroa vuonna 2019. Hankkeet liittyvät pelastustoimen 
aluejakouudistukseen. Määrärahat ovat tässä vaiheessa arvioita, jotka tarkentuvat 
myöhemmin.

Ensihoidon investoinnit

Ensihoidon investointimäärärahassa on mukana ensihoidon osuudet Karstulan ja Laukaan 
hybridiyksiköstä. Vuodelle 2019 hankitaan kolme ambulanssia (á 150 000 euroa), yhdet 
ambulanssien vara monitoimipaarit (á 13 000 euroa), ICT hankinnat (TUVE) 18 000 euroa 
sekä defibrillaattoreita 4 kpl (á 25 000 euroa). 
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TULOSLASKELMAOSA

Seuraavissa taulukossa on esitetty Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma vuosina 
2017–2023. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihdoksi on arvioitu 29,7 M€ vuonna
2018. Liikevaihdosta pelastustoimen osuus on noin 23,06 milj. euroa ja ensihoidon osuus 
noin 6,67milj. euroa. Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikevaihto kasvaa vuoden 2018 
talousarvioesityksessä 8,4 prosenttia vuoden 2018 talousarvioon verrattua. 
Pelastustoimessa kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 4,8 prosenttia.

Taulukko 5. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tuloslaskelma

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan osalta tilikauden alijäämä on 1 783 132 euroa. Perusteluna alijäämäiselle 
talousarviolle on pelastuslaitoksen taseessa vuoden 2017 tilinpäätöksessä oleva 
kumulatiivinen ylijäämä, joka kuntien allekirjoittaman yhteistoimintasopimuksen mukaisesti 
tulee ottaa huomioon seuraavan vuoden talousarviossa. Vuoden 2019 talousarvioesityksen 
tulevien vuosien taloussuunnitelmassa on huomioitu vuoden 2017 tilinpäätöksessä oleva 
kumulatiivinen ylijäämä siten, että taseen kumulatiivinen ylijäämä poistuu vuoden 2019
aikana.

Pelastustoimen tuloihin on budjetoitu kuntien maksuosuuksiin 22 267 983 euroa.
(kuntakohtainen maksuosuustaulukko talousarviokirjasen viimeisellä sivulla). 
Palveluhinnaston kautta saatavien tulojen suuruudeksi on arvioitu 550 000 euroa. 
Ensivasteen tuloiksi on budjetoitu 240 000 euroa. Tuet ja avustukset kohtaan on budjetoitu 

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

+ Liikevaihto 27 387 944,1 27 425 140,6 29 724 863,2 2 299 722,6 8,4 %

+ Liiketoiminnan muut tuotot 51 480,9 8 045,0 8 090,7 45,7 0,6 %
+ Tuet ja avustukset 3 168 809,8 3 233 957,3 3 750 009,2 516 051,9 16,0 %
- Materiaalit ja palvelut -6 140 765,6 -5 973 338,9 -6 345 426,1 -372 087,2 6,2 %
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 881 089,9 -1 769 483,7 -1 857 478,1 -87 994,5 5,0 %
- Palvelujen ostot -4 259 675,6 -4 203 855,2 -4 487 947,9 -284 092,8 6,8 %
- Henkilöstökulut -19 031 395,7 -19 409 400,0 -21 296 294,4 -1 886 894,4 9,7 %
- Palkat ja palkkiot -15 309 179,4 -15 857 400,0 -17 411 494,4 -1 554 094,4 9,8 %
- Henkilösivukulut -3 722 216,3 -3 552 000,0 -3 884 800,0 -332 800,0 9,4 %
- Poistot ja arvonalentumiset -1 449 803,9 -1 733 194,7 -1 703 690,7 29 504,0 -1,7 %
- Liiketoiminnan muut kulut -4 605 169,6 -5 559 685,5 -5 909 392,2 -349 706,7 6,3 %

Liikeylijäämä (-alijäämä) -618 899,9 -2 008 476,1 -1 771 840,3 236 635,8 -11,8 %

Rahoitustuotot ja -kulut 689,3 -8 191,7 -11 292,5 -3 100,8 37,9 %

+ Muut rahoitustuotot 1 191,9 500,0 500,0 0,0
- Kunnalle maksetut korkokulut 0,0
- Muille maksetut korkokulut 0,0
- Korvaus peruspääomasta 0,0
- Muut rahoituskulut -502,6 -8 691,7 -11 792,5 -3 100,8

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -618 210,65 -2 016 667,8 -1 783 132,8 233 534,9 -11,6 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -618 210,7 -2 016 667,8 -1 783 132,8 233 534,9 -11,6 %

Tuloverot

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -618 210,7 -2 016 667,8 -1 783 132,8 233 534,9 -11,6 %

Toimintatulot 30 608 234,8 30 667 142,9 33 482 963,1 2 815 820,1 9,2 %

Toimintamenot -29 777 330,8 -30 942 424,4 -33 551 112,7 -2 608 688,3 8,4 %

Toimintakate 830 904,0 -275 281,4 -68 149,7 207 131,8 -75,2 %

Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 3 799 800,6 1 783 132,8 0,0 -1 783 132,8 -100,0 %

Muutos 2018 - 2019
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työterveyshuollon kustannuksista saatava Kelan osuus sekä öljysuojarahastolta haetut 
avustukset yhteensä 250 000 euroa.

Pelastustoimen henkilöstömenoihin on budjetoitu 13 328 271euroa. Pelastustoimen 
asiakaspalveluiden ostoon (VPK:n palkat) on varattu 1 350 000 euroa. Muiden palveluiden 
ostoihin on varattu 2 648 000 euroa. Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on varattu 1 567 000
euroa. VPK-yhdistysten avustuksiin on varattu 75 000 euroa. Järvipelastusyhdistysten 
avustuksiin on varattu 35 000 euroa. Seuraavassa taulukossa on pelastustoimen 2019
talousarvioesitys tuloslaskelman muodossa.

Taulukko 6. Pelastustoimen tuloslaskelma 2019

Ensihoitopalvelu

Maakunnallinen ensihoitopalvelu ja Keski-Suomen pelastuslaitos v. 2019

Uusi ensihoitoasetus astui voimaan 1.1.2018. Ensihoidon osalta laki- ja asetusmuutoksella 
haluttiin selkeyttää mm. ensihoidon kenttäjohtotoimintaa, ensihoitajien tekemään hoidon 
tarpeen arviota, sairaanhoitopiirien sekä erityisvastuualueiden roolia ensihoidon 
palvelutasopäätöksen laadinnasta ja yhteensovittamisesta. Ensihoidonpalvelutasopäätöksen 
riskiruutuja ja tavoittamisviiveiden laskenta periaatetta muutettiin järkevämpään suuntaan. 
Uutena asiana asetusehdotukseen on kirjattu myös yhden hoitotasoisen ensihoitajan 
ensihoitoyksikkö, joka tekee hoidon tarpeen arviointia, muttei ole kuljettava yksikkö.

Terveydenhuoltolain ja ensihoitoasetuksen mukaisesti ensihoidon järjestämisvastuu ja 
palvelutasopäätöksen valmistelu on ollut vuoden 2013 alusta alkaen sairaanhoitopiireillä. 

Pelastustoiminta TP 2017 TAEM 2018 TAE 2019 TAE 2020 TAE 2021 TAE 2022 TAE 2023

0,0 % 4,8 % 3,8 % 4,0 % 4,0 % 3,6 %
Kuntien maksuosuude 21 324 602 21 244 177 22 267 983 23 114 167 24 038 733 25 000 282 25 897 401
Palveluhinnaston tulot 446 044 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000 550 000
Ensivasteen tulot 273 300 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000 240 000
Tuet ja avustukset 368 801 200 000 250 000 250 000 270 000 270 000 270 000
Muut toimintatuotot 45 735 5 000 5 000 5 000 7 850 7 850 7 850
Toimintatulot 22 458 481 22 239 177 23 312 983 24 159 167 25 106 583 26 068 132 26 965 251

Palkat -9 916 764 -10 444 400 -10 818 066 -11 034 427 -11 255 116 -11 480 218 -11 709 823
Henkilösivukulut -2 527 536 -2 423 500 -2 510 205 -2 588 527 -2 640 298 -2 693 104 -2 746 966
Henk.korvaukset 107 296 89 491 95 000 95 000 95 000 95 000 95 095
Henkilöstökulut -12 444 300 -12 867 900 -13 328 271 -13 527 955 -13 800 414 -14 078 322 -14 092 400
Asiakaspalveluostot** -1 244 082 -1 350 000 -1 350 000 -1 350 000 -1 350 000 -1 350 000 -1 351 350
Palvelujen ostot -2 521 855 -2 388 855 -2 647 948 -2 647 948 -2 647 948 -2 647 948 -2 647 948
Aineet ja tarvikkeet -1 536 743 -1 509 484 -1 567 478 -1 567 478 -1 567 478 -1 567 478 -1 509 590
Avustukset -112 621 -115 000 -115 000 -115 000 -115 000 -110 000 -110 110
Muut kulut -4 076 199 -4 702 697 -4 720 984 -4 735 984 -4 915 984 -5 318 545 -5 323 864
Toimintamenot -21 935 799 -22 933 936 -23 729 680 -23 944 364 -24 396 824 -25 072 294 -25 035 262
Toimintatulot 22 458 481 22 239 177 23 312 983 24 159 167 25 106 583 26 068 132 26 965 251

Toimintakate 522 682 -694 758 -416 697 214 802 709 760 995 839 1 929 989

Poistot -1 175 112 -1 322 410 -1 366 935 -1 178 000 -1 238 760 -1 089 220 -450 135
Korkokulut -503
Korkotuotot 1 192 500 500 500 500 500 500
Konserninhallinto -6 063
Alijäämä/ylijäämä -651 740 -2 016 668 -1 783 132 -962 698 -528 500 -92 881 1 480 353,71
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Laki- ja asetusmuutoksen jälkeenkin ensihoidon järjestämisvastuu säilyy sairaanhoitopiireillä, 
mutta erityisvastuualueen ensihoitokeskusten roolina on yhteen sovittaa sairaanhoitopiirien 
ensihoidon palvelutasopäätökset. Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään tavoitteet 
potilaan tavoittamisviiveissä koko maakunnan alueella. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen rooli maakunnallisessa ensihoidossa on toimia
ensihoitopalvelun toteuttajana sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välisen
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun toimintaa ja taloutta tarkastellaan 
yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kolmannesvuosittain yhteisessä seurantaryhmässä. On 
mahdollista, että ensihoidon palvelutasoon tulee muutoksia seurantaryhmän havaintojen ja 
päätösten jälkeen.

Ensihoitopalvelun rahoitusmalli on ns. puolet ja puolet malli. Siinä kuntien maksuosuus
ensihoitopalvelusta lasketaan puoliksi asukasmäärän perusteella (kapitaatiomalli) ja puolet
aiheuttamisperusteella (tehtävämäärät kunnan alueella). Sairaanhoitopiiri on päätynyt
laskelmissaan n. 22–25 €/asukaskohtaiseen kustannukseen. Siirtokuljetukset laskutetaan
kunnilta erikseen. Ensihoitopalvelun asukaskohtainen kustannus on v. 2014 ollut
sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan 26,7 €.

Sairaanhoitopiirin sektoripohjaisessa ensihoitomallissa Keski-Suomen pelastuslaitos toimii
tämän hetkisen suunnitelman ja yhteistyösopimuksen mukaisesti ensihoitopalvelun
toteuttajana Jyväskylän, Vaajakosken, Muuramen, Äänekosken, Viitasaaren, Keuruun, 
Multian, Petäjäveden, Joutsan, sekä uutena toimijana Karstulan ja Laukaan alueella.

Seuraavassa on yhteenveto pelastuslaitoksen ensihoitopalveluista sektoreittain vuonna
2019.

Jyväskylän seutu

Jyväskylän seudulla ensihoitopalvelun yksiköitä (ambulansseja) on yhteensä 7 kpl. Niistä 
H+P ambulansseja on 6 kpl ja P+P ambulansseja 1 kpl. Kaikki H+P ambulanssit 5 on 
ympärivuorokautisia (24h/7vrk). Toukokuussa 2017 Muuramen ambulanssi muuttui 
pelastuksen ja ensihoidon monitoimiyksiköksi, jonka yhteydessä välitön ensihoidon valmius 
parani osavuorokautisesta (12h/7vrk) ympärivuorokautiseksi (24h/7vrk) toiminnaksi. 
Laukaassa aloittaa 1.1.2019 monitoimiyksikkö 24/7, joka H+P ambulanssi, lisättynä 
pelastustoimen välineillä.

Äänekoski, Viitasaari ja Karstula (= Pohjoinen sektori)

Äänekosken paloasemalla on v. 2019 2 kpl 24/7 ambulanssia. Niistä toinen on H+P
ambulanssi ja toinen P+P ambulanssi. Viitasaaren paloasemalla on 1 kpl H+P 24/7
ambulanssi ja 1 kpl P+P 9-21/7. Karstulassa aloittaa 1.1.2019 monitoimiyksikkö 24/7, joka 
H+P ambulanssi, lisättynä pelastustoimen välineillä.

Keuruu, Multia ja Petäjävesi (= Läntinen sektori)

Keuruun paloasemalla on H+P 24/7 ambulanssi ja P+P klo 13–21/5 ambulanssi.
Petäjäveden paloasemalle sijoitettu P+P ambulanssi on valmiudessa arkisin klo 8-16/5 ja la-
su sekä pyhäpäivinä klo 8-20. Petäjäveden ambulanssi on sijoitettu yöllä
keskuspaloasemalle Jyväskylään. 

: Liite: Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2019 talousarvioesitys



12

Joutsa (= Kaakkoinen sektori)

Joutsan paloasemalle sijoitettu H+P ambulanssi on valmiudessa 24/7. Joutsassa on alkanut 
vuoden 2016 syksyllä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kotisairaalahankkeeseen liittyen 
ambulanssihenkilöstön osallistuminen kotiin vietäviin terveydenhuollon palveluihin (esim. iv. 
antibioottihoitoihin).

Ensihoidon investoinnit

Ensihoidon investointimäärärahassa on mukana ensihoidon osuudet Karstulan ja Laukaan 
hybridiyksiköstä. Vuodelle 2019 hankitaan kolme ambulanssia (á 150 000 euroa), yhdet 
ambulanssien vara monitoimipaarit (á 13 000 euroa), ICT hankinnat (TUVE) 18 000 euroa 
sekä defibrillaattoreita 4 kpl (á 25 000 euroa).

Taulukko 7. Ensihoidon talousarvioesitys 2019

Ensihoito TP 2017 TAEM 2018 TAE 2019 TAE 2020 TAE 2021 TAE 2022 TAE 2023
Myyntituotot 5 343 998 5 390 963 6 666 880 6 690 571 6 839 983 6 971 762 7 117 509
Tuet ja avustukset 2 800 009 3 033 957 3 500 009 3 526 259 3 552 706 3 579 351 3 606 197
Muut toimintatuotot 5 746 3 045 3 091 3 137 3 184 3 184 3 187

Toimintatulot 8 149 754 8 427 966 10 169 980 10 219 967 10 395 873 10 554 297 10 726 893

Palkat -5 392 415 -5 413 000 -6 593 428 -6 725 297 -6 859 803 -6 996 999 -7 136 939
Henkilösivukulut -1 194 681 -1 128 500 -1 374 595 -1 489 978 -1 519 778 -1 550 173 -1 581 177
Henk.korvaukset 35 765 89 489 90 831 92 194 93 577 93 577 93 670
Henkilöstökulut -6 587 096 -6 541 500 -7 968 024 -8 215 275 -8 379 581 -8 547 172 -8 718 116
Palvelujen ostot -493 739 -465 000 -490 000 -500 000 -500 000 -500 000 -500 500
Aineet ja tarvikkeet -344 347 -260 000 -290 000 -300 000 -300 000 -300 000 -300 000
Muut kulut -410 287 -741 989 -1 073 409 -1 147 709 -1 151 709 -1 151 709 -1 152 860

Toimintamenot yhteensä -7 835 468 -8 008 489 -9 821 432 -10 162 984 -10 331 289 -10 498 881 -10 671 476
Toimintatulot 8 149 754 8 427 966 10 169 980 10 219 967 10 395 873 10 554 297 10 726 893

Toimintakate 314 285 419 477 348 548 56 983 64 584 55 416 55 417

Poistot -274 692 -410 785 -336 755 -43 333 -50 833 -41 667 -41 667
Korkokulut -8 692 -11 793 -13 650 -13 750 -13 750 -13750
Korkotuotot

Ylijäämä/alijäämä 39 593 0 0 0 0 0 0
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RAHOITUSOSA

Taulukko 8. Keski-Suomen pelastuslaitoksen rahoituslaskelma

 Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma

TP TA+M TA
1 000 euroa 2017 2018 2019 euroa %

Toiminnan rahavirta 815 901,6 -283 473,1 -79 442,2 204 030,9 -72,0 %

+/- Liikeylijäämä (-alijäämä) -618 899,9 -2 008 476,1 -1 771 840,3 236 635,8 -11,8 %
Poistot ja arvonalentumiset 1 449 803,9 1 733 194,7 1 703 690,7 -29 504,0 -1,7 %

+/- Rahoitustuotot ja -kulut 689,3 -8 191,7 -11 292,5 -3 100,8 37,9 %
+/- Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0

Tuloverot 0,0 0,0 0,0
+/- Tulorahoituksen korjauserät -15 691,6 0,0

Investointien rahavirta -1 503 673,4 -1 120 000,0 -1 341 750,0 -221 750,0 19,8 %
- Investointimenot -1 519 365,0 -1 710 000,0 -1 931 750,0 -221 750,0 13,0 %
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 590 000,0 590 000,0 0,0 0,0 %
+ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luo 15 691,6 0,0

Toiminnan ja investointien rahavirta -687 771,8 -1 403 473,1 -1 421 192,2 -17 719,1 1,3 %

Rahoituksen rahavirta

Rahavarojen muutos -1 949 453 0,0 0,0 0,0 *

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma vuosille 2019 - 2023

2019 2020 2021 2022 2023

Toiminnan rahavirta -79 442,2 -92 592,2 337 579,2 854 670,1 1 131 582,5
+/- Liikeylijäämä (-alijäämä) -1 771 840,3 -1 771 840,3 -857 354,1 -421 673,3 13 945,9

Poistot ja arvonalentumiset 1 703 690,7 1 703 690,7 1 221 333,3 1 289 593,3 1 130 886,7
+/- Rahoitustuotot ja -kulut -11 292,5 -11 292,5 -13 150,0 -13 250,0 -13 250,0
+/- Satunnaiset erät 0,0 -13 150,0 -13 250,0 0,0 0,0

Tuloverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
+/- Tulorahoituksen korjauserät 0,0

Investointien rahavirta -1 341 750,0 -1 375 350,0 -983 000,0 -800 000,0 -885 000,0
- Investointimenot -1 931 750,0 -1 965 350,0 -1 083 000,0 -900 000,0 -985 000,0
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin 590 000,0 590 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 421 192,2 -1 467 942,2 -645 420,8 54 670,1 246 582,5

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset 1 421 192,2 1 467 942,2 645 420,8 -54 670,1 -246 582,5
Rahoituksen rahavirta 1 421 192,2 1 467 942,2 645 420,8 -54 670,1 -246 582,5

Rahavarojen muutos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muutos 2018 - 2019
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Taulukko 9. Kuntien maksuosuudet 2019.

TAE 2019, PELASTUSTOIMEN KUNTIEN MAKSUOSUUDET

Asukas-
luku
31.12.2017

Maksu-
osuus
TAE 2018 (€)

Maksu-
osuus
TAE 2019 (€)

Muutos
2018-2019 (€)

Muutos
2018-2019 
(%)

Hankasalmi 5019 396 685 404 893 8 208 2,1 %
Jyväskylä 140188 10 677 252 11 309 252 631 999 5,9 %
Laukaa 18978 1 459 486 1 530 994 71 508 4,9 %
Muurame 10097 765 134 814 546 49 412 6,5 %
Petäjävesi 3920 306 054 316 234 10 181 3,3 %
Toivakka 2384 187 187 192 322 5 136 2,7 %
Uurainen 3747 285 435 302 278 16 844 5,9 %
Jyväskylän seutukunta 184 333 14 077 231 14 870 519 793 287 5,6 %

Joutsa 4567 359 371 368 429 9 059 2,5 %
Luhanka 734 58 164 59 213 1 049 1,8 %
Joutsan seutukunta 5 301 417 535 427 642 10 108 2,4 %
Keuruu 9919 768 750 800 186 31 436 4,1 %
Multia 1636 127 945 131 979 4 034 3,2 %
Keuruun seutukunta 11 555 896 695 932 165 35 470 4,0 %
Jämsä          20877 1 635 594 1 684 190 48 596 3,0 %
Kuhmoinen 2252 175 954 181 673 5 720 3,3 %
Jämsän seutukunta 23 129 1 811 548 1 865 864 54 316 3,0 %
Konnevesi 2748 212 037 221 687 9 650 4,6 %
Äänekoski 19144 1 490 030 1 544 385 54 356 3,6 %
Äänekosken seutukunta 21 892 1 702 067 1 766 072 64 005 3,8 %
Kannonkoski 1408 110 404 113 586 3 182 2,9 %
Karstula 4146 325 826 334 466 8 640 2,7 %
Kinnula 1656 130 715 133 593 2 878 2,2 %
Kivijärvi 1132 89 323 91 321 1 997 2,2 %
Kyyjärvi 1352 105 249 109 069 3 819 3,6 %
Pihtipudas 4127 323 672 332 933 9 262 2,9 %
Saarijärvi 9589 745 669 773 564 27 895 3,7 %
Viitasaari 6411 508 243 517 188 8 946 1,8 %
Saarijärven-Viitasaaren 
seutukunta 

29 821 2 339 101 2 405 721 66 619 2,8 %

Keski-Suomi yhteensä 276 031 21 244 177 22 267 983 1 023 806 4,8 %
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INTERNATIONAL ALVAR & AINO AALTO DESIGN RESEARCH COLLOQUIUM  

(KANSAINVÄLINEN ALVAR & AINO AALTO –DESIGNTUTKIMUSSEMINAARI) 

13.-14.6.2019  
 

Projektikuvaus (alustava 3.10.2018 NH) 

 

Kansainvälinen Alvar & Aino -designtutkimusseminaari järjestetään 13.-14.6.2019 Jyväskylässä, Säynätsalon 

kunnantalolla. Designtutkimukseen keskittyvä kaksipäiväinen tapahtuma esittelee uusinta alan tutkimusta sekä 

tarjoaa laaja-alaisia ja monitieteisiä asiantuntijapuheenvuoroja muotoilun roolista yhteiskunnassa. Tapahtuma 

avautuu streamattuna verkon kautta kaikille avoimeksi ja julkaistavan sisällön toivotaan tavoittavan 

mahdollisimman laajalti kansainvälistä yleisöä ja kiinnostavan mediaa. 

Alvar Aalto -designseminaari on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1995 lähtien joka kolmas vuosi. Seminaari on 

vakiinnuttanut paikkansa alansa merkittävänä kansainvälisenä tapahtumana ja keskustelufoorumina. Yhdessä 

vuorovuosin järjestettävien arkkitehtuuriin keskittyvien Alvar Aalto -symposiumien sekä arkkitehtuurin että 

Alvar Aallon ja hänen tuotantonsa tutkimukseen painottuneiden seminaarien kera näihin tapahtumiin on 

vuosien mittaan osallistunut tuhansia arkkitehteja, muotoilijoita, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita sekä 

median edustajia. 

Poikkeuksena aiempiin, kaikille avoimiin ja maksullisiin tapahtumiin, vuoden 2019 seminaari toteutetaan alan 

tutkimukseen painottuvana ammattilaisten ja asiantuntijoiden keskustelufoorumina. Seminaariin kutsutaan 

paikan päälle 20-25 muotoilututkimuksen ja tapahtuman teemoihin liittyvien alojen huippuasiantuntijaa, jotka 

kukin tuottavat tapahtumaan sisällöllisen esityksen ja artikkelin.  

Esitykset ja keskustelutilaisuudet streamataan ja ne ovat verkossa avoimesti katsottavana sekä tapahtuma-

aikaan livenä että myöhemmin tallenteina. Esityksiä tarjotaan mm. olemassa olevan laajan yhteistyöverkoston 

kautta alan oppilaitoksille niin, että ne voidaan halutessa liittää osaksi suoritettavia opintokokonaisuuksia. 

Seminaariohjelmaan liitetään lisäksi vuorovaikutteista sisältöä sosiaalisen median sovellusten kautta. Median 

kautta pyritään saamaan mahdollisimman laajaa sisällöllistä, kv-näkyvyyttä. 

Artikkeleiden sekä seminaarin esitysten ja keskustelujen pohjalta tuotetaan tapahtuman jälkeen julkiseen 

levitykseen tutkimusjulkaisu, joka tulee olemaan saatavilla sekä painettuna että verkkojulkaisuna. Julkaisu voi 

toimia myös oppimateriaalina sellaisenaan, tai yhdessä tallenteina katsottavien seminaariesitysten kanssa.  

Tapahtumaviikolla järjestetään lisäksi paikallisesti kaikille avointa oheisohjelmaa, kuten seminaarin teemoihin 

liittyviä avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia. 
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Aika ja paikka  

Aika: 13.-14.2019. Tapahtuman tallenteet katsottavissa verkossa myös tapahtuman jälkeen. 

Paikka: Säynätsalon kunnantalo, Jyväskylä. Oheistapahtumien paikat tarkennetaan myöhemmin. 

 

Teema ja ohjelma 

Tapahtumassa esitellään ajankohtaista, kansainvälistä muotoilututkimusta ja avataan monitieteisesti 

muotoilun roolia yhteiskunnassa unohtamatta samalla Alvar ja Aino Aallon sekä heidän aikalaistensa perintöä 

ja sen tuottamia ajatuksia tämän päivän suunnitteluun ja tutkimukseen. Tarkempi teema ja ohjelma päivitetään 

syksyn 2018 kuluessa. 

 

Järjestäjät 

Tapahtuman suunnittelusta, teemojen määrittämisestä ja kutsuttavien asiantuntijaosallistujien valinnasta 

vastaa Alvar Aalto -akatemia yhteistyössä monialaisen ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat 

seuraavat henkilöt: 

Heli Leinonkoski Jyväskylän kaupunki 

Pentti Kareoja Aalto-yliopisto 

Tommi Lindh Alvar Aalto -säätiö 

Suvi Saloniemi Designmuseo 

Jukka Savolainen Designmuseo  

Ilkka Suppanen Studio Ilkka Suppanen Oy 

Nina Heikkonen Alvar Aalto -akatemia 

 

Toteutusvaiheessa tapahtumalle nimetään Alvar Aalto -akatemian puolesta tuottaja, sekä toteutustyöryhmä, 

johon kuuluvat tiedottaja, verkkotuottaja, sekä tapahtumatuotannosta tapahtumaa ennen ja sen aikana 

vastaava henkilökunta (matka-, majoitus- ja tapahtumajärjestelyt, valokuvaus/videointi, oheistapahtumat, jne.) 

 

Yhteistyökumppanit  

Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat pääyhteistyökumppani, Jyväskylän kaupungin lisäksi ohjausryhmän 

edustajien taustaorganisaatiot, sekä mahdolliset muut myöhemmin sovittavat muotoilukentän, alan 

tutkimuksen ja opetuksen, sekä yritystoiminnan kumppanuustahot. Kumppanuuksien kautta pyritään 

sisällöllisen yhteistyön lisäksi tekemään markkinointiyhteistyötä ja samalla löytämään tarttumapintoja 

ajankohtaisista muotoilun ja arkkitehtuurin ilmiöistä ja käytänteistä.  
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ALVAR AALTO -SÄÄTIÖ   
Tiilimäki 20 
00330 Helsinki  www.alvaraalto.fi 

Tuotantoaikataulu 

08-11/2018 Tapahtuman suunnittelu, osallistujien kutsut 

11/2018 Tapahtuman julkaisu, kumppanuushaut, markkinoinnin aloitus 

13.-14.6.2019 Tapahtuman toimeenpano 

08/2019 Dokumentointi, raportointi 

09/2019 (alustava) Seminaarijulkaisun julkaisu 

 

Budjetti 

Budjetti sisältää Alvar Aalto -akatemian tapahtuman järjestämiseen liittyvät suorat kulut. Yhteistyökumppanit 

vastaavat kukin omista kuluistaan (mm. suunnittelukokouksiin osallistuminen, matkat, majoitukset, 

markkinointi, jne.). 

TULOT   75 500€ 

Avustus 
- Jyväskylän kaupunki 2019 
- Muut avustukset 

Omarahoitus 
- Alvar Aalto -säätiö 2018-2019 
- Yhteistyökumppanuudet 
- Julkaisumyynti 

 
60 000€ 

5 000€ 
 

5 000€ 
3 000€ 
2 500€ 

75 500€ 
 

 

MENOT   75 500€ 

Palkat ja palkkiot 
- Tuotanto 
- Kutsuttavat asiantuntijat ja moderaattorit 

 
19 500€ 
18 750€ 

38 250€ 
 

 

Matkat, majoitukset, päivärahat 
- Tuotanto, kutsuttavat asiantuntijat ja moderaattorit 

 
19 500€ 

19 500€  

Tapahtumatoteutus 
- Tarjoilut, tilavuokrat, ekskursiot, kokouskulut, jne. 

 
9 500€ 

9 500€  

Viestintä ja markkinointi 
- Viestintäjärjestelmät, videointi/streamaus 
- Ilmesuunnittelu, printit, mainokset 
- Seminaarijulkaisu (paino, käännös) 

 
3 500€ 
1 250€ 
3 500€ 

8 250€  

 

Lisätietoja: 

Alvar Aalto –säätiö 

Ohjelmapäällikkö Alvar Aalto -akatemia 

Nina Heikkonen 

+358 44 500 1257 

nina.heikkonen@alvaraalto.fi 

mailto:nina.heikkonen@alvaraalto.fi
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