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YLEISPERUSTELUT  

Taloussuunnitteluprosessi 
Kaupunginhallitus antoi vuotta 2020 koskevan talousarvion suunnittelukehyksen kokouksessaan 
27.5.2019 § 108.  
 
Talousarvioon liittyvien useiden epävarmuustekijöiden vuoksi vuoden 2020 veroprosentteja ei pää-
tetty vielä keväällä, vaan veropäätökset siirrettiin syksyyn. Vuoden 2020 suunnittelukehys on kuiten-
kin valmisteltu vuoden 2019 veroprosenttien pohjalta. 
 
Lautakunnat ja johtokunnat antoivat omat esityksensä vuoden 2020 talousarviosta 27.9.2019 men-
nessä. Kaupunginvaltuustolle esiteltiin kolmannesvuosikatsaus, talousarvioasetelma 2020 ja suur-
ten kaupunkien taloudellinen vertailu seminaarissa 7.10.2019. 
 
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkaistiin ja kaupunginjohtaja esitteli talousarvioesityksensä 
kaupunginhallitukselle 21.10.2019. Aikataulun mukaisesti kaupunginhallitus tekee esityksensä kun-
nallisvero- ja kiinteistöveroprosenteiksi kokouksessaan 21.10.2019 ja kaupunginvaltuusto päättää 
veroprosentit kokouksessaan 28.10.2019. Samassa kokouksessa valtuusto käsittelee vuoden 2019 
talousarviomuutokset sekä käy talousarviosta lähetekeskustelun. Kaupunginhallitus käsittelee ta-
lousarvioesitystä seminaarissaan 7.11.–8.11.2019 ja tekee lopullisen talousarvioesityksensä val-
tuustolle 18.11.2019. Kaupunginvaltuusto päättää vuoden 2019 talousarviosta kokouksessaan 
25.11.2019. 
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Toimintaympäristö 
Kaupungin avainluvut visualisoituna 

(https://www.jyvaskyla.fi/jyvaskyla/tilastot, Kaupungin avainluvut) 

 

Väestö 

Jyväskylä on väkiluvultaan Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. Jyväskylän väestö on kasva-
nut 2000-luvulla keskimäärin 1,1 prosentin vuosivauhtia ja kasvu on ollut suhteellisesti suurten kau-
punkien neljänneksi nopeinta. Kehitys näyttää myös jatkuvan samanlaisena väestön keskittyessä 
suuriin kaupunkeihin. Vuoden 2018 lopussa Jyväskylässä oli 141 305 asukasta. Väestömäärä kas-
voi vuoden 2018 aikana 1 117 asukkaalla eli 0,8 prosentilla. 

 
 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Jyväskylässä oli kuluvan vuoden elokuun lopussa 
141 988 asukasta. Vuoden alusta väestö on kasvanut 683 henkilöllä. Jyväskylän kaupungin oman 
väestöennusteen mukaan väkiluku olisi vuoden 2019 lopussa 142 880 ja vuonna 2020 144 400. 

Jyväskylän väestön keski-ikä vuonna 2018 oli 39,9 vuotta ja koko maan 42,9 vuotta. Päivähoitoikäis-
ten osuus väestöstä on ollut laskusuuntainen viime vuosina. Vuonna 2018 0–6-vuotiaita oli 328 vä-
hemmän kuin edellisenä vuonna ja ennusteen mukaan määrä vähenee edelleen. Muutosta selittää 
osaltaan yleinen syntyvyyden lasku. Alakouluikäisten määrä puolestaan on kasvanut koko 2010-
luvun ajan. Heidän määränsä on noussut vuodesta 2010 lähes 1 600:lla. Vuonna 2018 alakouluikäi-
siä oli 9 277 ja määrä nousi 173 henkilöllä vuoden takaisesta. Ennusteen mukaan myös alakou-
luikäisten määrä vähenee lähitulevaisuudessa. Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut keskimäärin 
noin 4 prosentin vuosivauhtia koko 2010-luvun. Vuoden 2018 lopussa yli 65-vuotiaita kaupunkilaisia 
oli 25 404 ja heidän osuutensa koko kaupunkiväestöstä oli 18,0 prosenttia. Jyväskylä päivittää oman 
väestöennusteensa vuoden loppuun mennessä tilastokeskuksen 30.9.2019 julkaiseman koko maata 
koskevan ennusteen pohjalta.  

Jyväskylässä asui vuoden 2018 lopussa 4 648 (3,3 prosenttia väestöstä) ulkomaan kansalaista, 
mikä on 41 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Eniten kaupungissa asui Venäjän, Afganis-
tanin ja Viron kansalaisia. Vieraskielisiä kaupunkilaisista oli 7 124 ja heidän määränsä kasvoi vuo-
dessa 220 henkilöllä. Puhutuimmat kielet olivat venäjä, persia, englanti, kurdi ja arabia. 

 

 

Väestönkehitys Jyväskylässä (%) 2009‐2021 
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Väestömäärän muutoksen rinnalla väestörakenteella on suuri merkitys niin palvelujen kysynnän kuin 
kaupungin taloudenkin kannalta. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa sitä, kuinka monta työvoiman ul-
kopuolella olevaa ja työtöntä on kutakin työllistä kohden. Vuonna 2017 taloudellinen huoltosuhde oli 
Jyväskylässä 137,1. Luku on hieman suurten kaupunkien keskiarvon yläpuolella. Väestöllinen huol-
tosuhde eli lasten ja iäkkäiden määrän suhde työikäisiin on Jyväskylässä suurten kaupunkien kes-
kitasoa. Jyväskylän väestöntiheys (120,7 asukasta per neliökilometri) on kymmenen suurimman 
kaupungin joukossa neljänneksi pienin Kuopion, Oulun ja Porin jälkeen. Palvelurakenteen kannalta 
on merkittävää, että noin 7 300 jyväskyläläistä asuu haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueilla asuvista 
noin 1 500 kuuluu alle 14-vuotiaiden ikäryhmään ja saman verran yli 65-vuotiaisiin. 

Jyväskylän väkiluvun kasvu on viime vuosina perustunut suurelta osin kuntien väliseen nettomuut-
toon ja nettomaahanmuuttoon. Vuonna 2018 Jyväskylän nettomuuttovoitto oli kokonaisuudessaan 
1 030, mikä on noin 70 henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna. Kuntien välistä nettomuuttoa kertyi 
838 henkilön verran, mikä oli 75 prosenttia koko väestömäärän kasvusta. Vuoden 2018 muuttotieto-
jen mukaan alueellisesti eniten muuttovoittoa Jyväskylään kertyi Mikkelistä, Äänekoskelta ja Saari-
järveltä. Vastaavasti eniten muuttotappiota oli Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkeihin. Eni-
ten nettomuuttoa kertyi 15–24-vuotiaista, kun taas eniten pois muuttaneita oli 25–34-vuotiaiden ikä-
ryhmässä. Vuosittainen maahanmuuton muuttovoitto on ollut tasaista 200–400 henkilön luokkaa 
koko vuosikymmenen ajan.  

Luonnollinen väestönlisäys on laskenut yleisesti kaikissa suurissa kaupungeissa 2010-luvulla. Jy-
väskylässä luonnollinen väestönlisäys on pudonnut trendinomaisesti vuodesta 2010 alkaen. Viime 
vuonna syntyneitä (1 276) oli vain 81 enemmän kuin kuolleita (1 195), kun vielä vuonna 2017 luku 
oli 321.  
 
 
 

Ikäryhmittäinen väestö 2018 ja väestöennusteen mukaan 2019‐2030 

Ikäryhmä 2018 2019* 2020* 2021* 2025* 2030*
0-6 10 026 9 850 9 690 9 500 9 510 9 780
7-12 9 277 9 250 9 220 9 240 8 440 7 910
13-15 4 217 4 370 4 480 4 600 4 660 4 230
16-64 92 381 93 130 93 870 94 510 97 090 99 830
65-74 14 876 15 210 15 540 15 450 15 100 14 950
75-84 7 517 7 960 8 400 9 020 11 500 13 000
85- 3 011 3 110 3 200 3 340 3 900 4 800
Väestö yht. 141 305 142 880 144 400 145 660 150 200 154 500
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Työ 

Työttömyyden kasvu taittui Jyväskylässä vuoden 2015 jälkipuoliskolla ja on ollut siitä lähtien lasku-
suunnassa. Vuoden 2018 aikana työttömien osuus laski kuukausittain noin 2 prosenttiyksikköä vuo-
den 2017 vastaaviin ajankohtiin. Työttömyyden lasku on hidastunut selvästi vuoden 2019 aikana ja 
elokuussa Jyväskylässä oli työttömänä 8 140 henkilöä, eli 11,8 prosenttia työvoimasta. Työttömien 
osuus laski vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan nähden 0,2 prosenttiyksikköä. Kymmenen suu-
rimman kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysprosentti oli elokuun 2019 lopussa toiseksi kor-
kein Lahden jälkeen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Väestönmuutokset Jyväskylässä 2010‐2018 
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Merkittävintä lasku on ollut pitkäaikaistyöttömien kohdalla. Kun vuoden 2016 heinäkuussa pitkäai-
kaistyöttömiä oli vielä lähes 4 700 henkeä, oli luku puolittunut vuoden 2018 alkuun tultaessa. Vii-
meisten kuukausien aikana pitkäaikaistyöttömyyden lasku on kuitenkin taittunut ja määrä on kään-
tynyt hienoiseen nousuun. Elokuussa 2019 pitkäaikaistyöttömiä oli 2 175, joka on 5,2 prosenttia 
enemmän kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana. Yli 50-vuotiaiden työttömyys on ollut laskussa 
vuoden 2016 lopusta lähtien. Vuoden 2019 elokuussa yli 50-vuotiaita oli työttöminä 2 315. Vertailta-
essa vuoden 2018 vastaavaan aikaan on yli 50-vuotiaiden työttömien määrä laskenut 55 henkilöllä 
(-2,3 %). Myös yli 50-vuotiaiden työttömyyden lasku on tasaantunut.   
 
Nuorisotyöttömien, eli alle 25-vuotiaiden työttömien, määrä on laskenut tasaisesti viime vuosina. 
Vuoden 2019 elokuussa nuorisotyöttömiä oli 1 572, joka vastaa 19,3 prosentin osuutta kaikista työt-
tömistä. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden alle 25-vuotiaita työttömiä oli 20 vähemmän 
(-1,3 %).  
 
Jyväskylässä oli elokuun 2019 lopussa 1 497 avointa työpaikkaa, mikä oli 170 enemmän kuin vuotta 
aiemmin. Keskimäärin Jyväskylässä on kuluvana vuonna ollut avoinna 1 962 työpaikkaa per kuu-
kausi. Tammi-elokuussa 2018 työpaikkoja oli kuukausittain avoinna keskimäärin 1 577. 

 
 
 
Uusimpien Tilastokeskuksen työssäkäyntitietojen mukaan Jyväskylässä oli vuoden 2017 lopulla  
63 342 työpaikkaa ja työpaikkaomavaraisuus oli 107. Vuosina 2016–2017 työpaikkojen määrä li-
sääntyi 2 350:lla. Työpaikkamäärä kasvoi määrällisesti eniten koulutuksen, informaatio ja viestinnän 
sekä terveys ja sosiaalipalveluiden toimialoilla. Jyväskylän työpaikoista noin 40 prosenttia sijoittuu 
terveys- ja sosiaalipalveluiden, tukku- ja vähittäiskaupan sekä koulutuksen toimialalle. 2000-luvulla 
työpaikkojen määrä kasvoi Jyväskylässä yhteensä 21,1 prosentilla eli lähes 11 100 työpaikalla. Kym-
menen suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän työpaikkojen määrän kasvu on suhteellisesti 
toiseksi ripeintä vuoden 2000 lähtötasosta. 2000-luvulla työpaikkojen määrä oli Jyväskylässä suu-
rimmillaan vuonna 2017. 
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Asuminen 

Jyväskylässä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 72 876 asuntokuntaa, joista yhden hengen asunto-
kuntia oli lähes puolet, 47,5 prosenttia. Asuntokuntien keskikoko oli 1,89 henkilöä, kun se koko 
maassa oli 1,99. Yhden hengen asuntokuntien kasvu on ollut selvästi muita asuntokuntia nopeam-
paa 2010-luvulla. 
 
Vuosi 2018 oli Jyväskylässä asuntorakentamisen ennätysvuosi. Asuntoja valmistui 2 052, mikä on 
340 asuntoa enemmän kuin vuotta aiemmin. Valmistuneista asunnoista 78 prosenttia sijaitsi kerros-
taloissa. Asuinrakennuksille myönnettiin lupia 256 kappaletta (1 771 asuntoa, kerrosala 119 871 
neliötä). Myönnettyjen asuntojen määrä laski vuoteen 2017 verrattuna 482 asunnolla ja myönnetty 
asuinrakentamisen kerrosala väheni 24 806 neliön verran. Asuntorakentaminen on kuitenkin jatku-
nut vilkkaana myös kuluvana vuonna. Syyskuun loppuun mennessä asuntoja oli valmistunut 1 592. 
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Taloudelliset lähtökohdat  

Yleinen taloudellinen tilanne  

Valtionvarainministeriön 7.10.2019 julkistaman taloudellisen katsauksen (48/2019) mukaan talous-
kasvu näyttää vielä lähiaikoina myönteiseltä huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. 
Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Yksityisten investointien ja kulutuksen 
kasvu hidastuu epävarman ulkoisen ympäristön heijastuessa suomalaisten yritysten ja kuluttajien 
odotuksiin. Julkisen kulutuksen ja investointien merkitys bruttokansantuotteen kasvulle korostuu var-
sinkin ensi vuonna. 
 
Maailmantalouden kasvu hidastuu kuluvana vuonna suhdannekierron, Yhdysvaltain ja Kiinan välisen 
kauppakonfliktin sekä Brexitiin liittyvän epävarmuuden takia. Kuitenkin jo ensi vuonna kasvu elpyy 
pitkälti euroalueen, mutta myös monien kehittyvien talouksien vetämänä. Maailmankaupan kasvu on 
hitainta kuluvana vuonna, mutta sekin elpyy ensi vuodesta lähtien. Yhdysvaltojen talouden kasvu on 
ollut nopeaa vahvan yksityisen kulutuksen vetämänä. Talouskehitystä varjostaa kuitenkin kauppa-
konflikti Kiinan kanssa. Yhdysvaltain talous kasvaa 2,2 prosenttia tänä vuonna, mutta kasvu hidastuu 
2,0 prosenttiin vuonna 2020 ja 1,9 prosenttiin seuraavana vuonna. Myös Kiinan hidastuvan talous-
kasvun näkymää heikentää kauppakonflikti. Viime vuonna talouskasvu oli hitainta vuoden 1990 jäl-
keen. Talous kasvaa vajaan prosentin vauhtia ennusteperiodilla. 
 
Euroalueen kasvu hidastuu 1,0 prosenttiin kuluvana vuonna pitkälti Saksan vetämänä, mutta kiihtyy 
1,3 prosenttiin ensi vuonna ja 1,5 prosenttiin seuraavana vuonna.  
 
Ison-Britannian talousnäkymien keskeinen kysymys on Brexit. Mikäli Iso-Britannia eroaa EU:sta 
järjestäytyneesti yhteisesti neuvotellun sopimuksen mukaisesti, on ennustettu talouskasvu 0,8 
prosenttia kuluvana vuonna ja pysyttelee yhden prosentin tuntumassa ennusteperiodilla. Ruot-
sin talouskasvu on hidastunut pitkälti suhdannetekijöiden, erityisesti heikon kotimaisen kysyn-
nän vuoksi. Heikko kruunu kuitenkin vahvistaa nettovientiä. Kuluvan vuoden heikon toisen nel-
jänneksen jälkeen Ruotsin talouskasvu elpyy 1,2 prosenttiin kuluvana vuonna ja kiihtyy 1,7 pro-
senttiin ensi vuonna ja 1,8 prosenttiin seuraavana vuonna. 
 
Maailmankaupan ja -talouden hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ennustejaksolla. 
Vientikysynnän kasvu hidastuu vuonna 2019, mikä johtuu euroalueen ja muiden tärkeiden vienti-
markkinoiden maltillisemmasta talouskasvusta. Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla viennin 
määrä kasvoi 4,2 prosenttia. Kasvua tuli myös tavaraviennistä, mutta ennen kaikkea palveluvien-
nistä. Vuonna 2019 viennin määrä kasvaa ennusteessa 2,4 prosenttia. Vuosina 2020 ja 2021 maa-
ilmankaupan ja Suomen vientikysynnän ennustetaan piristyvän. Suomen vientikysyntä kasvaa 2,3 
prosenttia vuonna 2020 ja 2,5 prosenttia vuonna 2021. Ennustejaksolla tuonnin ja viennin arvo kas-
vavat sekä volyyminkasvun että hintojen nousun seurauksena. Viennin arvo kasvaa vuonna 2019 
tuontia nopeammin, mikä pienentää tavaroiden ja palveluiden taseen alijäämää. Vuonna 2020 tuon-
nin arvo kasvaa hiukan vientiä enemmän ja tämän jälkeen tuonti ja vienti kasvavat käsi kädessä. 
 
Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu maltillisesti ennustejaksolla, vaikka kotitalouksien käytettä-
vissä olevien reaalitulojen kasvu pysyy vakaana. Tilastokeskuksen mukaan yksityisen kulutuksen 
kasvu kiihtyi vuonna 2018 ja kotitalouksien nettosäästämisaste pysyi edelleen negatiivisena. Vuonna 
2019 yksityisen kulutuksen kasvua tukee ansiotason nousu sekä työllisyyden koheneminen. Palk-
kasumman kasvu jatkuu, mikä ylläpitää kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen nopeaa kasvua 
verrattuna viime vuosiin. Vuonna 2020 ansiotason nousu ylläpitää palkkasumman kasvua työllisyy-
den kasvun hidastumisesta huolimatta. Palkkasumman ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulo-
jen kasvu jatkuu vahvana. Ansiotason kasvua kiihdyttää tilapäisesti julkisen sektorin lomarahojen 
palautuminen vuonna 2020. Inflaation kiihtyminen hidastaa reaalisten käytettävissä olevien tulojen 
kasvua. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua tukee ansiotulon nousun lisäksi eläketu-
lojen yli kolmen prosentin kasvu. 
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Julkiset kulutusmenot kasvoivat viime vuonna ja etenkin paikallishallinnon kulutusmenojen kasvu oli 
muutamaan edeltäneeseen vuoteen verrattuna ripeää. Kansantalouden tilinpidon neljännesvuositi-
lastojen mukaan julkisten kulutusmenojen kasvu on kiihtynyt kuluvan vuoden ensimmäisellä puolis-
kolla. Kulutuksen hintaa nostavat sovitut palkankorotukset sekä lomarahaleikkauksen päättyminen. 
Myös julkisten kulutusmenojen volyymin arvioidaan kasvavan. Paikallishallinnon kulutus- ta kasvat-
taa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu. 
 
Julkisten kulutusmenojen kasvu jatkuu koko ennusteperiodilla. Väestön ikääntymisestä johtuva pal-
velutarpeen kasvu jatkuu ja lisäksi pääministeri Rinteen hallituksen menolisäykset vauhdittavat jul-
kisten kulutusmenojen kasvua. Rinteen hallitusohjelma lisää julkisia kulutusmenoja etupainotteisesti 
vuosina 2020–2023. Pysyvien menolisäysten kulutusta kasvattava vaikutus on n. 800 milj. vuoden 
2023 tasolla. Lisäksi kertaluonteiset menolisäykset kasvattavat julkisia kulutusmenoja vuosina 
2020–2022. 
 
Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,2 prosenttia. Kokonaisuutena inflaatiopaineet ovat nousseet 
edellisvuoteen nähden, mutta veronkorotusten vaikutus jää kuluvana vuonna viime vuotta pienem-
mäksi. Ansiotason noustessa palveluiden hintojen odotetaan jatkavan edellisvuotta nopeampaa kas-
vuaan. Tavaroiden hintojen vaikutus inflaatioon jää kuitenkin vuoden 2018 tavoin negatiiviseksi, 
jonka seurauksena pohjainflaatio jää edelleen maltilliseksi. 
 
Työllisyyden kasvu oli vuoden 2018 aikana selvästi nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin 
perusteella voisi olettaa. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä sekä bruttokansantuotteen että 
työllisyyden kasvu on kuitenkin hidastunut. Työllisyysasteen trendi oli huhtikuussa 72,4 prosenttia. 
Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee myös vuonna 2019, mutta no- pein työt-
tömyyden laskun vaihe on jo ohitettu. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,6 pro-
senttia. Työllisten määrän kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin vuonna 2020 ja edelleen 0,3 prosenttiin 
vuonna 2021. Työllisyysaste nousee 73,5 prosenttiin vuonna 2021 mennessä työikäisen väestön 
edelleen vähentyessä. Ennustettu talouskasvu ei kuitenkaan riitä nostamaan työllisyysastetta 75 
prosenttiin ilman merkittäviä lisätoimia. 
 
 

 
 
Keskeiset ennusteluvut suunnittelukaudelle 2020-2021. Lähde: Tilastokeskus. 
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Valtionvarainministeriön mukaan hallitusohjelman mukaisen työllisyysastetavoitteen saavuttaminen 
edellyttää merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, jotka lisäävät sekä työvoiman tarjontaa että sen ky-
syntää. Tämä edellyttää että: työmarkkinajärjestöt sopivat tehokkaista ja mittaluokaltaan riittävistä 
toimista, joilla työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto paranee, rakenteellinen työttömyys alenee ja 
työvoiman ulkopuolella olevista aiempaa useammat aktivoituvat hakemaan töitä. Lisäksi edellytyk-
senä on se, että talous ja työvoiman kysyntä kasvavat koko hallituskauden ajan perusuraa nopeam-
min. Jotta työllisyyden kasvu kohentaisi julkista taloutta, uusien työpaikkojen tulisi syntyä yksityiselle 
sektorille. 
 
Bruttokansantuotteen kasvun tulisi perusuraan verrattuna olla vuosittain keskimäärin prosenttiyksi-
kön nopeampaa seuraavien neljän vuoden aikana, jotta työllisyys nousisi tarvittavat 60 000 henkeä 
ennustettua korkeammaksi vuoteen 2023 mennessä. Myös työn tuottavuuden tulisi kasvaa ennus-
tettua nopeammin. 
 
Kotitalouksien kasvava velkaantuneisuus on viime aikoina herättänyt huolta usealla eri taholla; mm. 
Euroopan järjestelmäriskikomitea ja IMF ovat nostaneet sen esille Suomea käsittelevissä raporteis-
saan. Suurimmat velat ovat keskittyneet verrattain pienelle joukolle kotitalouksia, jotka ovat siten 
erityisen haavoittuvia talouden tai asuntomarkkinoiden negatiiviselle kehitykselle. Myös vaihtuvakor-
koisten viitekorkojen yleisyys ja sen myötä kotitalouksien altistuminen korkoriskille on esitetty huo-
lenaiheena. Asuntolainojen lisäksi huolta on herättänyt taloyhtiölainojen nopea kasvu sekä kulutus-
luotot. Velkaa on kolmella kotitaloudella viidestä. Noin 18 prosentilla velkaantuneista kotitalouksista 
velkaantumisaste on yli 300 prosenttia. Vuonna 2016 joka neljännellä velallisella kotitaloudella velan 
määrä ylitti 75 prosenttia kotitalouden varoista. 
 
Myös Suomen julkinen talous velkaantuu edelleen. Noususuhdanteesta huolimatta julkinen velka-
suhde on alentunut hyvin hitaasti ja talouden suhdannevaihe peittää alleen julkisen talouden raken-
teelliset ongelmat. Väestö ikääntyy ja se näkyy erityisesti kasvupaineena hoito- ja hoivamenoissa 
myös tulevaisuudessa. Julkisen talouden puskurit tulevien taantumien ja ikävien yllätysten varalle 
ovat selvästi aiempaa ohuemmat. Julkisen talouden toipuminen syvästä taantumasta edellyttää 
edelleen budjettikurin noudattamista talouden hyvinä aikoina sekä pitkäjänteistä työtä julkisen talou-
den vahvistamiseksi ja talouskasvun edellytysten parantamiseksi. 
 
Valtionvarainministeriön 7.10.2019 julkaisemaan taloudelliseen katsaukseen voit tutustua tämän lin-
kin kautta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161816. 
 

Kuntatalouden tilanne ja näkymät  

Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen antamisen yhteydessä 7.10.2019 julkaistiin myös Kunta-
talousohjelma vuosille 2020–2023 (VM:n julkaisuja 52/2019).  
 
Yleisesti voidaan todeta, että kuntien näkymät ovat heikentyneet siitä, mitä keväällä aiemmassa 
Kuntatalousohjelmassa arvioitiin. Tähän ovat vaikuttaneet erityisesti verokertymän jääminen huo-
mattavasti ennustettua pienemmäksi sekä ennustettua enemmän kasvaneet kuntien sote-kustan-
nukset.  
 
Tilastokeskuksen kuntien neljännesvuositilaston perusteella kuntatalouden menojen kasvu on ollut 
ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana odotettua nopeampaa. Verotulojen kasvu näyttää puolestaan 
jäävän odotettua vaimeammaksi. Vuoden 2019 veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heiken-
tymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Jo keväällä oli tiedossa, että siirtyminen verotuk-
sen joustavaan valmistumiseen vaikuttaa verojen kertymisrytmiin, mutta vaikutuksia ei ole osattu 
tarkasti ennakoida ja ennustaa. 
 
Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020–2023 keski-
määrin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän 
kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraa- van kansantalouden 
yleistä, vajaan kolmen prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät tarkastelujaksolla 
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myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit py-
syvät koko kehyskauden korkealla tasolla. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vai-
kuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon. 
 
Tilastokeskuksen kesäkuun alussa julkaisemien ennakollisten tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 
2018 negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä kasvoi selvästi. Vuonna 2018 vuosikate oli nega-
tiivinen 43 kunnassa, kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli vain neljä. Tilikauden tulos oli vuonna 
2018 negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Kuntatalouden heikentyminen näkyi myös kuntayhtymien 
ja kuntakonsernien tilinpäätöksissä. Alijäämäisten kuntayhtymien määrä ja kuntayhtymien tasee-
seen kertyneen alijäämän määrä lähtivät vuonna 2018 jälleen kasvuun. Kuntakonsernien yhteenlas-
kettu vuosikate heikkeni puolestaan lähes 1,2 mrd. eurolla edellisvuoteen verrattuna ja vuosikate oli 
negatiivinen 13 konsernilla, kun vuotta aikaisemmin se oli positiivinen kaikilla kuntakonserneilla. Eri-
tyisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn (ns. kriisikuntamenet-
tely) tunnusluvut täyttyivät viidessä kunnassa. Kaksi tunnusluvut täyttävää kuntaa olivat kuitenkin 
arviointimenettelyssä jo vuonna 2017, joten vuonna 2019 aloitetaan kolme uutta arviointimenettelyä. 
 

 
Manner-Suomen kuntien keskeisten talouslukujen kehitys 2016-2018. Lähde: Tilastokeskus. 
 
Tilinpäätöstietojen perusteella Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu toiminta-
kate oli vuonna 2018 noin -29,1 mrd. euroa, ja se heikkeni 3,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden -
28,1 mrd. euroon. Kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli 2,1 mrd. euroa vuonna 2018. Vuosi-
kate heikkeni lähes 1,2 mrd. euroa edellisvuodesta, mistä peruskuntien osuus oli noin 1,1 mrd. euroa 
ja kuntayhtymien noin 80 milj. euroa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia 
eikä nettoinvestointeja 
 
Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat vuonna 2018 hieman yli 3,8 mrd. euroa, josta peruskuntien 
osuus oli noin 2,8 mrd. euroa ja kuntayhtymien osuus noin 1 mrd. euroa. Vuoteen 2017 verrattuna 
peruskuntien investointien määrä kasvoi noin 400 milj. eurolla ja oli noin 500 euroa asukasta koden. 
Vaikka kuntayhtymien investoinnit laskivat hieman vuonna 2018, pysyi niiden taso kuitenkin kor-
keana, sillä kuntayhtymien, erityisesti sairaanhoitopiirien investoinnit kasvoivat vuonna 2017 yli 235 
milj. eurolla. Kuntatalouden lainakanta (poistettu sisäiset lainat) kasvoi vuoden 2017 noin 18,4 mrd. 
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eurosta noin 19,5 mrd. euroon. Kasvua oli noin 1 mrd. euroa eli 5,6 prosenttia. Lainakantaansa 
kasvattivat sekä kunnat että kuntayhtymät. 
 
Kuntien verotulot olivat 22,3 mrd. euroa vuonna 2018. Kuntien verokertymää pienensi 0,5 prosenttia 
vuoden 2017 verovelvollisille vuoden 2018 joulukuussa maksetut odottamattoman suuret ennakon-
palautukset sekä veronsaajaryhmien jako-osuuksien oikaisu. Yhteisöverokertymä laski 1,2 prosent-
tia ja tuloverokertymä 0,9 prosenttia, mutta kiinteistöveron kertymä kasvoi 4,1 prosenttia edellisvuo-
desta. Kuntien keskimääräinen painotettu kunnallistuloveroprosentti laski 0,05 prosenttiyksiköllä 
vuodesta 2017 ja oli 19,87 prosenttia. Muutos johtui erityisesti Helsingin kaupungin päätöksestä 
alentaa tuloveroprosenttia 18,50 prosentista 18,00 prosenttiin. Vuonna 2018 kunnista 53 nosti vero-
prosenttia ja 6 kuntaa alensi veroprosenttia. 
 
Kuntaliiton arvion mukaan kuluva vuosi tulee olemaan kuntatalouden historian heikoin. Kuntatalou-
den ennustettu yhteenlaskettu alijäämä on noin -1,0 miljardia euroa. Suurten kaupunkien tilinpää-
tösennusteiden mukaan Helsingin kaupunki on ainoa suuri kaupunki, jonka tilinpäätös on ylijäämäi-
nen. Kuntatalouden heikkoon tilaan on vaikuttanut erityisesti muutokset verotulojärjestelmässä sekä 
valtionosuuksien kehitys.   
 
Hallitusohjelma ”Osallistava ja osaava Suomi” sisältää myös monia kuntien talouteen ja toimintaa 
vaikuttavia kirjauksia erityisesti kuntien uusien ja laajentuvien tehtävien kautta. Uusien tehtävien 
osalta lainsäädäntö on valtaosin valmisteilla. Maan hallitus on hallitusohjelmassa sitoutunut siihen, 
että kuntien tehtäviä ja velvoitteita lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikut-
tavat veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille 100-prosenttisesti. Näin ollen uudistuksilla ei 
tulisi olla kuntatalouden tasapainoa heikentävää vaikutusta. Valtionvarainministeriö on myös käyn-
nistänyt kuntien tilannekuvan valmistelun ja hallitusohjelman mukaisesti kansallinen kaupunkistrate-
gia laaditaan. Työllisyyspalveluiden osalta kuntien roolia vahvistetaan kuntakokeilun kautta keväästä 
2020 alkaen. Maan hallitus on myös jatkanut sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen 
valmistelua. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi on tarkoitus siirtää kunnilta maakunnille, 
joiden rahoitus perustuisi pääosin valtion rahoitukseen. Uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia kun-
tien talouteen ja toimintaan. Ne sisällytetään kuntatalousohjelmaan siinä vaiheessa, kun uudistuksen 
sisältö on riittävästi täsmentynyt. Tällä hetkellä tulevan lainsäädännön sisällöstä tai aikataulusta ei 
ole niin selkeää kokonaiskuvaa, jotta sen vaikutuksia Jyväskylän kaupungin talouteen ja toimintaan 
pystyttäisiin arvioimaan.  
 
Kuntatalousohjelmaan 2020–2023 voi tutustua tämän linkin kautta https://vm.fi/kuntatalousohjelma. 
 

Jyväskylän kaupungin talous 2020–2022 

Vuoden 2020 talousarviossa kaupungin toimintakate on 711,8 miljoonaa euroa negatiivinen ja toi-
mintakate heikkenee 23,1 miljoonaa euroa (-3,4 %) vuoden 2019 muutetusta talousarviosta. Toimin-
tamenot kasvavat kuluvasta vuodesta 22,7 miljoonaa euroa (+2,7 %) ja toimintatulot heikkenevät 0,4 
miljoonaa euroa (-0,2 %). Toimintatulot on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen.  
 
Kunnallisveroprosentin on oletettu taloussuunnitelmassa säilyvän vuosina 2020−2022 vuoden 2019 
tasolla. Kunnallisveroja ennakoidaan kertyvän 480,0 miljoonaa euroa, mikä on 37,0 miljoonaa euroa 
(+8,4 %) kuluvaa vuotta enemmän. Kokonaisverokertymäksi vuodelle 2020 arvioidaan 562,4 miljoo-
naa euroa ja kasvua kuluvaan vuoteen on 7,7 %. Kunnallisverotulojen kasvu johtuu erityisesti vero-
kortti uudistuksesta sekä tulorekisterijärjestelmän käyttöönotosta, jonka takia kuluvan vuoden vero-
tulotilitykset toteutuvat poikkeuksellisen matalina ja osin jaksottuvat vuodelle 2020.  
 
Talousarviossa tavoitteeksi asetetaan 54,7 miljoonan euron vuosikate, jolloin se kattaa poistoista 
100 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 77 prosenttia. Vuosikatteen riittävyydellä suhteessa 
poistoihin mitaten kaupungin tulorahoitus on siten tasapainossa talousarviovuonna 2020.  
 
Vuoden 2018 tilinpäätös osoitti yhteensä 51,0 miljoonan euron kumulatiivinen ylijäämää vuosilta 
1997–2018. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ennakoidaan muodostuvan 34,4 miljoonaa euroa 
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alijäämäiseksi ja vuoden 2020 ylijäämäksi arvioidaan 0,1 miljoonaa euroa. Kumulatiiviseksi ylijää-
mäksi vuodelle 2020 arvioidaan siten 16,7 miljoonaa euroa. Kaupungilla ei ole vuonna 2020 kunta-
lain mukaista taloussuunnitelmassa katettavaa alijäämää, mikäli vuodet 2019 ja 2020 toteutuvat ar-
vioiden mukaisesti.  
 
Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlasketut nettoinvestoinnit vuodelle 2020 ovat 74,6 miljoonaa euroa. 
Toiminnan ja investointien rahavirta on 30,0 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointien tulorahoi-
tusprosentti on talousarviossa 64. 
 
Kaupungin lainakanta kasvaa vuonna 2020 noin 29,8 miljoonalla eurolla. Lainakannan kasvu johtuu 
kaupungin investointiohjelman rahoittamisesta, josta 36 prosenttia rahoitetaan lainakannan lisäyk-
sellä ja 64 prosenttia omalla tulorahoituksella.  Kaupungin lainakanta tulee olemaan vuoden 2020 
lopussa 436,6 miljoonaa euroa eli 3 024 euroa asukasta kohti. 
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Alla oleviin kokonaistulot ja kokonaismenot kuvioihin on koottu yhteen tuloslaskelmasta ja rahoitus-
laskelmasta kaikki Jyväskylän kaupungin TA 2020 tulot ja menot. Kuviot kuvaavat rahan lähteitä ja 
rahan käyttöä. Kokonaistuloissa on esitetty rahan lähteinä toimintatulot ja investointitulot sekä anto-
lainasaamisten vähennykset ja pitkäaikaisten lainojen lisäykset. Kokonaismenoissa rahan käyttönä 
on esitetty toimintamenot sekä antolainasaamisten lisäykset, pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja 
lyhytaikaisten lainojen vähennykset.  
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Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta 

Talousarvion rakenne ja seuranta  

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seu-
raavaksi kalenterivuodeksi talousarvio sekä suunnitelmakaudeksi taloussuunnitelma. Jyväskylän 
kaupungin suunnitelmakausi on kolme vuotta. Talousarvion valmistelusta vastaa hallitus sekä kukin 
toimielin omalla tehtäväalueellaan. Liikelaitoksessa valmistelusta vastaa johtokunta.  
 
Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kaupunkistrategiaa ja edellytykset 
kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa 
hyväksytään kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon ote-
taan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan, miten 
rahoitustarve katetaan.  
  
Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehti-
maan tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Kunnan sitoumukset ja nii-
hin liittyvät riskit eivät saa siten ylittää kunnan voimavaroja.   
  
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä säädetään kun-
talain 118 §:ssä. Säädösten mukaan arviointimenettely voidaan käynnistää, mikäli kunta ei ole kat-
tanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämä enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvis-
tamista seuraavan vuoden alusta lukien. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta 
kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 
1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa, tai kunnan rahoituksen 
riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat 
kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat raja-arvot:  
 

1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 
(1704/2009) 30 §:n mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta nega-
tiivinen;  

2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 
painotettu keskimääräinen tuloveroveroprosentti;  

3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien kes-
kimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla;  

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia.  
 

Kuntalaissa säädetään myös kunnan talousarvion ja -suunnitelman rakenteesta ja sisällöstä. Suo-
men Kuntaliitto sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaosto ovat myös antaneet ohjeita ja suosituksia 
talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelusta ja sisällöstä. Jyväskylän kaupungin talousarvion 
sisältö on laadittu ottaen huomioon soveltuvin osin mainitut ohjeet ja säännökset. Talousarvio sisäl-
tää seuraavat osat: yleisperustelut, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitus-
osan.  

Yleisperusteluosassa esitetään kaupungin toimintaympäristö, taloudelliset lähtökohdat sekä talous-
arvion rakenne ja sitovuus. Yleisperustelut sisältävät myös Jyväskylän kaupungin strategian, henki-
löstön kehitysnäkymät, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulevan vuoden tavoitteet sekä tytär-
yhteisöjen toiminalliset tavoitteet.  

Käyttötalousosassa esitetään toimialojen ja liikelaitosten toiminnan kuvaukset ja toimintaympäristön 
muutokset sekä asetetaan niiden sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tulossuunnitelma-
osassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin, ra-
hoitusmenoihin sekä suunnitelman mukaisiin poistoihin.  
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Investointiosaan on koottu kaupungin investointimenot ja -tulot investointiryhmittäin sekä esitetty oh-
jeellinen viiden vuoden investointisuunnitelma. Rahoitusosassa esitetään yhteenvetona rahan läh-
teet ja käyttö.   

Kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunni-
telma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. 
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.  

Talousarvion hyväksymisen jälkeen lautakunnat ja johtokunnat vahvistavat tarkemmat käyttösuun-
nitelmat talousarvioon perustuen. Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät valtuuston liikelaitokselle hy-
väksymän talousarvion ennen käyttösuunnitelman hyväksymistä. Käyttösuunnitelmat hyväksytään 
joulukuun aikana. Lautakunnat voivat vuoden aikana tehdä käyttösuunnitelmaan muutoksia valtuus-
ton hyväksymien määrärahojen puitteissa.  

Talousarvion toteutumista seurataan raportointiaikataulun mukaisesti annettavilla kuukausirapor-
teilla. Toimialajohtajien, kansliapäällikön, palvelualuejohtajien ja liikelaitosjohtajien tulee huolehtia 
siitä, että toimialan tai liikelaitoksen määräraha ei ylity. Mahdollisten ylitysuhkien osalta on kuukau-
siraportoinnin yhteydessä raportoitava päätöksistä ja toimenpiteistä, joilla talousarvion ylitykset voi-
daan välttää talousarviovuoden aikana. Toimialajohtajien ja kansliapäällikön tulee samassa yhtey-
dessä raportoida kaupunginhallitukselle, mikäli lautakuntien tekemät päätökset vaarantavat talous-
arvion toteutumisen. Toimenpideohjelma toimitetaan konsernihallintoon samassa yhteydessä rapor-
tin tietojen kanssa.   

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana annettavien kol-
mannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa toimialat ja liikelaitokset esittävät tavoittei-
den toteutumisen seurantaan perustuvan käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarvio-
vuoden osalta. Mikäli toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristirii-
dassa keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn.  

Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edel-
lyttämällä tavalla.  
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Talousarvion sitovuus  

Talousarvion sitovia eriä ovat valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden 
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on esitetty ohei-
sessa taulukossa. 

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2020  

 
 
 
Talousarvion käyttötalousosassa valtuustoon nähden sitova on määrärahan menojen ja tulojen ero-
tus eli toimintakate. Toimialajohtajan ja kansliapäällikön tulee huolehtia siitä, että toimialan määrä-
raha tai määrärahat eivät ylity. Toimialajohtajan tulee tämän varmistamiseksi tehdä lautakunnalle 
tarvittavat esitykset määrärahojen muuttamiseksi. Muutokset tulee tehdä siten, että valtuustoon näh-
den sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ei vaarannu. Kunnan liikelaitoksia sitova 
meno- tai tuloerä on liikelaitoksen yli-/alijäämä.  
  
Investointiosassa seuraavat investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia:  
 Maa- ja vesialueet  
 Irtain käyttöomaisuus  
 Osakkeet ja osuudet  
 Tilapalvelun investointimenojen loppusumma  
 Urheilu- ja retkeilyalueet  
 Kunnallistekniikka.  

TP TA/M TA

1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)
Konsernihallinto 54 043 57 634 58 856,7 1 223 2,1 %

Perusturva 390 269 398 928 411 137,5 12 209 3,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 201 857 216 267 226 625,0 10 358 4,8 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 39 604 41 805 42 149,2 344 0,8 %

Kaupunkirakenne -23 8 452 11 119,0 2 667 31,6 %

LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)
Tilapalvelu 1 108 -332 -520,0 -188 56,5 %

Kylän Kattaus -502 -376 -374,5 2 -0,5 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -2 030 -1 623 60,0 1 683 -103,7 %

TULOSLASKELMA
Verotulot 513 761 522 200 562 350,0 40 150 7,7 %

Valtionosuudet 173 454 173 550 193 400,0 19 850 11,4 %

Rahoitustulot ja -menot 13 386 10 421 10 693,0 272 2,6 %

RAHOITUSLASKELMA
Antolainauksen muutokset 2 115 959 290,0 -669 0,0 %

Lainakannan muutokset -24 702 65 727 29 773,7 -35 953 -54,7 %

INVESTOINTIOSA
Maa- ja vesialueet, menot 6 411 6 000 6 000,0 0 0,0 %

Maan myynti, tulot 1 294 1 500 1 000,0 -500 -33,3 %

Irtain käyttöomaisuus, menot 4 843 10 760 7 803,3 -2 956 -27,5 %

Irtain käyttöomaisuus, tulot 0 0 50,0 50 0,0 %

Osakkeet ja osuudet, menot 151 950 9 500,0 8 550 900,0 %

Osakkeet ja osuudet, tulot 451 430 0,0 -430 0,0 %

Tilapalvelun investointimenot 33 882 37 049 34 064,0 -2 985 -8,1 %

Urheilu- ja retkeilyalueet, menot 1 477 2 563 4 510,0 1 947 76,0 %

Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot 0 0 0,0 0 0,0 %

Kunnallistekniikka, menot 19 419 28 222 22 550,0 -5 672 -20,1 %

Kunnallistekniikka, tulot 540 0 0,0 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat verotulot, valtion-
osuudet sekä rahoitustulojen ja -menojen yhteismäärä.   
  
Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitova tuloerä on lainakannan muutos sekä antolainasaamisten 
lisäysten ja vähennysten erotus eli antolainauksen muutokset yhteensä.    
  
Käyttötalousosassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet ovat myös valtuustoon nähden sitovia ja niiden 
mahdollisista muutoksista päättää valtuusto. Toiminnalliset tavoitteet ovat palvelutuotannon vaiku-
tuksia ja vaikuttavuutta kuvaavia, mitattavissa tai muuten todennettavissa olevia määrällisiä ja laa-
dullisia tavoitteita. Liikelaitoksissa valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
koskevat palvelun laatua, toiminnan kannattavuutta, toiminnan laajuutta, kehittämistä ja ympäris-
töä.   
  
Kaupungin talousarviossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoit-
teet myös tärkeimmille yhdelletoista tytäryhtiölle. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan valtuus-
toon nähden sitovien tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilin-
päätöstä laadittaessa.   
  
Talousarvion yleisperustelut ovat informaatiota, jota ei ole tarkoitettu sitovaksi talousarvion osaksi. 
Talousarvion yksityiskohtaiset perustelut, tunnusluvut ja suoritetavoitteet ovat ohjeellisia siten, että 
lautakuntien tulee ottaa ne huomioon käyttösuunnitelmista päätettäessä. Perusteluissa esitetyt asiat 
eivät voi kuitenkaan johtaa siihen, että käyttösuunnitelma laaditaan sitovaa määrärahaa suurem-
maksi. Tytäryhteisöistä esitettävät alustavat taloudelliset ja muut tunnusluvut eivät myöskään ole 
valtuustoon nähden sitovia.  
 

Erityismääräyksiä  

Kaupungin liittymisestä jonkin yhteisön jäseneksi tai jäsenyydestä eroamisesta päättää myönnetty-
jen määrärahojen asettamissa rajoissa toimiala, jonka toimintaan kyseisen yhteisön jäsenyys liittyy. 
 
Toimialat päättävät alueelleen kuuluvien avustusten myöntämisestä. Annetuista avustuksista ja pro-
jektirahoista tulee avustuksen saajan antaa käyttöselvitykset. 
 
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -määrärahaan kuuluvien alamäärärahojen käytöstä päättää kaupun-
ginjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö, lukuun ottamatta varamäärärahaa, jonka käytöstä päät-
tää kaupunginhallitus. 
 
Tarkastuslautakunnan talousarvio sisältyy konsernihallinnon määrärahaan. Tarkastuslautakunnan 
talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto ja tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelman vahvistaa 
tarkastuslautakunta.  
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Henkilöstö 
Henkilöstösuunnitelmassa otetaan huomioon tarvittavat palkalliset henkilötyövuodet ja niitä vastaa-
vat henkilöstömenot. Suunnitelma sisältää koko sen henkilöstön, jolle on varattu talousarvioon palk-
kamenot. Laskenta sisältää sekä vakinaisen että määräaikaisen henkilöstön sekä kaikki palkanosat 
(esimerkiksi erilliskorvaukset, ylityökorvaukset ja lisät). Työssäolokuukaudet sisältävät myös kaikki 
palkalliset vapaat. 
 

Henkilöstösuunnitelman toteuttaminen 

Vuoden 2020 talousarviossa henkilöstömenot ovat 367,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 muutetun 
talousarvion mukaan henkilöstömenot ovat 349,5 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvavat vuo-
den 2019 talousarvioon nähden 17,6 miljoonaa euroa (5,0 %).  
 
 

Henkilöstömenot 
 

 
 
 
 

 
 
 

TP 2018 TA+M 2019 TA 2020

1 000 euroa euroa %

Henkilötyövuosia vastaavat henkilöstömenot

Kaupunki ilman liikelaitoksia 273 348,1 286 751,5 309 901,8 23 150,3 8,1 %
Konsernihallinto 13 424,6 12 501,9 12 749,4 247,5 2,0 %
Perusturva 124 314,4 128 744,8 138 926,7 10 181,9 7,9 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 106 855,5 113 639,4 120 374,3 6 734,9 5,9 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 17 956,0 19 706,3 20 288,5 582,2 3,0 %
Kaupunkirakenne 10 797,6 12 159,1 17 562,9 5 403,8 44,4 %

Liikelaitokset 34 015,1 37 615,5 34 657,2 -2 958,3 -7,9 %
Tilapalvelu -liikelaitos 1 444,8 1 481,0 1 552,8 71,8 4,8 %
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 17 829,1 19 005,7 19 375,6 369,9 1,9 %
Kylän Kattaus -liikelaitos 10 400,6 12 708,5 13 728,8 1 020,3 8,0 %
Altek Aluetekniikka -liikelaitos 4 340,7 4 420,3 0,0 -4 420,3 -100,0 %

Yhteensä 307 363,2 324 367,0 344 559,0 20 192,0 6,2 %

Muut henkilöstömenot 
Palkkatuettu työllistäminen 2 973,1 2 563,6 2 563,6 0,0 0,0 %
Kasvun ja oppimisen hankkeet 1 000,3 100,0 1 108,3 1 008,3 1008,3 %

Kulttuuripalvelujen tuntipalkkaiset 3 124,5 2 946,5 3 052,3 105,8 3,6 %
Perhehoito ja tukiperheet 583,4 742,0 742,0 0,0 0,0 %
Omaishoitajien tuen sivukulut 471,4 520,0 520,0 0,0 0,0 %
Sivutoimiset palomiehet 2 062,9 2 025,6 2 030,7 5,1 0,3 %
Luottamustoimi, vaalit 1 089,3 1 436,8 821,0 -615,8 -42,9 %
Eläkemenoperusteiset- ja varhe -maksut sekä 14 711,7 11 731,2 11 731,2 0,0 0,0 %

Lomarahaleikkauksen palautus 0,0 3 080,7 0,0 -3 080,7 -100,0 %

Yhteensä 26 016,8 25 146,4 22 569,1 -2 577,3 -10,2 %

Henkilöstömenot yhteensä 333 380,0 349 513,4 367 128,1 17 614,7 5,0 %

* Vuodelta 2019 esitetty erillinen lomarahaleikkauksen palautus sisältyy vuonna 2020 määrärahojen ja liikelaitosten henkilöstömenoihin

* TP 2018 luvut esitetty ilman Työterveys Aalto -liikelaitosta ja Talouskeskus -liikelaitosta, joiden toiminta yhtiöitettiin vuoden 2019 alusta

Muutos 2019-2020
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Palkalliset henkilötyövuodet 
 

 
* Lisäksi kasvun ja oppimisen hankkeisiin on suunniteltu 20 henkilötyövuotta vuodelle 2020.  
 
 
Henkilötyövuosien määrän kasvu toteutuu toimialoilla ja henkilöstöryhmittäin eri tavoin. Tekstissä on 
kuvattu isoimmat henkilöstömuutokset. Henkilöstömuutosten taustalla ovat erityisesti palvelutuotan-
non vastuumuutokset sekä kaupungin kasvaessa asiakasmäärän ja palvelutarpeen kasvu.  
 
Perusturvan toimialan henkilöstömäärä on kasvamassa 146 henkilötyövuodella ja 10,2 miljoonalla 
eurolla vuoden 2019 muutetusta talousarviosta. Henkilöstöä lisätään erityisesti vanhuspalveluihin. 
Lisäyksestä 95 henkilötyövuotta on seurausta kotihoidon ostopalveluilla tuotetun toiminnan ottami-
sesta omaksi toiminnaksi. Olemassa olevien palveluasumisen yksiköiden henkilöstömitoitusta on 
myös vahvistettu jo vuoden 2019 aikana aluehallintoviraston ja kaupungin oman valvontayksikön 
suositusten mukaisesti. Palvelusetelitoiminnan kehittäminen ja laajentuminen vahvasti oman tuotan-
non rinnalla edellyttää myös palvelualueen lisäresursointia. 
 
Vanhuspalveluissa valmistaudutaan myös ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelun laadun 
ja vaikuttavuuden kehittämiseen tulevan hallitusohjelman mukaisesti. Odotettavissa saattaa olla 
henkilömitoituksen tarkistaminen nopeassakin tahdissa. Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon 
yksiköissä työskentelevien laitoshuoltajien määrää lisätään myös tulevalle vuodelle. Laitoshuoltajien 
määrän lisäys mahdollistaa hoitohenkilöstön työajan vapautumisen tukipalvelutehtävistä hoitotyö-
hön. Perusturvassa vanhuspalvelujen laitoshuoltajat keskitetään organisatorisesti terveyskeskussai-
raalan palvelualueelle.  
 
Sosiaalipalveluissa henkilöstöä lisätään erityisesti lastensuojeluun (+8 htv). Lastensuojelun sijais-
huollon asiakasmäärän kasvuun ja sijoitettujen lasten ja nuorten kasvaneisiin tuen tarpeisiin vasta-
taan lisäämällä sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia. Lastensuojelun jälkihuolto-oikeuden nousu 
25 ikävuoteen sekä lakisääteisen päivystysvelvoitteen hoito Keski-Suomen keskussairaalan päivys-
tyksessä lisäävät myös henkilöstötarvetta. Vammaispalveluiden asiakasmäärän kasvuun vastataan 
lisäämällä henkilöstöresurssia erityisesti sosiaalityöhön ja kehitysvammaisten työllistämiseen, yh-
teensä noin kolmen henkilötyövuoden verran. 
 
Avoterveydenhuollon palvelualueen henkilöstölisäys on 19 henkilötyövuotta. Rekrytointihaasteista 
johtuen lääkärityötä on vuoden 2019 aikana tuotettu ostopalveluna, jonka seurauksena lääkärityön 
henkilötyövuodet tulevat jäämään alle alkuperäisen henkilöstösuunnitelman. Vuoden 2020 osalta 
lääkärityötä on kuitenkin tavoitteena tuottaa ensisijaisesti omana työnä.  
 

TP 2018 TA+M 2019 TA 2020

htv %

Kaupunki ilman liikelaitoksia 6 104 6 303 6 675 372 5,9 %
Konsernihallinto 265 223 223 0 0,2 %
Perusturva 2 710 2 769 2 915 146 5,3 %
Kasvun ja oppimisen palvelut 2 481 2 638 2 740 102 3,9 %
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 439 449 455 5 1,2 %
Kaupunkirakenne 209 224 342 118 52,6 %

Liikelaitokset 752 848 778 -71 -8,3 %
Tilapalvelu -liikelaitos 25 26 26 0 0,0 %
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 339 368 369 0 0,1 %
Kylän Kattaus -liikelaitos 288 348 383 35 10,1 %
Altek Aluetekniikka -liikelaitos 100 106 0 -106 -100,0 %

Kaupunki yhteensä 6 856 7 152 7 453 301 4,2 %

Muutos 2019-2020
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Perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa henkilöstömäärä lisääntyy seitse-
mällä henkilötyövuodella. Henkilöstöresurssia vahvistetaan mm. kouluterveydenhuollossa, perhe-
suunnitteluneuvolassa, nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluissa sekä varhaisen tuen palve-
luissa. 
 
Sivistyksen toimialalla henkilöstömäärä on kasvamassa 107 henkilötyövuodella. Varhaiskasvatuk-
sen palvelualueella kasvu on 87 henkilötyövuotta. Kasvu aiheutuu palvelutarpeen lisääntymisestä ja 
subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistumisesta elokuun 2019 alusta. Cygnaeuksen, 
Kuokkalan, Wessmanninmäen ja Kotimäen esimiesalueille on perustettu vuoden 2019 aikana lisää 
lapsiryhmiä ja uusiin tiloihin lisää varhaiskasvatuspaikkoja. Palveluverkkoon liittyvien päätösten seu-
rauksena uutta henkilöstöä on rekrytoitu myös vuonna 2019 toimintansa aloittaneisiin Savulahden 
ja Kangasvuoren päiväkotikouluihin. Nämä toiminnan laajennukset näkyvät varhaiskasvatuksen 
henkilöstömäärässä 58 henkilötyövuoden lisäyksenä vuodelle 2020.  
 
Varhaiskasvatuksen erityishenkilöstön määrää lisätään tulevalle vuodelle noin 29 henkilötyövuotta. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrä on lisääntynyt ja lakisääteisten tukitoi-
mien vuoksi erityisavustajien määrää on lisättävä. Huhtasuon päiväkotiin perustettuun erityisen vai-
keasti vammaisten lasten ryhmään on myös lisätty varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja lastenhoi-
tajia. 
 
Perusopetuksen palvelualueella henkilöstömäärä lisääntyy 13 henkilötyövuodella. Perusopetuksen 
oppilasmäärä kasvaa 143 oppilaalla lukuvuonna 2020–2021 ja oppilasmäärän kasvu painottuu ylä-
kouluihin. Perusopetusryhmien määrän arvioidaan kasvavan oppilasmäärän kasvusta johtuen noin 
seitsemällä ryhmällä. Lukuvuodelle 2020–2021 perustetaan myös uusi vaikeimmin kehitysvammais-
ten lasten ryhmä sekä uusi autismiopetuksen ryhmä.  
 
Myös koulujen aamu- ja iltapäivätoimintaan tarvitaan lisäresursointia. Kuokkalan koulun aamu- ja 
iltapäivätoiminta siirtyy opetuksen omaksi toiminnaksi. Saarenmaa-Savulahti -yksikön valmistumi-
nen lisää puolestaan jälkkäriryhmien määrää Palokan alueella. Myös vaativaa erityistä tukea tarvit-
sevien lasten aamu- ja iltapäivätoimintaan tarvitaan lisähenkilöstöä.  
 
Kaupunkirakenteen toimialla henkilöstömäärä lisääntyy 118 henkilötyövuodella Altek Aluetek-
niikka -liikelaitoksen yhdistyessä osaksi toimialaa. Muutoksen jälkeen nettovaikutuksena henkilöstö-
kasvu on 12 henkilötyövuotta. Yhdistymistä valmisteltaessa on määritelty myös uusia tehtäviä lä-
hinnä viherpalveluiden palveluyksikköön. Uusien tehtävien rahoitus hoidetaan osittain poistuvien ja 
osa-aikaistuvien henkilöiden palkkakustannuksiin varatuilla rahoilla ja osittain vähenevillä ostopal-
veluilla.  
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksen henkilöstömäärä lisääntyy 35 henkilötyövuodella. Liikelaitoksen ta-
voitteena on toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden keit-
tiön sijaan. Uuden sairaala Novan tuotantokeittiön toiminnan käynnistäminen, perehtyminen talotek-
niikkaan, koulutukset ja yhtäaikainen toiminta kahvila-ravintola Caterinan tuotannon kanssa vaatii 
henkilöstöä molempiin yksiköihin vuoden 2020 aikana.  
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksessa osastojen ruokapalvelutyön siirtyminen uuteen sairaalaan aiheuttaa 
myös päällekkäistä henkilöstötarvetta siirtymisvaiheessa. Toiminnan vakiintuessa ja kahvila-ravin-
tola Caterinan toiminnan päättyessä henkilöstömäärä lähtee kuitenkin laskuun henkilöstön eläköity-
misten myötä. Asiakasmäärän kasvu ja yksiköiden määrän lisääntyminen erityisesti lasten ja nuorten 
palveluissa lisäävät myös osaltaan Kylän Kattauksen henkilöstötarvetta. 
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Yksittäisten toimipisteiden osalta tullaan selvittämään niiden toiminnan jatkumista. Henkilöstönäkö-
kulmasta tämä tarkoittaisi sitä, että henkilöstöä siirtyisi ensisijaisesti koulutustaan, kokemustaan ja 
osaamistaan vastaaviin muihin tehtäviin. Joka tapauksessa henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan 
täyttölupamenettelyä hyödyntäen edelleen vuoden 2020 aikana. Henkilöstösuunnitelman tavoit-
teena on tukea vuoden 2020 talousarvion toteutumista suunnitellusti. Ennen rekrytointien käynnis-
tämistä tehtävien täyttämiset arvioidaan täyttölupamenettelyssä ja suhteessa talousarvion toteutu-
miseen. Koko organisaatiossa kiinnitetään huomiota henkilöstön tehtäväkuvien ajantasaisuuteen ja 
selkeyteen.  
 
Talousarvioesitys edellyttää henkilöstösuunnitelman toteuttamisen arviointia toimialoilla ja muita toi-
menpiteitä, joita käydään läpi yhdessä myös henkilöstöjärjestöjen kanssa. Toimenpiteinä voisivat 
olla esimerkiksi säästösyistä pidettävien palkattomien vapaiden uudelleen käyttöön ottaminen sekä 
matkustuskustannuksiin huomion kiinnittäminen. Talousarvio on rakennettu siten, että 1,0 miljoonan 
euron säästö on kohdennettu henkilöstökuluihin painottaen hallinnollisia tehtäviä.  
 
Hallintohenkilöstön tehtävien täyttöä arvioidaan edelleen muita tehtäviä keskitetymmän ja koordi-
noivamman täyttölupamenettelyn kautta. Hallinnon tehtävissä henkilöstöä on aiempina vuosina vä-
hennetty, joka näkyy työkuormituksessa. Tavoitteena ei ole vuoden 2020 aikana merkittävästi vä-
hentää hallintohenkilöstöä. Hallinnon tehtävien ja prosessien sujuvuutta kuitenkin kehitetään tavoit-
teellisesti.  
 
Henkilöstömäärää ja henkilöstökustannuksia sekä muita henkilöstötietoja, esimerkiksi sairauspois-
saoloja seurataan kuukausiraportoinnin ja kolmannesvuosikatsausten yhteydessä. 
 
Osana talousarvion seurantaa arvioidaan myös jatkuvasti tarvittavia muutoksia organisaatiossa, pal-
veluverkossa ja/tai palvelutuotannossa sekä toiminta- ja työtavoissa. Näillä voi olla myös henkilös-
tövaikutuksia, jotka käydään läpi asianmukaisessa yhteistoimintamenettelyssä ennen päätöksente-
koa ja muutoksia.  
 

  

Konsernihallinto
223
3 %

Perusturva 
2 915
39 %

Kasvun ja 
oppimisen 
palvelut
2 740
37 %

Kulttuuri- ja 
liikuntapalvelut

455
6 %

Kaupunkirakenne
342
5 %

Liikelaitokset
778
10 %

Henkilötyövuodet vuonna 2020
7 444 htv
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Vakituisen henkilöstön poistuma 

Vakituisen henkilöstön osalta on tehty kartoitus eläkkeelle siirtymisestä. Kartoituksen mukaan ensi 
vuonna henkilöstöä siirtyisi eläkkeelle 153 henkilöä. Lisäksi arvioidaan, että muuta poistumaa, esi-
merkiksi toiselle työnantajalle siirtyviä ja siksi irtisanoutuvia on edellisiä vuosia vastaavasti 220 hen-
kilöä. On mahdollista, että vuoden 2020 aikana tapahtuu myös liikkeen luovutuksia.  
 
Tehtävien uudelleen täyttäminen ja henkilöstösuunnitelmassa olevien kokonaan uusien tehtävien 
täyttö arvioidaan vielä täyttölupamenettelyssä. Tämä arviointi mahdollistaa henkilöstömenojen to-
teutumisen säätelyä suhteessa talousarvioon ja palvelutarpeeseen.  
 
 

Vakituisen henkilöstön poistumataulukko  
 

 
 
 
Vuoden 2020 aikana kartoituksen perusteella eläkkeelle siirrytään eniten seuraavista tehtävistä. 
 

 
Organisaatiossa tarvitaan myös uutta osaamista, jota olemassa olevalla henkilöstöllä ei vielä välttä-
mättä ole. Yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävään yhteistoimintalain mukaiseen koulutus- ja hen-
kilöstösuunnitelmaan tunnistetaan ja priorisoidaan toimialojen ja liikelaitosten osaamisen kehittämi-
sen ja työkyvyn tukemisen tarpeet. Tämä suunnitelma tehdään vuosittain ja vuodelle 2020 se val-
mistuu joulukuussa 2019. Osaamisen ja työkyvyn resurssit ja toimenpiteet painotetaan suunnitelman 
mukaisiin tarpeisiin. Vapautuviin tehtäviin tai kokonaan uusiin tehtäviin rekrytoinnit tulee tehdä mo-
derneilla osaamisvaatimuksilla ja tehtävänkuvilla.  
 
Sairauspoissaolojen määrä (pv/htv) on edelleen korkealla tasolla ja tavoitteena on poissaolojen 
määrän kääntyminen laskuun. Jos henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät, kertoo se samalla 

hlö lkm 2018 2019 2020

Vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke 187 173 153
Liikkeen luovutus 0 147 0
Muu poistuma (esim. irtisanoutuvat) 235 250 220
Poistuma yhteensä 422 570 373

0 2 4 6 8 10 12 14

lastenhoitaja
sairaanhoitaja

varhaiskasvatuksen opettaja
laitoshuoltaja

lähihoitaja

ruokapalvelutyöntekijä
perusopetuksen luokanopettaja

ohjaaja (kehitysv.laitoksessa)
perushoitaja

hallintosihteeri
kodinhoitaja

koulunkäynnin ohjaaja
päiväkotiapulainen

lkm

Tehtävät, joissa eniten eläköitymistä vuonna 2020
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tavoitteena olevan henkilöstötuottavuuden kasvusta. Henkilöstötuottavuuden kasvuun voidaan vai-
kuttaa hyvällä esimiestyöllä sekä kehittämällä henkilöstön osaamista, motivaatiota ja työkykyä. 
 
Henkilöstötyötä ja henkilöstöjohtamista ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymät henkilöstötyön lin-
jaukset (henkilöstöpolitiikka) vuosille 2018–2020.  
  

Henkilösivukulut 

Henkilöstösivukulujen budjetoinnissa on käytetty alla olevan taulukon mukaisia henkilöstösivukulu-
prosentteja.  
 
 

 
 

 
  

Henkilösivukulut 2019-2020

TA+M TA Muutos

2019 2020 %-yks.

Prosenttia maksetuista palkoista

Sairausvakuutusmaksu 0,75 % 1,35 % 0,60 %

Tapaturmavakuutusmaksu 0,32 % 0,32 % 0,00 %

Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,15 % 0,15 % 0,00 %

Työttömyysvakuutusmaksu 2,05 % 1,70 % -0,35 %

Yhteensä 3,27 % 3,52 % 0,25 %
Palkkaperusteinen KuEL-maksu 17,42 % 17,06 % -0,36 %

Yhteensä 20,69 % 20,58 % -0,11 %
Opettajien VaEL-maksu 17,28 % 15,70 % -1,58 %

1 000 euroa TA+M TA Muutos

2019 2020 %

Eläkemenoperusteinen maksu 11 731,2 11 731,2 0 %

Yhteensä 11 731,2 11 731,2 0 %
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Sisäinen valvonta ja riskienhallinta 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksel-
lisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta. Sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan avulla varmistetaan strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
saavuttaminen, päätösten perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus ja se, että lainsäädän-
töä, määräyksiä ja ohjeita sekä johdon ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja 
voimavarat turvataan. 
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee 
huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus valvoo sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa, tuloksellisuutta ja raportointia. Lisäksi kaikki tilivel-
volliset toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. 
 
Kaupunginvaltuusto on määritellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka ohjaa koko 
kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kaupunginvaltuusto edellyt-
tää, että kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaatiotasoilla toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja 
riskienhallinta. Kaupunginhallitus on edelleen antanut täydentävät ohjeet sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestämiseksi. Kukin toimiala ja liikelaitos sekä niiden tilivelvollinen johto huolehtivat 
vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapojen 
toteuttamisesta kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Konsernijohto vastaa kuntalain mukaan konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunkikonsernin ty-
täryhteisöissä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-
nasta lainsäädännön, valtuuston määrittelemän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden 
ja konsernijohdon antaman ohjeistuksen mukaisesti. Konserniyhteisöjen sisäistä valvontaa ja ris-
kienhallintaa on esitelty talousarvion konsernia käsittelevässä osassa. 

Toimintaympäristöanalyysi 

Talousarvion valmistelun yhteydessä toimialat ja liikelaitokset ovat analysoineet toimintaympäristön 
muutoksia, tunnistaneet tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioineet niiden vaikutuksia ja toteutumisen 
todennäköisyyttä sekä laatineet tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hal-
litsemiseksi. Analyysin ja arvioinnin perusteella merkittävimmät uhat ja mahdollisuudet on priorisoitu 
ja valvonnan toimenpiteet on kohdistettu olennaisimpiin riskeihin. Näin on muodostettu sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamal-
lin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Prosessissa on noudatettu aiempaa systemaattisempaa ja yhtenäisempää toimintatapaa. Riskien 
arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on käytetty yhdenmukaista työka-
lua ja toimialoilla sekä liikelaitoksilla on ollut käytössään toimintaohjeet ja vastuiden määrittelyt. Si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä on toiminut tuloksia koordinoivana elimenä sekä 
tukenut toimialojen ja liikelaitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamista. 
 
Toimialojen ja liikelaitosten riskien tunnistaminen ja analysointi on toteutettu johtoryhmätasolla hyö-
dyntäen yhtenäisen mallin mukaista riskienhallintatyökalua. Arviointien tulokset on käyty läpi ja koos-
tettu yhteen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä, jonka perusteella on muodos-
tettu käsitys kaupunkiorganisaation merkittävimmistä toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavista ris-
keistä, niiden hallintakeinoista ja sisäisen valvonnan toimenpiteistä. Nämä on esitetty seuraavassa 
taulukossa satunnaisessa järjestyksessä. Talousarviovuoden aikana toimintaympäristön muutoksia 
seurataan säännöllisesti ja riskiarviointia päivitetään tarvittaessa. 
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Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet
On olemassa riski siitä, että 
henkilöstön osaaminen ei ole 
muuttuvassa toimintaympäris-
tössä riittävällä tasolla siten, 
että se tukisi tavoitteiden saa-
vuttamista ja uusia työelämän 
vaatimuksia. 
 
Riski realisoituu, jos nykyisen 
henkilöstön osaaminen ei jatku-
vasti kehity vastaamaan muut-
tuvaa toimintaympäristöä tai 
osaavaa henkilöstöä ei saada 
rekrytoitua. 
 
Seurauksena on henkisen sekä 
fyysisen kuormittavuuden li-
sääntyminen, joka heijastuu 
työhyvinvointiin ja ilmenee esi-
merkiksi sairauspoissaolojen li-
sääntymisenä. 

Organisaatiossa on tunnistettava kriittiset osaamistarpeet seuraavaan 5 
vuoden aikana ja arvioitava mitä osaamista on poistumassa esimerkiksi elä-
köitymisen myötä. Konkreettinen työkalu osaamistarpeiden määrittelyyn on 
henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2020. 
 
Tunnistetaan vuosittain yhdessä palveluiden kanssa ammattiryhmittäin 
osaamisen ja työkyvyn kehittämisen kärjet, huomioiden pitkän tähtäimen 
tavoitteet.  
 
Tuetaan valmentavaa ja osallistavaa esimiestyötä sekä työyhteisöjen hy-
vää ja aktiivista vuorovaikutusta erilaisin osaamisen ja työkyvyn kehittämi-
sen toimenpitein ja välinein.  
 
Kehitetään henkilöstön huomioimisen käytäntöjä niin, että ne ovat entistä 
motivoivampia ja perustuvat hyvään ja muut huomioivaan työssä suoriutu-
miseen.  
 
Työnantajakuvan kehittäminen kytketään osaksi kaupungin brändityötä.  
Kehitetään edelleen yhteistyötä oppilaitosten, ELY-keskuksen ja työllisyys-
palveluiden kanssa.  
 
 

Kaupungin toimintaan liittyy eri-
laisia taloudellisia vastuita ja 
riskejä, esimerkiksi sopimusten 
kautta.  
 
Virheet tai puutteet sopimuk-
sissa ja/tai sopimusvalvon-
nassa sekä sopimuskumppa-
nin suoritushäiriöt voivat johtaa 
siihen, että kaupungille aiheu-
tuu ylimääräisiä kustannuksia, 
menetyksiä tai vahinkoa. 
 
Kaupunki voi olla mukana 
hankkeissa, joissa kaikki muka-
naolevat tahot eivät saavuta 
hankkeelle asetettuja tavoit-
teita. Tämä voi aiheuttaa kau-
pungille taloudellisia seurauk-
sia. 
 

On huolehdittava, että sopimukset ovat kaupungin edun mukaisia.  
 
Lisätään asiantuntemusta sopimusten laadinnassa ja hallinnassa.  
Laadukkaiden sopimusten tekemistä, toimivaa sopimusten hallintaproses-
sia ja asianmukaista sopimusseurantaa edistetään kirjallisella ohjeistuk-
sella ja henkilöstön koulutuksella.  
 
Sähköistä sopimushallintajärjestelmää kehitetään sopimusten hallinnan tu-
eksi.  
 
Yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa käydään läpi merkittävim-
mät taloudelliset kokonaisuudet, erityisesti hankkeet ja sopimukset, joissa 
kaupungilla merkittävä rooli ja/tai vastuu.   
 
Aktiivisen sopimusvalvonnan avulla varmistetaan, että kaupunki saa sopi-
muksen mukaisia palveluita tai tuotteita. 

Kaupungin tietojärjestelmien 
toimivuuteen, tietoturvaan ja 
tietosuojaan liittyy riskejä.  
 
Riskien realisoituessa tietojär-
jestelmät voivat esimerkiksi 
kaatua tai verkko vaurioitua.  
 
Digitalisaatio lisääntyy tulevai-
suudessa ja aiheuttaa myös 
uudenlaisia uhkia palvelutuo-
tannolle esimerkiksi toiminta-
häiriöiden muodossa. 
 
Häiriöiden seurauksena kau-
pungille saattaa muodostua 
merkittäviä taloudellisia seu-
raamuksia. 

Tiedon käsittelyyn ja säilytykseen annetut ohjeet ovat ajan tasalla sekä niitä 
noudatetaan.   
 
Tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä valvotaan aktiivisesti ja suojaus 
pidetään korkealla tasolla.  
 
Tietojärjestelmien käyttöoikeudet rajataan vastaamaan työtehtäviä sekä 
käyttöoikeuksien hallinta ohjeistetaan tarkemmin. 
 
Ihmisten tietoisuutta tietoturvaan ja tietosuojaan liittyen lisätään koulutta-
malla. 
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Tietojärjestelmiin ja -verkkoihin kohdistuneet häiriöt sekä tahalliset hyökkäykset julkishallintoja koh-
taan ovat lisääntyneet. Tietoturvaan sekä tietojärjestelmien jatkuvuuden hallintaan tulee kiinnittää 
erityistä huomiota. Tietoturvallisuus on kiinteä osa kaupungin palveluita, toimintaa ja jokaisen tiedon 
käyttäjän päivittäistä työtä. 
  
Muuttuvassa toimintaympäristössä kaupungin tavoitteena on osaava, työssään viihtyvä ja oikein re-
sursoitu henkilöstö sekä osaamistarpeet tunnistava rekrytointijärjestelmä. 
 
Kattavalla ja suunnitelmallisella turvallisuus- sekä valmius- ja varautumistyöllä estetään sekä halli-
taan häiriöitä, onnettomuuksia ja rikoksia. Toimenpiteillä lisätään turvallisuutta sekä ihmisten turval-
lisuuden tunnetta. 
 

Tavoitteet vuodelle 2020 

Kaupunkikonsernin tapa toteuttaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuutta tuottaa koh-
tuullisen varmuuden tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä hyvän hallinnon to-
teutumisesta. Onnistuneella riskienhallinnalla pystytään mahdollisimman hyvin ennakolta huomioi-
maan muuttuvan toimintaympäristön haasteet, vastaamaan olennaisiksi arvioituihin riskeihin ja 
suunnitelmallisesti hyödyntämään avautuvat mahdollisuudet. Tulevan talousarviokauden tavoit-
teena on edelleen osallistaa riskiarviointiin ja analysointiin myös johtoryhmiä alempia organisaatio-
tasoja sekä sisällyttää sisäinen valvonta ja riskienhallinta luontevaksi osaksi esimiestyötä. Tulevan 
talousarviokauden tavoitteena on myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaikuttavuuden arvi-
ointi, jonka tueksi pyritään muodostamaan tarkoituksenmukaisia mittareita. Konserniyhteisöjen si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaa on mahdollista terävöittää omistajaohjauksen kautta. 
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Kaupunkistrategia 
Kaupunginvaltuustossa 30.10.2017 hyväksytty kaupunkistrategia vuosille 2017-2021 kiteyttää kaupun-
gin keskeiset pitkän aikavälin tavoitteet, jotka ohjaavat kaupungin päätöksentekoa ja toimintaa. Strate-
gia kytkeytyy talousarvioon, jossa on toimialakohtaisesti esitetty kaupunkistrategiaa toteuttavat kehittä-
mistoimenpiteet. 
 
Kaupunkistrategian mukaan Jyväskylä haluaa olla rohkeasti aikaansa edellä. Visiona on olla kasvava 
ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Tämän perustana olevia arvoja ovat 
vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus. Ne kannustavat osallistavaan vuorovaikutukseen ja roh-
kaisevat etsimään ja kokeilemaan uusia toimintatapoja. Valinnat korostavat myös vastuullisuutta omasta 
itsestä, läheisistä, ympäristöstä ja tulevaisuudesta. 
 
 
 

 
 
 
Kaupunkistrategian seuranta on toteutettu sähköisellä seurantatyökalulla Jyväskylän kaupungin nettisi-
vuilla, joka on kaikkien kaupunkilaisten käytettävissä. Seuranta löytyy alla olevasta linkistä: 
(https://www.jyvaskyla.fi/kaupunkistrategia, Kaupunkistrategian seurantaraportti) 
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Kaupunkistrategian kärjet 

Kaupunkistrategian kärkiteemat ovat 1) osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat, 2) raikas ja kasvava elin-
voima, 3) resurssien viisas käyttö ja 4) liikuntapääkaupunki. Niiden toteuttamiseksi on asetettu yhteensä 
23 strategista teemaa, jotka ohjaavat kaupungin johtamista ja päivittäistä työtä pitkällä aikavälillä. Seu-
raavassa on kuvattu kaupunkistrategian kärjet teemoittain. 
 

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 
1) Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. 

2) Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia. 

3) Edistämme asukkaiden yhdenvertaisuutta ja otamme huomioon kulttuurisen moninaisuuden. 

4) Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä. 

5) Vahvistamme yhteisöllisyyttä, tuemme harrastustoimintaa ja vähennämme yksinäisyyttä. 

6) Edistämme kulttuurin ja taiteen moni-ilmeisyyttä. 

Raikas ja kasvava elinvoima 
1) Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja tutkimuk-

sen keskuksena. 

2) Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua. 

3) Tuemme uusien teknologia-, liiketoiminta- ja palveluinnovaatioiden syntymistä. 

4)  Vahvistamme Jyväskylän vetovoimaisuutta kansainvälisenä kulttuuri-, tapahtuma- ja matkailu-
kaupunkina. 

5) Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa. 

6) Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana. 

Resurssien viisas käyttö 
1) Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen. 

2) Teemme kestäviä, eettisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä edistämme resurssiviisasta liiketoi-
mintaa. 

3) Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia. 

4) Avaamme kaupunkitilat paremmin kaupunkilaisten käyttöön. 

5) Pyrimme hiilineutraaliksi ja jätteettömäksi kaupungiksi sekä edistämme kiertotaloutta ja uusiutu-
vaa energiaa. 

6) Käytämme luonnonvaroja harkiten ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta. 

Liikuntapääkaupunki 
1) Teemme Jyväskylästä Pohjoismaiden vetovoimaisimman liikunnan, urheilun ja terveyden osaa-

miskeskittymän. 

2) Luomme mahdollisuuksia elinikäiseen liikkumiseen kehittämällä yhteistyö- ja palvelumalleja 
sekä asuinympäristöjen liikuntamahdollisuuksia. 

3) Edistämme lasten ja nuorten liikuntaa päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajalla. 

4) Yhdistämme joustavasti opiskelun ja urheilun kaikilla koulutusasteilla. 

5) Luomme edellytyksiä liikunta- ja hyvinvointialan yritystoiminnalle. 

 
Toimialakohtaisissa talousarvioteksteissä on kuvattu keskeisimmät kehittämistoimenpiteet, jotka toteu-
tetaan vuoden 2020 aikana. 
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Talousarvion 2020 toiminnallinen päälinja 

Jyväskylän kaupungin toiminnallinen päälinja vuoden 2020 talousarviossa on 1) kaupungin elinvoima ja 
valtakunnallisen aseman vahvistaminen, 2) palvelujärjestelmän kehittäminen ja 3) kestävä talouspoli-
tiikka. Väestökehityksen ja kaupungistumisen aiheuttaminen muutosten paineessa Jyväskylän elinvoi-
man, kasvun ja investointien edistäminen on kaupungin keskeisimpiä tehtäviä siten, että kaupungin val-
takunnallinen asema Suomen seitsemänneksi suurimpana ja kasvavana kaupunkina vahvistuu. Sa-
malla palvelujärjestelmää on kehitettävä tasapainoisesti yhteensovittamalla palveluiden resurssointi 
kestävään talouspoliittiseen linjaan. Seuraavaan on koottu joitakin poimintoja teemoittain niistä toimen-
piteistä, jotka sisältyvät vuoden 2020 talousarvioon.  
 

Kaupungin elinvoima ja valtakunnallisen aseman vahvistaminen 
– MAL-sopimusmenettelyn neuvotteluja viedään eteenpäin yhdessä seudun kuntien ja valtion 

kanssa. Tavoitteena on se, että seudun ensimmäinen MAL-sopimus hyväksytään ensi vuoden 
aikana.  

– Joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa edetään vaiheittain kaupunginvaltuuston 30.9.2019 hy-
väksymän ohjelman mukaisesti. Vuoden 2020 talousarvioesitys sisältää 0,8 miljoonan euron li-
säsatsauksen kahden vyöhykkeen malliin siirtymiseksi ja lippuhintojen alentamiseksi.  

– Hippos hankkeen sijoittajaneuvottelut ja ekosysteemin rakentaminen ovat käynnissä. Tavoit-
teena hankkeen käynnistäminen keväällä 2020.  

– Kaupunkikeskustan elinvoiman vahvistamiseksi keskustan täydennysrakentamista edistetään 
useilla hankkeilla. Kulttuuritilojen Jyväskylän sydän -hanke käsitellään valtuuston kokouksessa 
vuoden 2020 alussa. Talousarvio 2020 sisältää varauksen hankkeen suunnittelun jatkamiselle.  

– Keskusta-asemanseudun rakennettavuusselvitys valmistuu talven 2020–2021 aikana. 

– Jyväskylä hakee valtakunnalliseen työllisyyskokeiluun, jossa jatketaan ja laajennetaan vuoden 
2018 lopussa päättyneiden alueellisten työllisyyskokeilujen toimintamallia keväästä 2020 lukien.  

– Maahanmuuttajapalveluita kehitetään erityisenä kohderyhmänä työperäiset maahanmuuttajat ja 
tutkinto-opiskelijat perheineen.  

– Jyväskylän brändi on uudistettu syksyn 2019 aikana ja se jalkautetaan osaksi toimintaa vuonna 
2020. 

 

Palvelujärjestelmän kehittäminen 

 Sairaala Novan käyttöönotolla syksyllä 2020 on merkittävät heijastusvaikutukset kaupungin toi-
mintaan ja talouteen seuraavalla taloussuunnittelukaudella.  

 Keski-Suomen kuntien yhteisen tahtotilan mukaisesti vapaaehtoista maakunnallista sote-kun-
tayhtymää ei aleta rakentamaan. Kuntien välillä voidaan tehdä yhteistyötä toiminnallisista, ei 
hallinnollisista, lähtökohdista käsin.  

 Kaupunki keskittyy kehittämään järjestämisvastuullaan olevia sote-palveluita mm.: 

 Vanhuspalveluiden palvelurakennetta muutetaan luopumalla kotihoidon ostopalve-
luista, kehittämällä palvelusetelitoimintaa ja kilpailuttamalla tehostetun palveluasumi-
sen ostopalvelut 

 Selvitetään yhden avosairaanhoidon terveysasema-alueen palvelujen tuottaminen 
ostopalveluna 

 Ostopalvelulääkäreiden käyttöä terveysasemien vastaanottotyössä vähennetään ja 
lääkärirekrytointiin panostetaan 

 Oppimisen tuen rakenteita ja toimintamalleja uudistetaan oppimisen tuen selvitystyön ja sen 
pohjalta laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta.  
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 Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminta lakkautetaan ja toiminnot yhdistetään kaupunkiraken-
nepalvelujen toimialaan 1.1.2020 alkaen. Uusi kunnossapidon toimintamalli otetaan käyttöön 
1.10.2019 alkaen. 

 Digi-ohjelma viedään käytäntöön ja talousarviovuoden aikana käynnistetään muutama digipilotti. 
Tavoitteena on parantaa asiakaspalvelua ja -kokemusta sekä tehostaa kaupungin sisäisiä hal-
lintoprosesseja. 

 Palvelut säilyvät edelleen hyvällä tasolla. 

 

Kestävä talouspolitiikka 

 Talousarvioesitys ei sisällä verojen korotuksia. Jyväskylän tuloveroprosentti on 15 suurimman 
kaupungin vertailussa keskitasossa ja kiinteistöveroprosentit ovat hieman keskitason yläpuo-
lella. 

 Talousarvioon on tehty 6,5 miljoonan euron talouden sopeuttamistoimenpiteet suhteessa lauta-
kuntien esityksiin. 

 Lisäksi talousarvion toteuttamiseksi käydään henkilöstösuunnitelmat keskitetysti läpi ja henki-
löstömenoissa säästämiseksi kootaan henkilöstöjärjestöjen kanssa keskustellen erillinen toi-
menpiteiden kokonaisuus, joiden tavoitteena on toteuttaa talousarviovuonna 2020 yhteensä 1,0 
M€ säästö henkilöstökuluihin painottaen hallinnollisia tehtäviä: 

 Henkilöstösuunnitelman toteutumista suhteessa talousarvioon arvioidaan jatkuvana toi-
mintana vuoden 2020 aikana. Tätä varten jatketaan täyttölupamenettelyä arvioiden jo-
kaisen vakituisen ja määräaikaisen tehtävän täyttö ja ajankohta.  

 Työantaja käy henkilöstöjärjestöjen kanssa yhdessä lävitse myös muita keinoja.  

 Sosiaali- ja terveyspalveluihin otetaan ulkopuolinen konsultti kehittämistyön tueksi. Taustalla 
maakuntauudistuksen kaatuminen, sairaala Novan valmistuminen ja sen heijastusvaikutukset 
kaupungin peruspalveluihin, toiminnan tuottavuuden parantaminen jne. 

 Talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2021–2022 tehtävänä on varmistaa pitkällä aikavälillä 
tasapainoinen talouden kehityskuva ja investointikyky kaupungin kasvuun ja kehitykseen. 
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Konsernin tytäryhteisöt 

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne 

 

 
 
 

Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) 
kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 18 osakeyhtiötä, viisi säätiötä ja kolme kuntayh-
tymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 22 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuu-
luu vuonna 2020 yhteensä 48 tytäryhteisöä. 
 
Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2020 ovat seuraavat: 
 Jyväskylän kaupunginvaltuuston 20.08.2018 kokouksessa päätetyn mukaisesti Talouskeskus-

liikelaitoksen toiminta siirtyi Monetra Keski-Suomi Oy:öön vuoden 2019 alusta alkaen. Jyväsky-
län kaupunki on talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja tuottavan alueyhtiön Mo-
netra Keski-Suomi Oy:n asiakas sekä omistaja 31,2 %:n omistusosuudella. Yhtiön laajentumi-
seen liittyen kaupunki on myynyt ja myy edelleen (Konsernijaosto 15.4.2019/14) yksittäisiä Mo-
netra Keski-Suomi Oy:n osakkeita kunnille ja muille kunta-alan toimijoille. Kaupungin omistus-
osuus Monetra-konsernin emoyhtiö Monetra Oy:stä on 8,5 %.  

 Kaupunki on myynyt yksittäisiä Työterveys Aalto Oy:n ja Työterveys Laine Oy:n osakkeita yhti-
öiden asiakkaana oleville sekä järjestämisvastuussa oleville kunnille ja Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirille. 

 Jyväskylän Hippos GP Oy ja Jyväskylän Hippos Ky on perustettu Hippos2020 hankkeen jatko-
kehitysvaiheen toteuttajiksi. Kommandiittiyhtiön tehtävänä on rahoittaa ja hallinnoida Hip-
pos2020-hankkeen jatkokehitysvaihe ja Jyväskylän Hippos GP Oy on kommandiittiyhtiön vas-
tuunalainen yhtiömies. 

 Jyväskylän kaupunki (Kaupunginhallitus 21.1.2019/19) on myynyt Total Kiinteistöpalvelut Oy:n 
koko osakekannan SOL Palvelut Oy:lle. Osakekauppa toteutui 28.2.2019. 
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Alla olevassa taulukossa on esitetty Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluvat konserniyhteisöt, osak-
kuusyhteisöt ja kuntayhtymät sekä kaupungin suora ja välillinen omistusosuus niissä.  

 
 

 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Kuntalaissa on määritelty valtuuston kuntakonsernin johtamiseen liittyvät tehtävät. Talousarviossa 
ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.  
 
Konsernin toimintaa ohjaavat omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje (KV 27.11.2017 § 138) 
sekä omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen -ohje (KH 18.3.2019 § 52). Vuoden 2020 talousar-
viossa asetetaan valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungin tär-
keimmille tytäryhteisöille. Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta vuo-
den 2020 kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. Tarkastuslauta-
kunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä ta-
valla. 
 
Tytäryhteisöjen valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vuoden 2020 ta-
lousarviossa ovat: 
 
Kaikkien tytäryhteisöjen tavoitteena on taloudellisesti kannattava toiminta pitkällä aikavälillä. Yhtei-
sön yksittäisen vuoden tulos voi olla tällöin tappiollinen, mutta yhteisöllä tulee olla kertyneitä voitto-
varoja. 

Jyväskylän kaupunki
2020 Muutos % 2020 Muutos %

Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt Muut tytäryhtiöt
Jyväskylän Energia Oy * 100,0 % Ki Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus 100,0 %
JE-Siirto Oy 100,0 % Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo 56,4 %
Jyväskylän Energiatuotanto Oy 100,0 % Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (ei suoraa omistusta) 54,3 %
Jyväskylän Voima Oy 81,4 % Ki Oy Tikkakosken Terveysasema 100,0 %
KS Energiavälitys Oy 44,7 % Korpilahden Virastokeskus Oy 100,0 %
C-Ella Oy 33,3 % Tikkakosken Teollisuustalo Oy (30,9%+31,7%) 62,6 %
JE-Hulevesi Oy 100,0 % Jyväskylän Yritystehdas Oy (25 %+22,5 %+14,8 %) 62,3 %
Väre Energia Oy 20,3 % Työterveys Aalto Oy 98,3 % -1,7 %
Wiitaseudun Energia Oy 100,0 % Työterveys Laine Oy 98,0 % -2,0 %
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy * 90,0 %
JAMK Turbiini-Rahasto Oy 100,0 % Muut säätiöt
(Jyväskylän Yritystehdas Oy) 25,0 % Jyväskylän Asumispalvelusäätiö sr
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy * 100,0 % Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr
As Oy Jyv mlk:n Jokileinikki 100,0 % Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr
As Oy Jyv mlk:n Norolankuja 1 100,0 % Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr
As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 100,0 %
As Oy Tuulenkylä 51,5 % Osakkuusyhtiöt
As Oy Vastatuuli 41,0 % As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo 33,9 %
Ki Oy Jyv Palokunnanmäen Autoparkki 34,6 % As Oy Jyv Säästökeskus 31,9 %
Halssilan Huolto Oy 35,0 % As Oy Jyv Kauppakatu 23 25,0 %
Sulun Kiinteistöhoito Oy 29,3 % As Oy Kuokkalan Toritalo 24,8 %
As Oy Muurarinmäki 20,0 % As Oy Pappilanraitti 24,6 %
Total Kiinteistöpalvelut Oy 0,0 % -100,0 % Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy 33,3 %
Mustankorkea Oy 80,0 % Huhtakeskus Oy 41,1 %
Education Facilities Oy * 100,0 % Jyväskylän Messut Oy 26,5 %
Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi 100,0 % Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Oy 28,2 %
Jykia Oy * 84,9 % Kankaan Palvelu Oy 33,3 %
Ki Oy Asekatu 3 100,0 % Keljonkankaan Palvelukeskus Oy 44,8 %
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5 100,0 % Ki Oy Jyskän Palvelukeskus 47,9 %
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7 100,0 % Ki Oy Palokan Liikekeskus 32,7 %
Ki Oy Jyväskylän Tourula 100,0 % Ki Oy Palokan Nisulankulma 23,6 %
Ki Oy Konttisentie 2 100,0 % Ki Oy Riikankulma 48,0 %
Ki Oy Muuramen Keljonportti 100,0 % Ki Oy Säynätsalon Palv.keskus 48,1 %
Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie 100,0 % Korpilahden Satama Oy 49,9 %
Kortepohjan Matkailualue Oy 100,0 % Midinvest Oy 21,7 %
Kiinteistö Oy Jyväskylän Ursus 51,0 % Monetra Keski-Suomi Oy (31,2 % + 9,0 % + 4,3 %) 44,5 % 44,5 %
(Jyväskylän Jäähalli Oy) 33,3 % Jyväskylän Hippos GP Oy 49,0 % 49,0 %
(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis) 40,0 % Jyväskylän Hippos Ky 49,7 % 49,7 %
(Tikkakosken Teollisuustalo Oy) 37,4 %
Jyväs-Parkki Oy * 100,0 % Kuntayhtymät 
Ki Oy Jyv Vapaudenkatu 55 85,0 % Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä * 59,1 %
Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema 70,9 % Gradia-koulutuspalvelut Oy 100,0 %
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy 24,0 %
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr (Jyväskylän Yritystehdas Oy) 25,0 %
Jyväskylän Jäähalli Oy (44,4%+28,3%) 72,7 % Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä * 50,9 %

(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis) 40,0 %
Fimlab laboratoriot Oy 24,9 %
Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr
Keski-Suomen liitto 50,7 %

* Yhtiöllä tai kuntayhtymällä alakonserni
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1. Jyväskylän Energia Oy 

Yhtiö hinnoittelee kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea 
kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta ja että kaukolämpö säilyy kilpailukykyi-
senä lämmöntuotantomuotona ja siten turvaa kaukolämpöinfrastuktuurin arvon säilymisen. Yhtiö 
kehittää toimintaansa ja tekee investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalve-
luiden toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi ja että yhtiön kehitys tukee 
kaupunkikonsernin tavoitteiden saavuttamista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtiö tukee ak-
tiivisesti kaupunkikehitysalustoja ja toimialansa tuottavuuden nousua kehittämällä uusia ener-
gian ja vedenhallinnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien raken-
tamiseen. 

2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa 
suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I 
-toiminnan volyymin osalta. JAMK vahvistaa osaltaan Jyväskylän elinvoimaa edistäen yritysten 
ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, yhtenä painopisteenä opiskelijoiden harjoittelun lisääminen 
yrityksissä. Yhteistyötä tiivistetään edelleen Jyväskylän yliopiston ja Gradian kanssa tavoitteena 
kansallisesti poikkeuksellisen vahva Edufutura koulutus-, tutkimus- ja kehittämiskokonaisuus. 
JAMK on aktiivinen ja keskeinen liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemin osa Hippok-
sella. 

Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin: 

o Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2020 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspai-
kat) tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.  

o JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähin-
tään 25 yritystä 

o Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen 
osuus on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden 
mukaisesti. 

o JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosys-
teemissä. 

3. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävillä kunnossapidon toiminnoilla. Yh-
tiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin 
siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin 
ja yksityisten toimijoiden kanssa. 

4. Mustankorkea Oy 

Yhtiön tulee hoitaa omistajakuntiensa jätehuollon palvelutehtävät kustannustehokkaasti. Yhtiön 
tulee kehittää toimintaansa siten, että valtakunnallisesti asetetut kierrätystavoitteet täyttyvät tai 
ylittyvät. Yhtiön tulee kerätä toiminnallaan kohtuullinen tuotto pääomalle. Mustankorkean jäte-
keskuksen toimintaa tulee kehittää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa kiertotalouden 
keskittymäksi. 

5. Jykia Oy 

Yhtiön tulee olla ketterä ja joustava kiinteistökehitysyhtiö, joka kehittää elinkeinopoliittisesti tär-
keitä hankkeita joko itse tai yhdessä yksityisten toimijoiden ja omistajien elinkeinoyksiköiden 
kanssa. Hankkeille laaditaan exit-suunnitelma jo hankkeen kehittämisvaiheessa. Yhtiön tulee 
käynnistää vähintään kaksi uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta vuoden 2020 
aikana. 
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6. Jyväs-Parkki Oy 

Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin ta-
voitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle. Yhtiön tulee osallistua aktiivisesti 
kaupungin kehittämishankkeisiin. 

7. Education Facilities Oy 

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaus-
toiminnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanos-
tusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 

Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää 
oman pääoman korko. 

8. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla 
vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien 
ympäristölupaehtojen mukaisesti.  

9. Jyväskylän Paviljonkisäätiö 

Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla 
Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehit-
tämällä Paviljongin kiinteistöä. 

10. Jyväskylän Jäähalli Oy 

Yhtiön tulee toimia kannattavasti ilman kaupungin lisäpanostusta. Yhtiö pyrkii nollatulokseen ja 
perii osakkailtaan vastiketta hoito- ja rahoituskuluja vastaavan määrän. 

 

Tytäryhteisöjen talousarviot vuodelle 2020 

Tulostaulu 10 keskeisimmän tytäryhteisön talousarvioiden tunnuslu-
vuista 2020
 

 

Tarkempi yhdistelmä tytäryhteisöjen talousarvioista ja yhteisökohtaiset talousarviot löytyvät liite-
osiosta.  

Konsernin talousarvion tunnuslukuja 

Konserniyhteisöjen talousarviot on laadittu kaupungin talousarvion tavoin normaaliin toimintavuo-
teen nähden tavoitteelliseksi, jolloin kaupunkikonsernin talousarviosta muodostuu yhtenäinen 

10 keskeisimmän tytäryhteisön tulostaulu TA 2020
Yhteisön nimi Omistus- Liike- Liikev. Tulos Laina- Lainojen Henki- Avustus/ Voitto-
1 000 euroa osuus vaihto muutos kanta muutos löstö tuloutus varat
Jyväskylän Energia Oy (kons) 100,0 % 167 720 1 113 765 353 707 -7 880 260 12 865 17 522
Jyv Ammattikorkeakoulu Oy (kons) 90,0 % 61 300 1 700 250 0 0 655 0 27 815
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (kons) 100,0 % 50 418 619 0 207 293 6 898 36 0 -34
Mustankorkea Oy 80,0 % 18 645 438 655 5 584 -779 43 800 7 538
Jykia Oy (kons) 84,9 % 6 948 1 067 758 40 897 3 246 6 300 3 536
Jyväs-Parkki Oy (kons) 100,0 % 9 920 -80 1 907 21 457 -2 931 13 1 000 5 797
Education Facilities Oy (kons) 100,0 % 10 643 216 2 132 79 816 5 681 1 0 7 378
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % 7 774 201 0 27 342 -1 469 16 0 -1
Jyväskylän Paviljonkisäätiö 100,0 % 1 062 11 0 15 344 -643 0 -700 8
Jyväskylän Jäähalli Oy 72,7 % 641 -87 0 4 500 0 0 0 -230
YHTEENSÄ 335 071 5 198 6 467 755 940 2 123 1 030 14 265 69 594
Omistusosuus = Kaupungin suora ja välillinen omistusosuus 31.8.2019
Tulos = Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
Voittovarat = Emoyhtiön osingonjakokelpoinen vapaa oma pääoma
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kokonaisuus. Kaupungin tytäryhteisöjen taloutta kuvataan talousarviossa taulukoilla, joissa on tiivis 
tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. 
 
Elinkeinopoliittisesti merkittävien 10 tytäryhteisön liikevaihdon osuus on noin 95 % konsernin kaik-
kien tytäryhteisöjen liikevaihdosta. Keskeisimpien tytäryhteisöjen liikevaihdon arvioidaan olevan ta-
lousarviovuonna 335,1 milj. euroa, joka on 5,2 milj. euroa enemmän kuin vuonna 2019 ennustetaan 
toteutuvan. 10 keskeisimmän tytäryhteisön yhteenlasketun tuloksen arvioidaan heikentyvän vuonna 
2020 edellisvuoteen nähden noin -5,4 milj. euroa. Tulos heikentyy eniten Jyväskylän Energialla -4,3 
milj. euroa.  Eniten tulosta arvioi tekevän Education Facilities 2,1 milj. euroa. Osinkoja tytäryhteisöt 
maksavat kaupungille yhteensä 6,1 milj. euroa (Jyväskylän Energia Oy 4,0 milj. euroa, Jyväs-Parkki 
Oy 1,0 milj. euroa, Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa ja Jykia Oy 0,3 milj. euroa). 
 
Keskeisten tytäryhteisöjen lainakannan arvioidaan lisääntyvän talousarviovuonna 2,1 milj. euroa. 
Lainakanta arvioidaan nousevan eniten (6,9 milj. euroa) Jyväskylän Vuokra-asunnoilla ensi vuodelle 
suunniteltujen uudisrakennushankkeiden myötä. Kaupunkikonsernin lainakanta arvioidaan nouse-
van noin 1 243 milj. euroon vuonna 2020, eli noin 8 600 euroa asukasta kohden. Kaupunkikonsernin 
lainakannan kasvu vuonna 2020 selittyy kaupungin lainakannan nousulla sekä kaupungin osuudesta 
kuntayhtymien lainoista, joiden määrää nostaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin Nova sairaala -
hankkeen ensi vuonna nostettavat lainat. Konsernin lainakannan kehitystä on kuvattu oheisessa 
taulukossa. 
 
Keskeisimpien tytäryhteisöjen investointien arvioidaan olevan talousarviovuonna edellisvuosien ta-
paan noin 75 milj. euroa. Suurimmat investoinnit vuonna 2020 tekee Jyväskylän Energia (35,8 milj. 
euroa, pääosin energia- ja vesiverkostoihin), Jyväskylän Vuokra-asunnot (13,3 milj. euroa, joista 8,6 
milj. euroa uudisrakentamisen hankkeisiin) sekä Education Facilities (7,5 milj. euroa, Musiikkikam-
pus). Tytäryhteisöjen henkilöstömäärän vuonna 2020 arvioidaan olevan 1030, joka on 22 henkilöä 
edellisvuotta enemmän. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu henkilöstön määrä nousee 15 henkilöllä. 
 
Kaupungin omavelkaisten takausten määrän arvioidaan vähenevän takauksellisten lainojen lyhen-
nysohjelmien ja lainojen uudelleenjärjestelyjen myötä vuoden aikana noin 35 milj. euroa (takausten 
määrä vuoden lopussa on noin 420 milj. euroa). Suurin takausmäärän lisäys 5,7 milj. euroa liittyy 
Education Facilities Oy:n Musiikkikampuksen rakennushankkeen rahoituksen nostamiseen.  
 
Kaupunkikonsernin vuosikatteen arvioidaan talousarviovuonna olevan noin 120 milj. euroa ja kon-
sernin tilikauden tuloksen (ylijäämän) lievästi positiivinen. 
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Tytäryhteisöjen riskienhallinta 

Konserniyhteisöjen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ohjaavat kaupunginvaltuuston 
(25.9.2017/103) hyväksymät Jyväskylän kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
perusteet.  
 
Talousarvion valmistelun yhteydessä tytäryhteisöt ovat tehneet riskienhallintasuunnitelman (joka si-
sältää riskianalyysin) vuodelle 2020. Konserniyhteisöjen tavoitteena on kehittää riskienhallintame-
netelmiään jatkuvasti siten, että muuttuviin toimintaympäristön haasteisiin pystyttäisiin vastaaman 
riittävän varhaisessa vaiheessa. Tavoitteena on hallita tehokkaasti olennaiseksi arvioituja riskejä ja 
pyrkiä suunnitelmallisesti hyödyntämään mahdollisuuksia.  
 
Toimintaympäristöön liittyvistä riskeistä mm. yleisen taloustilanteen heikentyminen ja lainsäädännöl-
liset muutokset tai niiden tulkinta voivat vaikuttaa yhtiöiden toimintaan huomattavasti. Asiakaskäyt-
täytymisen muutokset arvioidaan myös merkittäväksi riskiksi, mutta myös mahdollisuudeksi liiketoi-
mintavolyymin lisäämiseksi. Toimintaympäristöön liittyvien riskien hallinnassa ja tulevaisuuden eri-
laisiin skenaarioihin varautumisessa vaaditaan yhtiöiltä hyvää johtamista ja nopeaa reagointikykyä 
muutoksiin. 
 
Kaupungin myöntämien takausten määrä tytäryhtiöidensä lainoille ja rahoitusjärjestelyille on 
31.8.2019 yhteensä noin 482 miljoonaa euroa. Takauksiin sisältyy takausmäärän vähenemisestä 
huolimatta merkittävää taloudellista riskiä. Konserniyhtiöiden rahoituksen seurannassa ja uudelleen-
järjestelyissä kartoitetaan yhtiökohtaisesti optimaalisia, yhtiöiden tilanteeseen ja toimialaan sopivia 
rahoitustapoja. Konserniyhtiöiden rahoitukseen liittyvä riski on merkittävä korkotason nousu, jonka 
realisoitumisen todennäköisyys nähdään vähäiseksi vuonna 2020. Korkoriskiä hallitaan konsernin 
yhtenäisellä korkosuojauspolitiikalla, jota sovelletaan yhtiöiden tilanne ja toimialakohtaiset erot huo-
mioiden. 
 
Vahinkoriskeihin on varauduttu vahinkoriskien säännöllisillä kartoituksilla ja vakuutusturva pidetään 
yhtiöiden riskinkantokykyä vastaavana. 
 
Henkilöstöön liittyvänä riskinä nähdään riittävä osaamisen ylläpito ja kehittäminen muuttuvassa lii-
ketoimintaympäristössä. 
 
Konserniyhtiöillä on kokonaisuutena katsoen merkittävää kiinteistöihin liittyvää riskiä. Kiinteistöihin 
liittyviä riskejä pyritään ennakoimaan jo rakentamisvaiheessa ja vähentämään kuntoarvioiden ja en-
nakoivan, koko elinkaaren huomioivan kunnossapidon avulla. 
 
Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tytäryhtiöiden tuotantolaitosten fyysisiin vahinkoihin 
tai muihin toiminnallisiin häiriöihin, jotka voisivat johtaa esimerkiksi kaukolämmön jakelun keskeyty-
miseen, juomaveden tai ympäristön saastumiseen. Riskeihin on varauduttu niiden toteutumisen to-
dennäköisyyttä pienentävillä toimenpiteillä sekä erilaisilla toiminnan jatkuvuutta varmistavilla toimen-
piteillä.  
 
Vuoden 2020 aikana jatketaan konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menetel-
mien läpi käymistä yhteisökohtaisesti. 
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TULOSLASKELMAOSA 
Talousarvion tuloslaskelmaosa on kaupungin kokonaistaloudellinen laskelma, jonka tehtävänä on 
osoittaa tulorahoituksen riittävyys kaupungin palvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
Tuloslaskelman välituloksina esitetään toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos.  
 
Toimintakate on käyttötalouden toimintatulojen ja -menojen erotus ja se osoittaa, paljonko käyttöta-
louden menoista jää katettavaksi verotuloilla, valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Vuosikate on kau-
pungin kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos, jota tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen 
että rahoituksen riittävyyden kannalta. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi in-
vestointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin.  
 
Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan 
vapaaehtoisia varauksia tai omaa pääomaa. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoeron, va-
paaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä 
voi pääsääntöisesti tehdä enintään tilikauden tuloksen osoittaman ylijäämän verran. Talousarviossa 
tuloksen käsittelyerät ovat ohjeellisia, lopullisesti niistä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisen yh-
teydessä. 
 
Talousarvion yhteydessä esitetään kaksi erilaista tuloslaskelmaa. Tuloslaskelmassa vuodelle 2020 
esitetään erikseen peruskaupungin ja liikelaitosten tuloslaskelmat sisältäen niiden väliset sisäiset 
erät. Tuloslaskelma vuosille 2018–2022 vastaa tilinpäätöksen ulkoista tuloslaskelmaa, jossa on las-
kettu yhteen peruskaupunki ja liikelaitokset sisäiset erät eliminoiden. 
 
Liikelaitokset huomioiden vuoden 2020 talousarvion toimintakate on 711,8 miljoonaa euroa negatii-
vinen. Toimintakate heikkenee 23,1 miljoonaa euroa (-3,4 %) vuoden 2019 muutetusta talousarvi-
osta. Toimintamenot kasvavat kuluvasta vuodesta 22,7 miljoonaa euroa (+2,7 %) ja toimintatulot 
heikkenevät 0,4 miljoonaa euroa (-0,2 %). Vuosikatteeksi muodostuu 54,7 miljoonaa euroa, mikä on 
100,0 % poistojen määrästä. Vuoden 2021 vuosikatetavoitteeksi asetetaan taloussuunnitelmassa 
55,0 miljoonaa euroa (100,0 % poistoista) ja vuoden 2022 vuosikatetavoitteeksi 63,0 miljoonaa eu-
roa (109 % poistoista). 
 
Tuloslaskelmassa vuoden 2020 poistojen määräksi arvioidaan 54,9 miljoonaa euroa, josta Tilapal-
velu-liikelaitoksen osuus on 25,1 miljoonaa euroa ja muiden liikelaitosten osuus 1,2 miljoonaa euroa. 
Lopullinen vuoden 2020 poistojen määrä riippuu vuoden aikana toteutuvien investointien määrästä 
ja selviää tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä. 
 
Vuoden 2020 talousarvion mukaan tilikauden tulos on 0,2 miljoonaa euroa negatiivinen ja tilikauden 
ylijäämä 0,1 miljoonaa euroa. Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2020 lopussa on arvion mukaan 16,7 
miljoonaa euroa, mikäli vuodet 2019 ja 2020 toteutuvat arvioidun mukaisesti.  
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Tuloslaskelma 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaupunki ilman Yhteensä (ilman
1 000 euroa liikelaitoksia Liikelaitokset Yhteensä sisäisiä eriä)

Toimintatulot 140 035,5 161 853,2 301 888,7 161 960,8
Myyntitulot 50 141,1 67 336,7 117 477,8 67 886,6

Maksutulot 51 528,0 0,0 51 528,0 51 528,0
Tuet ja avustukset 10 014,5 3 816,3 13 830,8 13 830,8

Muut toimintatulot 28 351,9 90 700,2 119 052,1 28 715,4

Toimintamenot -889 922,9 -123 742,8 -1 013 665,7 -873 737,8
Henkilöstömenot -330 077,5 -37 050,6 -367 128,1 -367 128,1

Palvelujen ostot -379 311,1 -33 290,1 -412 601,2 -363 010,0

Aineet,tarvikkeet ja tavarat -23 609,7 -20 799,8 -44 409,5 -44 409,5

Avustukset -65 219,3 0,0 -65 219,3 -65 219,3
Muut toimintamenot -91 705,3 -32 602,3 -124 307,6 -33 970,9

Toimintakate -749 887,4 38 110,4 -711 777,0 -711 777,0
Verotulot 562 350,0 0,0 562 350,0 562 350,0

Valtionosuudet 193 400,0 0,0 193 400,0 193 400,0

Rahoitustulot ja -menot 23 292,5 -12 599,5 10 693,0 10 693,0
Korkotulot 8 900,0 0,0 8 900,0 8 900,0

Muut rahoitustulot 20 412,5 0,5 20 413,0 7 813,0
Korkomenot -6 000,0 0,0 -6 000,0 -6 000,0

Muut rahoitusmenot -20,0 0,0 -20,0 -20,0

Peruspääoman korko -12 600,0 -12 600,0 0,0

Vuosikate 29 155,1 25 510,9 54 666,0 54 666,0
Poistot ja arvonalentumiset -28 554,6 -26 345,4 -54 900,0 -54 900,0

Suunnitelman mukaiset poistot -28 554,6 -26 345,4 -54 900,0 -54 900,0

Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset tulot 0,0 0,0 0,0 0,0

Satunnaiset menot 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos 600,5 -834,5 -234,0 -234,0
Poistoeron lisäys/vähennys 340,4 0,0 340,4 340,4

Varausten lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0

Rahastojen lisäys/vähennys 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikauden yli-/alijäämä 940,9 -834,5 106,4 106,4
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Tuloslaskelma 2018-2022 
 

 
 
 

Verotulot 

Kuntien tilinpäätösten mukaiset verotulot olivat noin 22,43 miljardia euroa vuonna 2018. Kuntien 
verotulot laskivat 118 miljoonaa euroa (-0,5 prosenttia) edellisvuodesta, johtuen pääasiassa kilpai-
lukykysopimuksesta sekä veroperustemuutoksista. Kunnallisverojen lasku oli 166 miljoonaa euroa 
(-0,9 prosenttia) ja yhteisöverotulojen lasku 23 miljoonaa euroa (-1,2 prosenttia). Kiinteistöverot kas-
voivat 71 miljoonaa euroa (+4,1 prosenttia). Kuntaliiton lokakuussa 2019 julkaiseman veroennusteen 
mukaan kuntien verotulojen arvioidaan nousevan 2,1 prosenttia vuodelle 2019. Verotulojen koko-
naiskertymäksi arvioidaan siten 22,89 miljardia euroa. Kunnallisveroja arvioidaan kertyvän 19,06 
miljardia euroa, yhteisöveroja 1,91 miljardia euroa ja kiinteistöveroja 1,88 miljardia euroa. 
 

TP TA+M TA TS TS

1 000 euroa 2018 2019 2020 2021 2022

Toimintatulot 175 549 162 329 161 960,8 162 608 163 236
Myyntitulot 69 858 68 246 67 886,6 70 352 71 242

Maksutulot 50 875 49 733 51 528,0 49 900 49 900
Tuet ja avustukset 18 572 14 336 13 830,8 13 845 13 871

Muut toimintatulot 36 244 30 015 28 715,4 28 511 28 223

Toimintamenot -827 099 -851 033 -873 737,8 -886 581 -904 609
Henkilöstömenot -340 383 -349 513 -367 128,1 -373 428 -379 190

Palvelujen ostot -351 677 -361 685 -363 010,0 -368 682 -377 511

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 522 -42 215 -44 409,5 -44 869 -46 212

Avustukset -60 986 -63 009 -65 219,3 -65 600 -67 000

Muut toimintamenot -31 531 -34 610 -33 970,9 -34 002 -34 696

Toimintakate -651 550 -688 703 -711 777,0 -723 973 -741 373
Verotulot (sitova) 513 761 522 200 562 350,0 578 200 600 600
Valtionosuudet (sitova) 173 454 173 550 193 400,0 197 400 201 400

Rahoitustulot ja -menot (sitova) 13 386 10 421 10 693,0 3 373 2 373
Korkotulot 8 945 8 910 8 900,0 8 900 8 900

Muut rahoitustulot 10 586 7 563 7 813,0 1 513 1 513

Korkomenot -6 100 -6 000 -6 000,0 -7 000 -8 000

Muut rahoitusmenot -44 -52 -20,0 -40 -40

Vuosikate 49 051 17 468 54 666,0 55 000 63 000

Poistot ja arvonalentumiset -49 087 -52 191 -54 900,0 -55 000 -58 000
Suunnitelman mukaiset poistot -48 807 -52 191 -54 900,0 -55 000 -58 000

Arvonalentumiset -280 0 0,0 0 0

Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 0
Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0

Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0

Tilikauden tulos -36 -34 723 -234,0 0 5 000
Poistoeron lisäys/vähennys 340 340 340,4 340 340

Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0

Rahastojen lisäys/vähennys -4 0 0,0 0 0

Tilikauden yli-/alijäämä 300 -34 383 106,4 340 5 340

Tunnusluvut

Toimintatulot/Toimintamenot, % 21 % 19 % 19 % 18 % 18 %

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, % 100 % 33 % 100 % 100 % 109 %

Vuosikate/Poistonal. investoinneista, % 81 % 22 % 77 % 75 % 102 %

Vuosikate, euroa/asukas 347 122 379 378 429

Kumulatiivinen yli-/alijäämä, 1000 € 51 010 16 628 16 734 17 075 22 415

Asukasmäärä vuoden lopussa 141 305 142 880 144 400 145 660 147 000
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Kuluvana vuonna kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kuitenkaan kasvaneet odo-
tetulla tavalla. Verohallinnon veronsaajille lähettämän kirjeen (9.9.2019) mukaan Verohallinnolle on 
tänä vuonna kertynyt henkilöasiakkailta pidätettyjä ennakonpidätyksiä 600–700 miljoonaa euroa en-
nustettua vähemmän. Tämän vuoksi myös veronsaajille ennakonpidätyksistä tilitetyt määrät ovat 
jääneet ennusteita pienemmäksi.  
 
Merkittävin syy ennakonpidätysten kertymiseen ennustettua pienempänä on ennakonpidätysmenet-
telyn muutokset, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2019 alussa. Erityisesti siirtyminen pelkästään 
vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan sekä erillisen sivutuloverokortin poistuminen 
ovat kerryttäneet ennakonpidätyksiä alkuvuonna lisäprosentin sijaan perusprosentilla toisin kuin 
aiempina vuosina. Myös tulorekisterin käyttöönotto vuoden 2019 alussa ja siihen liittyvät ilmoittamis-
ongelmat ovat vaikuttaneet ennakonpidätysten ennakoitua pienempään kertymiseen. 
 
Verohallinto ei ole selvityksissään löytänyt kuitenkaan viitteitä siitä, että verovuodelta 2019 kertyvät 
henkilöasiakkaiden tuloverot ja niistä veronsaajille tilitettävät määrät tulisivat kokonaisuudessaan 
olemaan ennustettua pienemmät. Ennakkoperinnän menettelymuutokset sekä tulorekisteri-ilmoitta-
misen vaikeudet vaikuttavat Verohallinnon käsityksen mukaan verovuodelta 2019 suoritettavan ve-
ron kertymisen aikatauluun. Siten alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan 
palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolen ja vuoden 2020 aikana, viimeistään 
verovuoden 2019 verotuksen toimittamisen jälkeen maksettavien veronpalautusten ja jäännösvero-
jen erääntyessä. 
 
Kaupungin vuoden 2020 talousarvio on laadittu nykyisen 20,0 tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 
2020 kunnallisveron kertymäksi arvioidaan 480,0 miljoonaa euroa, mikä on 37,0 miljoonaa euroa 
(+8,4 prosenttia) kuluvaa vuotta enemmän. Yhteisöverojen tuotoksi arvioidaan 28,4 miljoonaa euroa 
(+4,2 prosenttia) ja kiinteistöverojen tuotoksi 54,0 miljoonaa euroa (+3,8 prosenttia). Kokonaisvero-
kertymäksi vuodelle 2020 arvioidaan siten 562,4 miljoonaa euroa.  
 
Kunnallisverotuoton vertaaminen vuoteen 2019 ei ole perusteltua, sillä verojärjestelmän muutosten 
takia vuoden 2019 kunnallisverokertymä jää poikkeuksellisen heikoksi ja se osittain jaksottuu vuo-
delle 2020. Vuoden 2020 kunnallisveroarvio tarkoittaa noin 4,5 prosentin vuotuista kasvua vuoden 
2018 toteutuneeseen kunnallisverokertymään, joka vastaa todellista veropohjan kehitystä. Kuitenkin 
on huomattava, että verojärjestelmässä tapahtuneitten muutosten takia kunnallisveron ennustami-
nen vuodelle 2020 on hyvin epävarmaa. Ensi vuoden kunnallisverokertymään vaikuttavat myös ylei-
nen työllisyyden kehittyminen sekä tuleva työmarkkinaratkaisu, jonka taso ei ole talousarviota laa-
dittaessa tiedossa. Epävarmuudesta johtuen verotulojen kehitystä seurataan aktiivisesti vuonna 
2020.  
 
 

 

Verotulot
TP TA+M TA 

1 000 euroa 2018 2019 2020 € %

Kunnallisvero 438 821 443 000 480 000,0 37 000,0 8,4 %

 - veroprosentti 20,0 20,0 20,0

Kiinteistövero 48 998 52 000 54 000,0 2 000,0 3,8 %

Osuus yhteisöveron tuotosta 25 942 27 200 28 350,0 1 150,0 4,2 %

Yhteensä 513 761 522 200 562 350,0 40 150,0 7,7 %

Muutos 2019-2020
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Kiinteistöverot
Verotusarvo Veron tuotto Osuus veron

2019 2020 1 000 euroa 1 000 euroa tuotosta

Vakituinen asuinrakennus 0,55 % 0,55 % 3 300 000 18 150 33,6 %

Muu kuin vakituinen asuinrakennus 1,55 % 1,55 % 52 000 806 1,5 %

Voimalaitokset 3,10 % 3,10 % 0 0 0,0 %

Rakentamaton rakennuspaikka 4,00 % 4,00 % 9 700 388 0,7 %

Yleinen kiinteistövero, maa-alueet 1,30 % 1,30 % 965 800 12 555 23,3 %

Yleinen kiinteistövero, rakennukset 1,30 % 1,30 % 1 700 000 22 100 40,9 %

Yhteensä 6 027 500 54 000 100,0 %

        Kiinteistövero %

Vakituinen 
asuinrakennus

33,6 %
Muu kuin vakituinen 

asuinrakennus
1,5 %

Voimalaitokset
0,0 %
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maa-alueet

23,0 %
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kiinteistövero, 
rakennukset

40,9 %

Kiinteistöveron tuotto 2020
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Valtionosuudet 

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM). Erona aiempiin vuosiin vuonna 
2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuu-
desta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan. Uudistuksen tavoitteena on yksin-
kertaistaa järjestelmää ja lisätä sen läpinäkyvyyttä. 
 
Kuntaliiton ennakollisten valtionosuuslaskelmien (7.10.2019) mukaan kuntien valtionosuudet (ml. 
veromenetysten kompensaatiot) kasvavat 607 miljoonaa euroa (+7,0 prosenttia; 111 euroa/asukas) 
vuodesta 2019 vuoteen 2020. Kunnille myönnetään valtionosuutta yhteensä 6 964 miljoonaa euroa 
ja veromenetysten kompensaatioita 2 251 miljoonaa euroa vuonna 2020 (yhteensä 8 688 miljoonaa 
euroa vuonna 2019). Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti 
nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 prosenttia vuonna 2020 (25,37 prosenttia vuonna 2019).  
 
Kuntaliiton ennakollisissa valtionosuuslaskelmissa (7.10.2019) on tehty arvio vain peruspalvelujen 
valtionosuudesta (VM). OKM:n valtionosuus on ennakkolaskelmassa vuoden 2019 rahoituksen 
(5.8.2019) tasoisena. Lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 tehdään joulu-
kuun 2019 lopussa. 
 
Peruspalvelujen valtionosuuden (VM) kasvu vuodesta 2019 vuoteen 2020 johtuu erityisesti vuonna 
2019 päättyneestä kilpailukykysopimuksesta, mutta taustalla on myös muita lakiin perustuvia muu-
toksia: 
 

1. Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahojen leikkaus päättyy ja niin ikään siihen liittyvä 
valtionosuuden leikkaus (-264 miljoonaa euroa) päättyy vuoteen 2019.  

2. Edellisen hallituksen päättämä määräaikainen vuosia 2016–2019 koskenut indeksikorotus-
ten jäädytys päättyy 2019. Tehtyjä indeksijäädytyksiä ei kompensoida, mutta vuoden 2020 
kustannustason muutos (+2,4 prosenttia) lisää valtionosuutta 166 miljoonaa euroa. 

3. Lakiin perustuva valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus (perustuen vuoden 
2017 tietoihin) lisää valtionosuutta 102 miljoonaa euroa vuonna 2020. 

4. Uutuutena vuonna 2020 aiemmin valtionosuusjärjestelmän kautta kunnille maksetut verotu-
lomenetysten kompensaatiot erotetaan järjestelmästä omalle momentilleen. Veromenetys-
ten kompensaatiot lisääntyvät 285 miljoonaa euroa vuonna 2020. Täten vuosien 2010–2020 
veromenetysten kompensaatioiden yhteissumma on 2 251 miljoonaa euroa. 

 
Edellä mainittujen muutosten lisäksi peruspalvelujen valtionosuudessa otetaan huomioon kuntien 
tehtävien ja velvoitteiden muutoksia vuonna 2020. 
 
Viimeisimmän ennakollisen valtionosuuslaskelman mukaan Jyväskylän kaupungin valtionosuuksien 
kokonaismäärän arvioidaan nousevan 11,4 prosenttia, eli 19,8 miljoonaa euroa.  
 
Valtionosuuden ennakkolaskelmat päivittyvät vielä marraskuun aikana vuoden 2018 verotuksen val-
mistuessa (vaikutus valtionosuuteen tulopohjan tasauksen kautta) ja koulutustausta- ja työpaikka-
omavaraisuuskertoimien tietojen päivittyessä. Valtiovarainministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö 
tekevät lopulliset päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2020 joulukuun 2019 lopussa. 
 
Koska Jyväskylän kaupungin lopullinen valtionosuuksien kokonaismäärä tiedetään vasta vuoden-
vaihteessa, korjataan valtionosuuksien arviota vuoden 2020 talousarviomuutosten yhteydessä. 
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Rahoitustulot ja -menot 

Korkotuottojen kokonaismäärän on arvioitu olevan 8,9 miljoonaa euroa, joka tulee pääosin Jyväsky-
län Energia Oy:ltä. Korkomenojen määräksi vuonna 2020 on arvioitu yhteensä 6,0 miljoonaa euroa, 
mikä vastaa vuoden 2019 tilinpäätösennustetta. 
 
Muita rahoitustuottoja arvioidaan peruskunnan osalta saatavan 20,4 miljoonaa euroa, josta 1,3 mil-
joonaa euroa tulee kaupungin perimistä takausmaksuista. Jyväskylän koulutuskuntayhtymän perus-
pääomalle saadaan kolmen prosentin korko (242 500 euroa). Tilapalvelun maksama peruspääoman 
korko on 12,6 miljoonaa euroa.  
 
Osinkotuotoiksi kaupungin omistamista yhtiöistä arvioidaan vuonna 2020 yhteensä noin 6,2 miljoo-
naa euroa.  
 
 

Valtionsouudet
TP TA+M TA 

1 000 euroa 2018 2019 2020 € %

Kunnan peruspalvelujen valtionos 149 941 149 479 105 600,0 -43 879,3 -29,4 %

Veromenetysten kompensaatio 0 0 56 900,0 56 900,0  -

Verotuloihin perustuva tasaus 45 356 45 993 52 800,0 6 807,0 14,8 %

Opetus- ja kulttuuritoimen muut v -21 843 -21 922 -21 900,0 22,1 -0,1 %

Yhteensä 173 454 173 550 193 400,0 19 849,8 11,4 %

Muutos 2019-2020
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KÄYTTÖTALOUSOSA 

Käyttötalousmenojen muutos 2019–2020 

Käyttötalouden menot kasvavat vuoden 2019 muutetun talousarvion tasosta 3,8 % eli 32,2 miljoonaa 
euroa. Liikelaitokset mukaan lukien menot kasvavat 23,4 miljoonaa euroa (2,4 %). Liikelaitoksista 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautetaan vuoden 2019 lopussa ja liikelaitoksen toiminta sulaute-
taan osaksi kaupunkirakenteen toimialaa.  
 
 

 
 
 
Kunnalliset virka- ja/tai työehtosopimukset ovat päättymässä 31.3.2020. Vuoden 2020 talousarvi-
ossa varaudutaan uusien sopimuksien mahdollisesti aiheuttamiin henkilöstömenojen kasvuun 1,0 
%:lla. Uusiin virka- ja/tai työehtosopimuksiin sekä edellisen vuoden korotuksista aiheutuvaan palk-
kaperintöön varataan yhteensä 4,2 miljoonaa euroa.  
 
Kilpailukykysopimuksen mukainen 30 %:n lomarahaleikkaus päättyi vuonna 2019. Vuoden 2019 ai-
kana päättyneen lomanmääräytymisvuoden tammi-maaliskuussa kertyneet lomarahat maksettiin 
vielä vähennettynä ja vähennys huomioitiin vuoden 2019 talousarviossa. Vuodelle 2020 henkilöstö-
menot kasvavat siten lomarahaleikkauksen päättymisen johdosta kolmen kuukauden osalta arviolta 
1,1 miljoonaa euroa. Henkilösivulukujen muutokset pienentävät kaupungin menoja yhteensä noin 
0,4 miljoonaa euroa. 
 
Määrärahatasolla suurimmat menon lisäykset kohdistuvat perusturvan määrärahaan. Erikoissai-
raanhoidon menot ovat kasvamassa 3,0 miljoonalla eurolla. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin halli-
tuksen kesäkuussa antaman budjetointiohjeen mukaisesti erikoissairaanhoidon kiinteän maksu-
osuuden muutokseen on varattu 2,0%:n kasvu vuoden 2019 talousarvion tasosta.  
 
Vanhuspalveluissa merkittävänä muutoksena on kotihoidon ostopalveluista luopuminen. Palvelutuo-
tannon siirto omaksi toiminnaksi kasvattaa perusturvan määrärahan menoja noin 1,8 miljoonaa eu-
roa. Oman tuotannon rinnalla vanhuspalveluissa kehitetään vahvasti myös palvelusetelitoimintaa, 
jonka tavoitteena on edesauttaa asiakkaan valinnanvapautta palveluiden valinnassa. Puitesopimus-
ten ja palvelusetelin edellyttämät muutokset tehostetussa palveluasumisessa lisäävät perusturvan 
menoja 1,6 miljoonalla eurolla. 
 
Aluehallintoviraston määräyksen velvoittamana suun terveydenhuollon resurssointia vahvistetaan 
tulevalle vuodelle 1,6 miljoonalla eurolla. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä parannetaan siten, 

Käyttötalousmenojen muutos 2019 - 2020

TA+M TA

1 000 euroa 2019 2020 euroa %

Konsernihallinto 73 923 74 884 961 1,3 %

Perusturva 449 632 460 568 10 936 2,4 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 227 078 237 586 10 508 4,6 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 50 880 52 249 1 369 2,7 %

Kaupunkirakenne 56 236 64 637 8 400 14,9 %

Toimintamenot 857 749 889 923 32 174 3,8 %
Tilapalvelu 60 456 61 832 1 377 2,3 %

Kylän Kattaus 26 277 27 685 1 408 5,4 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 33 305 34 226 921 2,8 %

Altek Aluetekniikka 12 447 0 -12 447 -100,0 %

Toimintamenot Liikelaitokset 132 485 123 743 -8 742 -6,6 %

Toimintamenot yhteensä 990 233 1 013 666 23 432 2,4 %

Muutos
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että palvelu pystytään tuottamaan kaikille hoitotakuuajan puitteissa. Tämä toteutetaan omana toi-
mintana tehtävällä lisätyöllä, vuokratyönä ja palveluseteleiden määrää lisäämällä.  
 
Avoterveydenhuollossa on rekrytointihaasteista johtuen ollut lääkärin virkoja täyttämättä ja henkilös-
tömenojen toteutuminen huomattavasti arvioitua pienempänä on huomioitu vuoden 2019 muute-
tussa talousarviossa. Vuoden 2020 osalta tavoitteena on saada avoinna olevat lääkärien virat täyte-
tyiksi, jonka seurauksena palvelualueen menot kasvavat noin 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 ta-
sosta. 
 
Sivistyksen toimialalla suurimmat menon lisäykset kohdistuvat kasvun ja oppimisen määrärahaan. 
Palvelutarpeen lisääntymisen vuoksi Cygnaeuksen, Kuokkalan, Wessmanninmäen ja Kotimäen esi-
miesalueille on perustettu vuoden 2019 aikana lisää lapsiryhmiä ja uusiin tiloihin lisää varhaiskasva-
tuspaikkoja. Palveluverkkoon liittyvien päätösten seurauksena vuoden 2019 elokuussa toimintansa 
aloittivat myös uudet Savulahden ja Kangasvuoren päiväkotikoulut. Nämä toiminnan laajennukset 
lisäävät kasvun ja oppimisen määrärahan menoja tulevalle vuodelle 3,3 miljoonaa euroa. 
 
Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto sekä palvelusetelikustannusten nousu   li-
säävät varhaiskasvatuksen menoja 1,1 miljoonalla eurolla. Varhaiskasvatuksen henkilöstön määrää 
lisätään myös tulevalle vuodelle. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten määrä on li-
sääntynyt ja lakisääteisten tukitoimien vuoksi myös erityisavustajien määrää on lisättävä. Henkilös-
tölisäys näkyy kasvun ja oppimisen määrärahan menoissa 0,6 miljoonan euron kasvuna. 
                                                                                                                                                                                
Perusopetuksen oppilasmäärä kasvaa 143 oppilaalla lukuvuonna 2020-2021 ja oppilasmäärän 
kasvu painottuu yläkouluihin. Perusopetusryhmien määrän arvioidaan kasvavan oppilasmäärän kas-
vun seurauksena noin seitsemällä ryhmällä. Lukuvuodelle 2020-2021 perustetaan myös uusi vai-
keimmin kehitysvammaisten lasten ryhmä sekä uusi autismiopetuksen ryhmä. Kasvun ja oppimisen 
määrärahassa oppilasmäärän kasvu näkyy 0,9 miljoonan euron menolisäyksenä.  
 
Kaupunkirakenteen määrärahaan on yhdistetty Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toimintojen sulaut-
tamisen myötä liikelaitoksen talous. Nettovaikutukseltaan yhdistyminen ei nosta toimialan kuluja. 
Joukkoliikenteen nettomeno kasvaa 0,8 miljoonaa euroa. Lisärahoituksella pystytään siirtymään 
kahden lippuvyöhykkeen malliin ja alentamaan lippuhintoja. Katujen korjausvelan hillitsemiseen 
sekä talvihoidon tason yhtenäistämiseen varataan yhteensä 1,4 miljoonaa euroa. 
 
Konsernihallinnon toimintamenojen kasvusta 1,1 miljoonaa euroa on seurausta Jyväskylän kaupun-
gin maksuosuuden kasvusta pelastuspalveluiden järjestämiseksi.  
 
Liikelaitosten osalta toimintamenot kasvavat tulevalle vuodelle Tilapalvelu -liikelaitoksessa 1,4 mil-
joonaa euroa. Menojen kasvu johtuu pääasiassa uusien koulujen ja päiväkotien yläpitokustannuk-
sista. 
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksen menojen kasvuksi on arvioitu 1,4 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen tavoit-
teena on toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden keittiön 
sijaan. Keittiöverkkomuutosten siirtymävaiheessa toiminnan turvaamiseksi tarvitaan päällekkäistä 
henkilöstöä myös toimintansa päättäviin keittiöihin. Myös liikelaitoksen asiakasmäärän kasvu erityi-
sesti lasten ja nuorten ruokailussa sekä uudet päivähoidon yksiköt aiheuttavat lisähenkilöstön tar-
vetta. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen toimintamenojen kasvu on 0,9 miljoonaa euroa. Varau-
tuminen sote- ja maakuntauudistukseen kertyneitä ylijäämiä purkamalla on pitänyt kuntien pelastus-
toimen maksuosuudet menoja alhaisemmalla tasolla viime vuosina. Nyt ylijäämät on purettu ja mak-
suosuudet nousevat pelastustoiminnan menoja vastaavalle tasolle. 
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Käyttötaloustulojen muutos 2019–2020 

Käyttötalouden tulot kasvavat vuoden 2019 muutettuun talousarvioon verrattuna on 5,4 miljoonaa 
euroa eli 4,0 %. Liikelaitokset mukaan lukien tulot kasvavat 0,4 miljoonaa euroa (0,1 %).  
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen osaksi liikenne- ja viheralueet palvelualuetta kasvat-
taa kaupunkirakenteen määrärahan toimintatuloja 6,1 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteessä reittilii-
kenteen matkamäärien kasvaessa toimintatulojen arvioidaan kasvavan 0,7 miljoonalla eurolla. Sa-
manaikaisesti talousarviossa on huomioitu Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman toimen-
piteitä vyöhykemäärän vähentämisestä ja lippujen hintojen alentamisesta 10 %:lla. Toimenpiteet pie-
nentävät joukkoliikenteestä saatavia tuloja Jyväskylän kaupungin osalta 0,8 miljoonaa euroa. Jouk-
koliikenteen kokonaistulot pienevät siten 0,1 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasosta. 
 
Perusturvan määrärahassa kototutumispalveluiden järjestämiseen valtiolta saatavien korvausten 
ennakoidaan alenevan 1,4 miljoonalla eurolla kuluvasta vuodesta. Perusturvan tuloissa näkyy myös 
sote- ja maakuntavalmisteluun liittyneiden hankkeiden päättyminen, jonka myötä tuloista poistuu 
hankkeisin saatua ulkopuolista rahoitusta 1,0 miljoonaa euroa. Vanhuspalveluissa palveluasumisen 
maksutulojen ennakoidaan lisääntyvän 0,7 miljoonalla eurolla. 
 
Tilapalvelu-liikelaitoksen tulojen kasvu 2,6 miljoonaa euroa on seurausta pääasiassa uusien päivä-
kotien ja koulujen vuokratuloista. Uusien päiväkotien ja koulujen ruokapalvelut nostavat myös Kylän 
kattaus liikelaitoksen tuloja 1,4 miljoonalla eurolla. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen 2,1 miljoonan euron tulojen kasvusta 1,9 miljoonaa euroa johtuu 
kuntien pelastustoimen maksuosuuksien kasvusta. Kuntien maksuosuudet nousevat keskimäärin 
8,8 prosentilla kuluvasta vuodesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käyttötaloustulojen muutos 2019 - 2020

TA+M TA

1 000 euroa 2019 2020 euroa %

Konsernihallinto 16 290 16 027 -262 -1,6 %

Perusturva 50 703 49 430 -1 273 -2,5 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 10 811 10 961 150 1,4 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 9 075 10 100 1 025 11,3 %

Kaupunkirakenne 47 784 53 518 5 733 12,0 %

Toimintatulot 134 662 140 036 5 373 4,0 %
Tilapalvelu 96 430 99 045 2 615 2,7 %

Kylän Kattaus 25 903 27 311 1 407 5,4 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 33 397 35 498 2 101 6,3 %

Altek Aluetekniikka 11 137 0 -11 137 -100,0 %

Toimintatulot Liikelaitokset 166 868 161 853 -5 014 -3,0 %

Toimintatulot yhteensä 301 530 301 889 359 0,1 %

Muutos
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Käyttötalouden nettomenojen muutos 2019–2020 

Käyttötalouden nettomenot eli toimintakate heikkenee talousarvion mukaan 26,8 miljoonaa euroa eli 
3,7 %. Liikelaitokset mukaan lukien toimintakate on 24,4 miljoonaa euroa eli 3,4 % heikompi kuin 
vuoden 2019 talousarviossa.  
 
Toimialojen taloudessa ja toiminnassa tapahtuvat keskeisimmät muutokset löytyvät talousarvion 
käyttötalousosasta palvelukohtaisista kuvauksista. 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Käyttötalouden nettomenojen muutos 2019 - 2020

TA+M TA

1 000 euroa 2019 2020 euroa %

Konsernihallinto 57 634 58 857 1 223 2,1 %

Perusturva 398 928 411 138 12 209 3,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 216 267 226 625 10 358 4,8 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 41 805 42 149 344 0,8 %

Kaupunkirakenne 8 452 11 119 2 667 31,6 %

Nettomenot 723 086 749 887 26 801 3,7 %
Tilapalvelu -35 975 -37 213 -1 239 3,4 %

Kylän Kattaus 374 375 1 0,2 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -92 -1 272 -1 180 1285,5 %

Altek Aluetekniikka 1 310 0 -1 310 -100,0 %

Nettomenot Liikelaitokset -34 383 -38 110 -3 728 10,8 %

Nettomenot yhteensä 688 703 711 777 23 074 3,4 %

Muutos
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Talous määrärahoittain 2020

Toiminta- Toiminta- Toiminta-
1 000 euroa tulot menot kate

Konsernihallinto 16 027,4 74 884,1 -58 856,7
Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 0,0 21 011,2 -21 011,2

Päätöksenteon tuki 1 261,4 6 176,2 -4 914,8

Henkilöstöpalvelut 3 223,5 5 544,6 -2 321,1

Talous ja strategia 345,5 1 147,0 -801,5

Elinkeino ja työllisyys 3 621,7 34 139,5 -30 517,8

Tietohallinto 7 575,3 6 865,6 709,7

Perusturva 49 430,0 460 567,5 -411 137,5
Perusturva yhteiset 67,5 4 007,8 -3 940,3

Sosiaalipalvelut 8 917,9 91 431,7 -82 513,8

Vanhuspalvelut 21 957,2 92 489,4 -70 532,2

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 1 446,4 18 091,8 -16 645,4

Avoterveydenhuolto 12 404,1 59 571,6 -47 167,5

Erikoissairaanhoito 0,0 165 478,4 -165 478,4

Terveyskeskussairaalat 4 636,9 29 496,8 -24 859,9

Kasvun ja oppimisen palvelut 10 961,0 237 586,0 -226 625,0
Yhteiset palvelut ja hallinto 1 332,6 8 444,2 -7 111,6

Varhaiskasvatus 6 474,9 95 053,8 -88 578,9

Perusopetus 3 153,5 134 088,0 -130 934,5

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 10 099,6 52 248,8 -42 149,2
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 159,5 4 029,2 -3 869,7

Jyväskylän kansalaisopisto 1 545,5 4 715,4 -3 169,9

Kirjastot 511,1 9 061,5 -8 550,4

Museot 371,8 5 391,4 -5 019,6

Liikunta 5 899,9 20 102,1 -14 202,2

Jyväskylä Sinfonia 374,4 3 182,1 -2 807,7

Jyväskylän kaupunginteatteri 1 237,4 5 767,1 -4 529,7

Kaupunkirakenne 53 517,5 64 636,5 -11 119,0
Asiakaspalvelu ja johdon tuki 38,0 2 943,3 -2 905,3

Liikenne- ja viheralueet 30 196,3 49 794,3 -19 598,0

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 19 937,3 6 953,8 12 983,5

Rakentaminen ja ympäristö 3 345,9 4 945,1 -1 599,2

YHTEENSÄ 140 035,5 889 922,9 -749 887,4

Liikelaitokset 161 853,2 123 742,8 38 110,4
Tilapalvelu 99 045,0 61 832,0 37 213,0

Kylän Kattaus 27 310,5 27 685,0 -374,5

Keski-Suomen pelastuslaitos 35 497,7 34 225,8 1 271,9

KAIKKI YHTEENSÄ 301 888,7 1 013 665,7 -711 777,0
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Toimintatulot 2018 - 2020

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Konsernihallinto 17 918,8 16 289,6 16 027,4 -262,2 -1,6 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 683,9 916,3 0,0 -916,3 -100,0 %

Päätöksenteon tuki 1 374,5 1 211,4 1 261,4 50,0 4,1 %

Henkilöstöpalvelut 3 111,9 3 245,6 3 223,5 -22,1 -0,7 %

Talous ja strategia 2 011,1 447,7 345,5 -102,2 -22,8 %

Elinkeino ja työllisyys 3 977,7 2 676,9 3 621,7 944,8 35,3 %

Tietohallinto 6 759,9 7 791,7 7 575,3 -216,4 -2,8 %

Perusturva 56 506,2 50 703,1 49 430,0 -1 273,1 -2,5 %

Perusturva yhteiset 3 068,5 1 062,5 67,5 -995,0 -93,6 %

Sosiaalipalvelut 12 696,3 9 931,0 8 917,9 -1 013,1 -10,2 %

Vanhuspalvelut 21 702,4 21 217,2 21 957,2 740,0 3,5 %

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 1 376,5 1 546,4 1 446,4 -100,0 -6,5 %

Avoterveydenhuolto 12 747,8 12 104,1 12 404,1 300,0 2,5 %

Erikoissairaanhoito 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Terveyskeskussairaalat 4 834,9 4 841,9 4 636,9 -205,0 -4,2 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 13 282,5 10 811,0 10 961,0 150,0 1,4 %

Yhteiset palvelut ja hallinto 1 582,2 1 332,6 1 332,6 0,0 0,0 %

Varhaiskasvatus 7 005,2 6 474,9 6 474,9 0,0 0,0 %

Perusopetus 4 695,1 3 003,5 3 153,5 150,0 5,0 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 9 986,0 9 074,6 10 099,6 1 025,0 11,3 %

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 243,4 159,5 159,5 0,0 0,0 %

Jyväskylän kansalaisopisto 1 554,7 1 537,0 1 545,5 8,5 0,6 %

Kirjastot 498,0 508,3 511,1 2,8 0,6 %

Museot 541,0 349,9 371,8 21,9 6,3 %

Liikunta 5 218,7 5 096,8 5 899,9 803,1 15,8 %

Jyväskylä Sinfonia 476,7 342,5 374,4 31,9 9,3 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 1 453,4 1 080,6 1 237,4 156,8 14,5 %

Kaupunkirakenne 54 347,3 47 784,1 53 517,5 5 733,4 12,0 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 269,3 203,0 38,0 -165,0 -81,3 %

Liikenne- ja viheralueet 26 118,7 24 527,2 30 196,3 5 669,1 23,1 %

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 24 724,9 19 800,0 19 937,3 137,3 0,7 %

Rakentaminen ja ympäristö 3 234,3 3 253,9 3 345,9 92,0 2,8 %

YHTEENSÄ 152 040,8 134 662,4 140 035,5 5 373,1 4,0 %

Liikelaitokset 177 731,0 166 867,6 161 853,2 -5 014,4 -3,0 %

Tilapalvelu 94 757,0 96 430,0 99 045,0 2 615,0 2,7 %

Kylän Kattaus 24 380,3 25 903,4 27 310,5 1 407,1 5,4 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 31 310,5 33 396,9 35 497,7 2 100,8 6,3 %

Altek Aluetekniikka 15 070,7 11 137,3 0,0 -11 137,3 -100,0 %

Työterveys Aalto 6 798,2 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Talouskeskus 5 414,3 0,0 0,0 0,0 0,0 %

KAIKKI YHTEENSÄ 329 771,9 301 530,0 301 888,7 358,7 0,1 %

Muutos 2019-2020
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Toimintamenot 2018 - 2020
TP TA+M TA

1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Konsernihallinto 71 962,1 73 923,4 74 884,1 960,7 1,3 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 18 951,4 20 660,9 21 011,2 350,3 1,7 %

Päätöksenteon tuki 5 426,1 6 077,7 6 176,2 98,5 1,6 %

Henkilöstöpalvelut 4 505,3 5 391,6 5 544,6 153,0 2,8 %

Talous ja strategia 2 688,3 1 255,8 1 147,0 -108,8 -8,7 %

Elinkeino ja työllisyys 34 558,0 33 442,8 34 139,5 696,7 2,1 %

Tietohallinto 5 832,9 7 094,6 6 865,6 -229,0 -3,2 %

Perusturva 446 774,8 449 631,5 460 567,5 10 936,0 2,4 %

Perusturva yhteiset 7 166,3 4 930,4 4 007,8 -922,6 -18,7 %

Sosiaalipalvelut 88 440,5 90 363,2 91 431,7 1 068,5 1,2 %

Vanhuspalvelut 89 661,2 91 312,8 92 489,4 1 176,6 1,3 %

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 15 013,5 16 820,9 18 091,8 1 270,9 7,6 %

Avoterveydenhuolto 60 736,8 56 860,2 59 571,6 2 711,4 4,8 %

Erikoissairaanhoito 159 908,2 162 478,4 165 478,4 3 000,0 1,8 %

Terveyskeskussairaalat 25 848,4 26 865,6 29 496,8 2 631,2 9,8 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 215 139,8 227 077,8 237 586,0 10 508,2 4,6 %

Yhteiset palvelut ja hallinto 7 317,8 8 048,6 8 444,2 395,6 4,9 %

Varhaiskasvatus 81 398,1 88 670,6 95 053,8 6 383,2 7,2 %

Perusopetus 126 423,9 130 358,6 134 088,0 3 729,4 2,9 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 49 590,4 50 879,6 52 248,8 1 369,2 2,7 %

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 3 666,8 3 932,6 4 029,2 96,6 2,5 %

Jyväskylän kansalaisopisto 4 508,5 4 696,8 4 715,4 18,6 0,4 %

Kirjastot 8 615,1 8 929,1 9 061,5 132,4 1,5 %

Museot 4 690,6 5 144,5 5 391,4 246,9 4,8 %

Liikunta 19 297,5 19 228,2 20 102,1 873,9 4,5 %

Jyväskylä Sinfonia 3 116,5 3 103,8 3 182,1 78,3 2,5 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 5 695,5 5 844,6 5 767,1 -77,5 -1,3 %

Kaupunkirakenne 54 324,3 56 236,2 64 636,5 8 400,3 14,9 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 956,2 3 455,2 2 943,3 -511,9 -14,8 %

Liikenne- ja viheralueet 41 047,0 41 389,9 49 794,3 8 404,4 20,3 %

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5 843,7 6 205,4 6 953,8 748,4 12,1 %

Rakentaminen ja ympäristö 4 477,4 5 185,7 4 945,1 -240,6 -4,6 %

YHTEENSÄ 837 791,3 857 748,5 889 922,9 32 174,4 3,8 %

Liikelaitokset 143 530,2 132 484,9 123 742,8 -8 742,1 -6,6 %

Tilapalvelu 58 519,1 60 455,5 61 832,0 1 376,5 2,3 %

Kylän Kattaus 24 876,1 26 277,2 27 685,0 1 407,8 5,4 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 31 920,0 33 305,1 34 225,8 920,7 2,8 %

Altek Aluetekniikka 15 939,1 12 447,1 0,0 -12 447,1 -100,0 %

Työterveys Aalto 7 043,3 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Talouskeskus 5 232,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %

KAIKKI YHTEENSÄ 981 321,6 990 233,4 1 013 665,7 23 432,3 2,4 %

Muutos 2019-2020
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Toimintakate 2018- 2020
TP TA+M TA

1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Konsernihallinto 54 043,2 57 633,8 58 856,7 1 222,9 2,1 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 18 267,5 19 744,6 21 011,2 1 266,6 6,4 %

Päätöksenteon tuki 4 051,7 4 866,3 4 914,8 48,5 1,0 %

Henkilöstöpalvelut 1 393,5 2 146,0 2 321,1 175,1 8,2 %

Talous ja strategia 677,3 808,1 801,5 -6,6 -0,8 %

Elinkeino ja työllisyys 30 580,3 30 765,9 30 517,8 -248,1 -0,8 %

Tietohallinto -926,9 -697,1 -709,7 -12,6 1,8 %

Perusturva 390 268,6 398 928,4 411 137,5 12 209,1 3,1 %

Perusturva yhteiset 4 097,7 3 867,9 3 940,3 72,4 1,9 %

Sosiaalipalvelut 75 744,2 80 432,2 82 513,8 2 081,6 2,6 %

Vanhuspalvelut 67 958,8 70 095,6 70 532,2 436,6 0,6 %

Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 13 637,0 15 274,5 16 645,4 1 370,9 9,0 %

Avoterveydenhuolto 47 989,0 44 756,1 47 167,5 2 411,4 5,4 %

Erikoissairaanhoito 159 828,4 162 478,4 165 478,4 3 000,0 1,8 %

Terveyskeskussairaalat 21 013,5 22 023,7 24 859,9 2 836,2 12,9 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 201 857,3 216 266,8 226 625,0 10 358,2 4,8 %

Yhteiset palvelut ja hallinto 5 735,6 6 716,0 7 111,6 395,6 5,9 %

Varhaiskasvatus 74 393,0 82 195,7 88 578,9 6 383,2 7,8 %

Perusopetus 121 728,8 127 355,1 130 934,5 3 579,4 2,8 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 39 604,4 41 805,0 42 149,2 344,2 0,8 %

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 3 423,4 3 773,1 3 869,7 96,6 2,6 %

Jyväskylän kansalaisopisto 2 953,8 3 159,8 3 169,9 10,1 0,3 %

Kirjastot 8 117,1 8 420,8 8 550,4 129,6 1,5 %

Museot 4 149,6 4 794,6 5 019,6 225,0 4,7 %

Liikunta 14 078,8 14 131,4 14 202,2 70,8 0,5 %

Jyväskylä Sinfonia 2 639,7 2 761,3 2 807,7 46,4 1,7 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 4 242,0 4 764,0 4 529,7 -234,3 -4,9 %

Kaupunkirakenne -23,0 8 452,1 11 119,0 2 666,9 31,6 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 686,8 3 252,2 2 905,3 -346,9 -10,7 %

Liikenne- ja viheralueet 14 928,3 16 862,7 19 598,0 2 735,3 16,2 %

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -18 881,2 -13 594,6 -12 983,5 611,1 -4,5 %

Rakentaminen ja ympäristö 1 243,1 1 931,8 1 599,2 -332,6 -17,2 %

YHTEENSÄ 685 750,5 723 086,1 749 887,4 26 801,3 3,7 %

Liikelaitokset -34 200,8 -34 382,7 -38 110,4 -3 727,7 10,8 %

Tilapalvelu -36 237,9 -35 974,5 -37 213,0 -1 238,5 3,4 %

Kylän Kattaus 495,7 373,8 374,5 0,7 0,2 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 609,5 -91,8 -1 271,9 -1 180,1 1285,5 %

Altek Aluetekniikka 868,4 1 309,8 0,0 -1 309,8 -100,0 %

Työterveys Aalto 245,2 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Talouskeskus -181,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %

KAIKKI YHTEENSÄ 651 549,7 688 703,4 711 777,0 23 073,6 3,4 %

Muutos 2019-2020
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KONSERNIHALLINTO  

Toimialan kuvaus 

Konsernihallinto muodostuu neljästä palvelualueesta; päätöksenteon tuki, henkilöstöpalvelut, talous 
ja strategia sekä elinkeino ja työllisyys. Tietohallinto toimii nettoyksikkönä osana talous ja strategia -
palvelualuetta. Näiden lisäksi Konsernihallintoon kuuluu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen meno-
kohta, johon on koottu kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallitukseen suoraan kohdistuvien meno-
jen ohella kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyviä eriä. Konsernihallinto muodostaa yhden määrä-
rahan. 
 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on vähintään 32% ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalve-
lujen avulla vähintään 700 kpl. 

2. Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä sijoittumaan kaupunkiin. 

3. Liikunnan terveyden ja hyvinvoinnin ekosysteemissä ovat ensimmäiset pilotoinnit käynnissä. 

 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Konsernihallinnon toimintakate heikkenee tulevalle talousarviovuodelle 1,2 miljoonaa euroa toimin-
tamenojen kasvaessa 1,0 miljoonaa euroa. Toimintamenojen kasvusta 1,1 miljoonaa euroa on seu-
rausta Jyväskylän kaupungin maksuosuuden kasvusta pelastuspalveluiden järjestämiseksi.   
 
Toimintamenoja kasvattaa myös Jyväskylän kaupungin valtakunnallisen ja kansainvälisen tunnet-
tuuden ja vetovoiman vahvistamiseksi käynnistetyn brändikehitystyön jatkuminen. Brändikehitystyö-

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toimintatulot 17 918,8 16 289,6 16 027,4 -262,2 -1,6 %

Myyntitulot 12 866,1 12 613,8 12 678,0 64,2 0,5 %

Maksutulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Tuet ja avustukset 4 166,2 3 039,8 2 961,4 -78,4 -2,6 %

Muut toimintatulot 886,5 636,0 388,0 -248,0 -39,0 %

Toimintamenot 71 962,1 73 923,4 74 884,1 960,7 1,3 %

Henkilöstömenot 18 496,0 17 432,9 16 855,2 -577,7 -3,3 %

Palvelujen ostot 28 648,6 33 584,0 35 111,1 1 527,1 4,5 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 874,6 574,6 632,8 58,2 10,1 %

Avustukset 20 372,8 18 872,3 18 684,3 -188,0 -1,0 %
Muut toimintamenot 3 570,1 3 459,6 3 600,7 141,1 4,1 %

Toimintakate (sitova taso) -54 043,2 -57 633,8 -58 856,7 -1 222,9 2,1 %

Muutos 2019 - 2020
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hön on vuodelle 2020 varattu 150 000 euroa. Menojen kasvussa näkyy myös Visit Jyväskylän hal-
linnoimien kansainvälisen matkailun edistämiseen suunnattujen kehittämishankkeiden menot arvi-
olta 380 000 euroa. Näihin EAKR ja Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoittamiin hankkeisiin saa-
daan myös menojen määrää vastaava rahoitus, joka lisää Konsernihallinnon tuloja. 
Kuntouttavan työtoiminnan volyymien kasvun myötä on myös toimintaan liittyvät tulot ja menot li-
sääntyneet. Valtiolta saatava korvaus kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen (10,09 e/toteutunut 
toimintapäivä) koskee niin ostopalvelusopimuksien mukaisesti hankittavaa kuntouttavaa työtoimin-
taa kuin ohjauspalkkiokäytännöllä toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa, jolloin kaupunki maksaa 
ohjauspalkkioina palveluntuottajajärjestölle 20 e/hlö/toimintapäivä. Työllistymistä tuetaan avustus-
kokonaisuuteen sisältyvällä Jyväskylä-lisällä. Talousarvioon sisältyvällä lisäyksellä varmistetaan 
työllistämisen tason säilyminen vähintään samana kuin vuonna 2019.  
 
Työmarkkinatuen kuntaosuus on alentunut tasaisesti vuodesta 2017 alkaen. Työmarkkinatuen kun-
taosuutta voidaan alentaa vuodelle 225 000 eurolla vuodelle 2020 kohdentamalla palveluja työmark-
kinatuen maksuosuuden piiriin kuuluviin työnhakijoihin. 
 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet  

Resurssien viisas käyttö 

Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia 
 Laadimme digiohjelman, jossa määritellään kaupungin tavoitteet ja periaatteet digitalisaa-

tiolle, tarkennetaan digitalisaation sisältö ja kuvataan ohjausmalli, roolit ja vastuut. Digitaali-
nen Jyväskylä rakentuu kolmeen kokonaisuuteen: palvelut kuntalaisille, kaupungin sisäiset 
toiminnot ja Smart City kaupunkikehitys-alustat.  Kehittämistyön tukena on priorisoitu, aika-
taulutettu ja vaiheistettu digihankesalkku ja sen toteutusta tehdään kokeilukulttuuria hyödyn-
täen sidosryhmäyhteistyöllä ja verkostomaisella toimintatavalla. 

 Käynnistämämme hallinnon prosessien läpikäynnin ja arvioinnin sisäisten asiakkuuksien nä-
kökulmasta. Hallinnon resurssien väheneminen viime vuosien aikana on saadun palautteen 
mukaan johtanut toimialoilla toimivien esimiesten hallinnollisen työkuorman lisääntymiseen. 
Tavoitteena on sujuvoittaa hallinnon prosesseja entistä vähemmän työllistäviksi ja toimialoja 
palveleviksi.   
 

Raikas ja kasvava elinvoima 

Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua. 

 Vahvistamme yhdessä kumppaneiden kanssa osaajien ja opiskelijoiden pitovoimaa sekä 
edistämme osaajien löytymistä yrityksiin mm. harjoittelu- ja yhteismarkkinointikampanjoilla. 

 Liikunnan, hyvinvoinnin, terveyden ekosysteemiä kehitetään yhdessä Jyväskylän yliopiston, 
Ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden strategisten kumppanei-
den kanssa. Yritysten kanssa kehitämme ekosysteemissä palvelumuotoilulla arvoverkkoja ja 
tuotepilotointeja. 

Liikuntapääkaupunki 

 Kehitämme Suomen kiinnostavinta hyvinvointimatkailun ja liikuntatapahtumien kaupunkia 
mm. hyvinvointimatkailupakettien tuotteistamisella. Jyväskylällä on vahva asema liikuntata-
pahtumien kaupunkina, Suomen parhaat lähiliikuntapaikat ja arkiliikkumisen mahdollisuu-
det. 
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Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 

 

 
  

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 683,9 916,3 0,0 -916,3 -100,0 %
Päätöksenteon tuki 1 374,5 1 211,4 1 261,4 50,0 4,1 %

Henkilöstöpalvelut 3 111,9 3 245,6 3 223,5 -22,1 -0,7 %

Talous ja strategia 2 011,1 447,7 345,5 -102,2 -22,8 %

Elinkeino ja työllisyys 3 977,7 2 676,9 3 621,7 944,8 35,3 %

Tietohallinto 6 759,9 7 791,7 7 575,3 -216,4 -2,8 %
Toimintatulot yhteensä 17 918,8 16 289,6 16 027,4 -262,2 -1,6 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 18 951,4 20 660,9 21 011,2 350,3 1,7 %

Päätöksenteon tuki 5 426,1 6 077,7 6 176,2 98,5 1,6 %

Henkilöstöpalvelut 4 505,3 5 391,6 5 544,6 153,0 2,8 %

Talous ja strategia 2 688,3 1 255,8 1 147,0 -108,8 -8,7 %

Elinkeino ja työllisyys 34 558,0 33 442,8 34 139,5 696,7 2,1 %

Tietohallinto 5 832,9 7 094,6 6 865,6 -229,0 -3,2 %
Toimintamenot yhteensä 71 962,1 73 923,4 74 884,1 960,7 1,3 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -18 267,5 -19 744,6 -21 011,2 -1 266,6 6,4 %

Päätöksenteon tuki -4 051,7 -4 866,3 -4 914,8 -48,5 1,0 %

Henkilöstöpalvelut -1 393,5 -2 146,0 -2 321,1 -175,1 8,2 %

Talous ja strategia -677,3 -808,1 -801,5 6,6 -0,8 %
Elinkeino ja työllisyys -30 580,3 -30 765,9 -30 517,8 248,1 -0,8 %
Tietohallinto 926,9 697,1 709,7 12,6 1,8 %
Toimintakate yhteensä -54 043,2 -57 633,8 -58 856,7 -1 222,9 2,1 %

Muutos 2019 - 2020
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Konsernihallinto 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 

Toiminnan kuvaus 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -menokohtaan kuuluvat kaupunginvaltuustoon ja kaupunginhallituk-
seen suoraan kohdistuvat menot sekä kiinteästi kaupungin johtamiseen liittyvät erät.   
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Perustana ovat kuntalain mukai-
set tavoitteet huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä. Kaupunginvaltuusto 
vahvistaa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kaupungin-
valtuusto vahvistaa myös kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
sekä konserniohjauksen periaatteet. Valtuusto pitää kokousten lisäksi seminaareja, joissa käsitel-
lään kaupungin strategisia linjauksia, keskeisiä hankkeita ja ajankohtaisia kysymyksiä. 
 
Kaupunginvaltuuston menot koostuvat valtuuston työskentelyyn liittyvistä menoista, kokouspalkki-
oista, ansionmenetyskorvauksista sekä valtuustoryhmien toimintatuesta. Valtuustoryhmien toimin-
taa tuetaan 300 eurolla vuodessa kaupunginvaltuutettua kohti.  
 
Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten 
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus seuraa ja valvoo lau-
takuntia, palvelujen järjestämistä ja palvelutuotantoa sekä asetettujen tavoitteiden toteutumista.  
 
Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa kaupunginhal-
lituksen alaisena viranhaltijana. Kaupunginjohtajan toimintakulut kirjataan kaupunginhallituksen me-
nokohtaan. 
 
Kunnallisverotuksen määräraha määräytyy verohallintolain mukaisesti sisältäen kaupungin osuu-
den verotuskustannuksista.  
 
Ulkoisen tarkastus ja arviointi  
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestä-
mistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan 
ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksel-
lisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, ku-
ten tilintarkastajan valinnan ja huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittami-
sesta. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida 
talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittä-
vyyttä. Tarkastuslautakunta on lakisääteisen sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä ja toimittaa si-
donnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi vuosittain. 
 
Ulkoisen tarkastuksen ja arvioinnin yksikkö avustaa tarkastuslautakuntaa vuosittaisen työohjelman 
mukaisissa tehtävissä. 
 
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. 
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Maaseutuhallinto 
Laukaan kunta vastaa lain maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (2010/210), mukaisten teh-
tävien hoitamisesta Jyväskylän kaupungin alueella. Jyväskylän kaupunki rahoittaa toimintaa yhteis-
toimintasopimuksen mukaisesti. Sopimuksessa ovat mukana kaupungin lisäksi Hankasalmen, Jout-
san, 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 2020. 
 
Pelastuspalvelut sisältävät Jyväskylän kaupungin maksuosuuden pelastuspalveluiden järjestämi-
sestä, ennen pelastuslaitoksen perustamista aiheutuneita eläkemenoperusteisia maksuja sekä 
Kuokkalan Graniitin väestönsuojan ja johtokeskuksen vuokrakuluja. Kaupungin maksuosuus kasvaa 
merkittävästi vuodesta 2018. Varautuminen sote- ja maakuntauudistukseen kertyneitä ylijäämiä pur-
kamalla on pitänyt kuntien maksuosuudet menoja alhaisemmalla tasolla viime vuosina. Nyt ylijäämät 
on purettu ja maksuosuudet nousevat pelastustoiminnan menoja vastaavalle tasolle.   
 
Varamääräraha on tarkoitettu kaupunginhallituksen käyttöön vuoden aikana ilmeneviä ennakoimat-
tomia menoja varten. Määrärahasta maksetaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen talousarvion-
vuoden 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 maa-
kunnan kilpailukykyä ja varmennetaan maakunnan strategioiden toteutuminen. Sen kautta varaudu-
taan myös uusiin avauksiin sekä tuetaan maakuntien välisiä hankkeita. 
 

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

 
 
 
 

TP TPE TA
Jäsenmaksut, 1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Keski-Suomen liitto 1 557,1 1 727,1 1 727,1 0,0 0,0 %
Suomen Kuntaliitto 499,8 510,1 510,1 0,0 0,0 %
Keski-Suomen kauppakamari 23,8 23,1 23,1 0,0 0,0 %
Muut jäsenmaksut 9,9 9,9 9,9 0,0 0,0 %
Jäsenmaksut yhteensä 2 090,6 2 270,2 2 270,2 0,0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020

TP TPE TA
Avustukset, 1000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Jyväskylän katulähetys ry 80,3 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Laajakaista maksut 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Alvar Aalto -säätiö 70,0 60,0 50,0 -10,0 -16,7 %
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry 15,0 15,0 15,0 0,0 0,0 %
Jyväskylän katulähetys ry 184,2 150,0 150,0 0,0 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 269,2 225,0 215,0 -10,0 -4,4 %

Muutos 2019 - 2020

61



 

 
 

Alvar Aalto -säätiö 
Avustuksen suuruus vuodelle 2020 on 50 000 euroa. Avustuksen suuruus vaihtelee vuosittain riip-
puen järjestettävien tapahtumien laajuudesta. 
 
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistys ry  
Jyväskylän kesäyliopistoyhdistykselle myönnettävä toiminta-avustus käytetään kesäyliopistotoimin-
taan, jonka järjestämät koulutukset täydentävät ja monipuolistavat alueen koulutustarjontaa, nosta-
vat alueen väestön osaamistasoa ja pitävät yllä työelämävalmiuksia.   
 
Jyväskylän Katulähetys ry 
Jyväskylän Katulähetykselle myönnettävä avustus käytetään ruokapankin toiminnan rahoittamiseen. 
 

Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 

 
 
 
 
 
  

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %
Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus 329,5 380,0 0,0 -380,0 -100,0 %
Avustukset 89,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Kaupungin yhteiset 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Vaalit 242,2 536,3 0,0 -536,3 -100,0 %
Toimintatulot yhteensä 683,9 916,3 0,0 -916,3 -100,0 %

Kaupunginvaltuusto 328,7 435,9 435,8 -0,1 0,0 %

Kaupunginhallitus 960,8 1 211,6 1 225,8 14,2 1,2 %
Kunnallisverotus 2 812,0 3 165,4 3 165,4 0,0 0,0 %
Jäsenmaksut ja K-S:n liiton keh.rah. 2 090,6 2 270,2 2 270,2 0,0 0,0 %
Avustukset 269,2 225,0 215,0 -10,0 -4,4 %
Ulkoinen tarkastus ja arviointi 233,7 282,1 292,4 10,3 3,7 %
Tapahtumat ja suhdetoiminta 194,8 177,0 177,0 0,0 0,0 %
Maaseutuhallinto 170,6 190,4 190,4 0,0 0,0 %
Pelastuspalvelut 11 227,3 11 770,2 12 880,7 1 110,5 9,4 %
Varamääräraha 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 %
Kaupunginhallitus, eläkemenoperustei 289,2 103,5 103,5 0,0 0,0 %
Kaupungin yhteiset 14,1 20,0 20,0 0,0 0,0 %
Vaalit 360,4 774,6 0,0 -774,6 -100,0 %
Jyväskylä 2021 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 18 951,4 20 660,9 21 011,2 350,3 1,7 %

Muutos 2019 - 2020
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Konsernihallinto 

Päätöksenteon tuki 

Toiminnan kuvaus 

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen -palvelualue jakautuu neljään palveluyksikköön; johtamisen tuki, 
luottamushenkilöpalvelut ja asianhallinta, laki- ja kilpailuttamispalvelut ja sisäinen tarkastus. 
 
Palveluyksiköiden lisäksi palvelualueen rakenteeseen kuuluu talousarviossa konsernihallinnon yh-
teiset -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 käyttö-
kulut.  
 
Johtamisen tuki 
Palveluyksikköön kuuluvat kaupungin ylimmän johdon tukitoiminnot, kansainväliset asiat, turvalli-
suuden ja riskienhallinnan koordinointi, edustus- ja vieraanvaraisuusasiat sekä virastomestaripalve-
lut. Vuoden 2020 painopisteitä ovat kansainvälisyystoiminnan arviointi ja EU-vaikuttamisen vahvis-
taminen sekä riskienhallinnan osaamisen lisääminen. 
 
Luottamushenkilöpalvelut ja asianhallinta 
Palveluyksikön tehtävänä on huolehtia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, kaupunginhalli-
tuksen alaisten toimielinten, tarkastuslautakunnan, keskusvaalilautakunnan ja kaupunginjohtajan 
sekä sivistyksen, perusturvan ja kaupunkirakenteen toimialojen toimielinten ja osin muiden päätös-
asioiden valmistelu- ja toimeenpanotehtävistä sekä toimielinten sihteeritehtävistä. Tehtäviin kuuluvat 
myös kaupungin asiakirjahallinnon ja kirjaamo- ja arkistotoimen tehtävät sekä vaalien järjestämiseen 
liittyvät tehtävät.   
 
Tulevan vuoden aikana jatketaan edelleen Tweb-järjestelmän kehittämistä tehostamaan päätösasi-
oiden valmisteluun liittyviä prosesseja. Tavoitteena on ottaa soveltuvin osin käyttöön sähköinen pöy-
täkirjan tarkastus vuoden 2020 alussa. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa uuden tiedonhallintalain vaa-
timukset mm. asianhallinnan osalta. Sähköisen arkistoinnin kehittämistyötä jatketaan ja digitointi 
kohdistetaan vanhaan pöytäkirja-aineistoon sekä kunnalliskertomuksiin. Kaupunginarkiston käyt-
töön tuleva lisämakasiini helpottaa eri toimintojen yksiköiden tilankäyttöä, kun paperiaineistolle ei 
tarvitse varata tilaa. Tämä mahdollistaa myös osaltaan terveysasemien toimintojen uudelleen järjes-
telyjä ja edistää siten sähköisiin toimintatapoihin siirtymistä. 
 
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 hankin-
taprosessien mukaisesti. Palveluyksikkö ohjaa ja avustaa toimialoja laki- ja kilpailuttamispalvelun 
ulkoisen asiantuntijan käytössä.  
 
Tulevan vuoden painopistealueena on organisaation sopimusosaamisen ja sopimushallinnan kehit-
täminen. Tavoitteena on tarkentaa sopimuksiin liittyvää kirjallista ohjeistusta, yhtenäistää ja jalkaut-
taa hyviä toimintatapoja sekä edistää kaupungin sopimusten ja niihin liittyvän dokumentoinnin tie-
donhallintaa. 
 
Sisäinen tarkastus 
Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimii sisäinen tarkastus, joka kuuluu pää-
töksenteon tuen palvelualueeseen. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on arvioida, varmistaa ja tukea 
hyvän hallinto- ja johtamistavan toteutumista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulokselli-
suutta ja riittävyyttä. Sisäisen tarkastuksen asema, valtuudet ja vastuu määritellään kaupunginhalli-
tuksen antamassa toimintaohjeessa. 
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Konsernihallinto 

Henkilöstöpalvelut 

Toiminnan kuvaus 

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

Henkilöstöresurssien ohjaus 
Henkilöstöresurssien ohjauksen tehtävänä on linjata, kehittää ja tukea henkilöstösuunnittelua, rek-
rytointia, henkilöstön palkitsemista ja palkkausjärjestelmiä sekä muita palvelussuhdeasioita. Tehtä-
väalueeseen 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 kehit-
tämisestä, esimiestyön ja työyhteisöjen tukemisesta ja kehittämisestä sekä työturvallisuuden ja työ-
suojelun ohjauksesta. Tehtäväalueeseen kuuluu myös työterveyshuollon palvelujen hankinta. 
 
Henkilöstöpalveluiden painopisteenä on edelleen vuonna 2020 tukea ennakoiden ja systemaattisesti 
johtamista ja arjen esimiestyötä sekä työyhteisöjen toimivuutta. Päämääränä henkilöstötyössä ovat 
arjen sujuvat käytännöt henkilöstötyön eri osa-alueilla ja esimiestyön hallittavuus. Työssä hyödyn-
netään esimiestyön havainnoinnin tuloksia. Osaamisen kehittämisen painopiste on muuttuvan työ-
elämän vaatimien osaamisten tunnistamisessa ja tukemisessa.  Joustavuus, muutoskykyisyys ja 
asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on keskeistä. Hyvä, osallistava ja vuorovaikutteinen johtami-
nen tukee henkilöstön muutoskyisyyttä ja itseohjautuvuutta. Näillä keinoilla parannamme henkilös-
tön työkykyä ja työnantajakuvaa sekä varmistamme työvoiman pysyvyyttä ja saatavuutta. 
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Konsernihallinto 

Talous ja strategia 

Toiminnan kuvaus 

Talous ja strategia -palvelualue jakautuu neljään palveluyksikköön; strategia ja kehittäminen, talous-
suunnittelu ja tietojohtaminen, omistajaohjaus ja rahoitus sekä tietohallinto. Palvelualueeseen kuu-
luva tietohallinto toimii nettoyksikkönä. 
 
Talouden palvelualue sekä kehittäminen ja tietohallinto -palvelualue yhdistettiin syksyllä 2019 talous- 
ja strategia -palvelualueeksi. Näin saatiin yhdistettyä kaupungin toiminnan resurssien ohjaus, inves-
tointipolitiikka sekä strateginen suunnittelu saman palvelualueen toiminnaksi. Sisäisen tarkastuksen 
toiminta on siirretty päätöksenteon tuki -palvelualueelle omaksi palveluyksikökseen. 

Strategia ja kehittäminen 
Strategia ja kehittäminen -palveluyksikön organisointi uudistui merkittävästi vuoden 2019 aikana. 
Mielenterveys-, päihde- ja väkivaltakoordinaattorin tehtävät sekä palvelusetelijärjestelmän hallin-
nointi siirrettiin perusturvan toimialalle ja vapaaehtoistoiminta sekä asuinalueiden osallistamiseen ja 
aktivointiin liittyvät tehtävät kulttuuri- ja liikuntapalveluiden kokonaisuuteen.  
  
Strategia ja kehittäminen -palveluyksikön toiminnan painopisteenä on suurkaupunkistrategian val-
mistelu ja seuranta, sisäisten toimintaprosessien kehittäminen sekä edunvalvonta ja seutuyhteistyö. 
Edunvalvonnalliset painopisteet ovat MAL-sopimusmenettelyssä ja liikennejärjestelmän kehittämi-
sessä. 
 
Taloussuunnittelu ja tietojohtaminen 
Taloussuunnittelu ja tietojohtaminen -palveluyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin talousarvion 
laadinnasta ja taloussuunnittelusta, talousohjauksesta, seurannasta ja raportoinnista, tilinpäätöksen 
laadinnasta sekä laskennan, johdon raportoinnin ja tietojohtamisen kehittämisestä. Lisäksi palvelu-
yksikössä vastataan kaupungin taloushallinnon palvelujen ohjauksesta ja siihen liittyvien ohjeiden ja 
sääntöjen valmistelusta. 
 
Vuonna 2020 taloussuunnittelu ja tietojohtaminen -palveluyksikössä toteutetaan mm. seuraavia ke-
hittämishankkeita: 
  

 Talouden vuosikellon uudistaminen sekä talousarvion, tilinpäätöksen ja raporttien sisällön 
kehittäminen.  

 Taloussuunnitteluprosessin uudistaminen (lean-malli) ja prosessia tukevan suunnittelujärjes-
telmän käyttöönoton valmistelu. 

 Tilastoinnin automatisointihankkeen (Kuntatieto) ja tietovarastoraportoinnin kehittäminen tii-
viissä yhteistyössä toimialojen, liikelaitosten ja Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa. 

 
Omistajaohjaus ja rahoitus 
Omistajaohjaus ja rahoitus -palveluyksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin ja kaupunkikonsernin 
rahoituksesta, konsernin talousarvion ja konsernitilinpäätöksen laadinnasta sekä rahoitukseen ja 
konsernin talousseurantaan liittyvästä raportoinnista. Palveluyksikön tehtävänä on myös valmistella 
kaupungin konserniohjausryhmälle ja edelleen konsernijaostolle näiden tehtäväalueeseen ja toimi-
valtaan kuuluvia asioita, valmistella lausuntoja ja kannanottoja hankkeiden taloudellisista vaikutuk-
sista päätösten valmistelua varten sekä laatia omistajaohjaukseen liittyviä selvityksiä ja ohjeita. 
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Tietohallinto 
Tietohallinto suunnittelee ja tuottaa kaupunkikonsernille, kunnille ja kuntayhteisöille tietojärjestelmä- 
ja telepalvelujen kehittämis-, ylläpito- ja tukipalveluita. Kaupungin ICT-ryhmä, toimialueiden ICT-ke-
hittämisryhmät sekä tietoturvan ja tietosuojan työryhmä ohjaavat ja valmistelevat tietohallinnon ja 
tietojärjestelmien kehittämistoimintaa. Tietohallinto osallistuu aktiivisesti sekä kansalliseen että pai-
kalliseen ICT-yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. ICT-palvelutuotannossa käytetään ulkoisia toimit-
tajia eri hankkeissa, tehtävissä ja palveluissa.   
 
Tietohallinto osallistuu ja tukee palvelualueiden ICT- ja digihankkeita sekä digikokeiluja. Vuoden 
2020 kehittämishankkeina Office 365 käyttöönotto laajenee, käynnistetään asiakirjahallinnon ja in-
tranetin uudistus, jatketaan asiakkuuden hallinnan (CRM) käyttöönottoa, IAM/KVH käyttövaltuus- ja 
identiteetinhallinnan vaiheittainen käyttöönotto aloitetaan sekä otetaan käyttöön varautumiseen ja 
turvallisuuden parantamiseen keskittyvä tietojärjestelmä. ICT-ryhmän hyväksymän digiohjelman 
hankkeita toteutetaan ICT-ryhmän priorisoinnin mukaisesti. Kyberturvallisuutta kehitetään yhteis-
työssä sidosryhmien kanssa. Henkilökunta voi syventää ja testata tietoturvaosaamistaan muun mu-
assa käyttöön otettavilla verkkokursseilla. Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 uusine velvoit-
teineen. Lain toimeenpanoa tukevat kansalliset suositukset saadaan käyttöön vuoden 2020 alussa 
ja niitä otetaan käyttöön suunnitelmallisesti. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 

  

TP TA+M TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Tietokoneverkon palvelimien lkm 202 202 214 12 5,9 %
Pöytäkoneiden lkm 2 285 2 285 2 031 -254 -11,1 %
Kannettavien tietokoneiden lkm 2 565 2 565 2 864 299 11,7 %
Oppilasverkon työasemat ja mobiililaitteet 6 810 8 000 7 553 -447 -5,6 %
Matkapuhelin lkm 4 975 4 975 5 018 200 4,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Konsernihallinto 

Elinkeino ja työllisyys  

Toiminnan kuvaus 

Elinkeino ja työllisyys -palvelualue jakautuu kolmeen palveluyksikköön: BusinessJyväskylä -elinkei-
noyksikkö, työllisyyspalvelut sekä viestintä, markkinointi ja matkailu. 
 
Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat talousarviossa elinkeinopoliittiset avustukset Liikunnan ja kan-
santerveyden edistämissäätiö LIKES:lle, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:lle ja Jyväs-
kylän Paviljonkisäätiölle sekä Neste Rallin maailmanmestaruusosakilpailun järjestelyistä aiheutuvat 
tulot ja menot. 
 
Jyväskylän Paviljonkisäätiö 
Paviljonkisäätiön vuotuinen avustus säilyy 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 kor-
keasti 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 tun-
nettu liikuntatieteellinen ja hyvinvointiteknologian alan tutkimus- ja kehittämislaitos. 
 
LIKESin merkittävimmät toiminnot tällä hetkellä ovat Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) toteut-
taminen sekä Liikkuva koulu -hankkeen koordinointi ja liikuntatieteellinen tutkimus.  
 
LIKESin avustus pidetään vuoden 2019 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 myö-
tävaikutuksella. 
 
Tutkimuskeskuksen tavoitteena on parantaa suomalaisen huippu-urheilun kilpailukykyä ja toiminta-
edellytyksiä. Yhteistyötä tehdään valmennus- ja urheiluorganisaatioiden sekä tutkimusyksiköiden 
kanssa.   
 
Pääosa KIHU:n noin 2,5 miljoonan euron budjetista koostuu projekteista ja se rakentuu lähes koko-
naan Jyväskylän ulkopuolelta tulevalle rahoitukselle. Laitoksen toiminta on laajentunut merkittävästi 
viime vuosien aikana.  
 
Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus toimii kaupungin liikuntapalvelukeskuksen vuokralaisena 
kaupungin omistaman Hipposhallin yhteyteen rakennetuissa toimisto- ja varastotiloissa. Kaupunki 
myöntää vuodelle 2020 toiminta-avustusta 166 000 euroa, joka perustuu osaltaan kaupunginhalli-
tuksen (28.3.2011/119) ja Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan (4.10.2011/87) päätöksiin Kihun toi-
mitilahankkeen vuokravastuista.  

BusinessJyväskylä-elinkeinoyksikkö 
BusinessJyväskylä vastaa kaupungin elinkeinopolitiikan ohjauksesta ja koordinoinnista, elinkei-
nomarkkinoinnista, yritysneuvontapalveluista ja sijoittumispalveluista sekä kaupunkikehitysalus-
toista. Elinkeinoyksikön tehtävä on Jyväskylän yritysten kasvun edistäminen, osaamisen ja osaajien 
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lisääminen sekä Jyväskylän maineen vahvistaminen kasvavana elinkeinoalueena, jonne kannattaa 
sijoittaa ja sijoittua. 
 
BusinessJyväskylä auttaa yrityksiä kasvuun ja saattaa palvelujen äärelle, Yritystehtaalta palvelu-
setelien kautta arvoverkostoihin. Palvelusetelien teemana jatkuu edelleenkin yritysten myynnin ja 
markkinoinnin, strategian ja johtamisen sekä kansainvälistymisen kehittäminen. Jyväskylän seudulla 
kasvatetaan vetovoimaista tekosysteemiä, joka koostuu arvoverkoista, ekosysteemeistä, kaupunki-
kehitysalustoista sekä yrityspalveluista.  
 
Kaupungin strategisesti merkittävien hankkeiden, Hippoksen, Kankaan, keskustan kehittämisen ja 
Kukkulan projektinjohto on elinkeinoyksiköllä. 
 
Vuoden 2020 päätehtäviä ovat arvoverkkotyön jatkokehittäminen, osaajat ja pitovoima sekä koti-
maisten ja kansainvälisten sijoittumisten lisääminen erityisesti kaupunkikehitysalustoilla ja Eteläpor-
tissa. 
 
Arvoverkkotyössä muodostetaan älykkäillä yritysympäristöillä kilpailuetua kasvaville ja kansainvälis-
tyville yrityksille. Arvo-hanke ”liiketoimintaekosysteemien rakentaminen Keski-Suomessa 2019–
2020” on EAKR-rahoitteinen ja kumppaneina ovat Laukaa ja Muurame. 
 
BusinessJyväskylän tehtävänä on mahdollistaa ja johtaa yritysryhmien arvoverkostojen muodostu-
mista. 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. 
 
Kankaalla on käynnissä viisi asuinrakentamisen työmaata ja kaksi työpaikkarakentamisen hanketta, 
joista ensimmäinen valmistuu keväällä 2020. Seuraavan, laajemman alueen suunnittelu Kankaan 
sydämessä on käynnissä.  
 
Jyväskylän keskustan kehittämisen kolmannen vaiheen painopisteenä on täydennysrakentamisen 
edistäminen keskustassa, uuden torin kehittäminen sekä keskustan vetovoiman lisääminen yhteis-
työssä keskustan toimijoiden kanssa. Keskustan kulttuuri-investointien suunnitelma valmistuu vuo-
denvaihteessa 2020. Kulttuurikokonaisuus etenee päätöksentekoon keväällä 2020, jonka jälkeen 
valitulla kehittämispolulla edetään kulttuuritoimintojen ja -tilojen uudistamisessa. 
 
Hippokselle muodostuu kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä, liikunnan-, urheilun-, ja huippu-
urheilun osaamiskeskittymä. Tavoitteena on hankkeen saattaminen rakentamisvalmiuteen ja voima-
kas 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, hy-
vinvoinnin ja tutkimuksen kaupunkikehitysalusta. Hanke jatkuu yhdessä oppilaitosten ja sairaanhoi-
topiirin kanssa ja tavoitteena on käynnistää asemakaavoitus vuonna 2020. 

Työllisyyspalvelut 
Työllisyyspalvelut vastaavat koko Jyväskylän kaupungin työttömien työllistämistoiminnasta. Työlli-
syyspalvelut 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. piilo-
työpaikkojen, palkkatuettujen ja työkokeilupaikkojen löytämiseksi.  
 
Vuonna 2020 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 heikoim-
massa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palvelujen järjestämiseksi, 5) maahanmuuttajien 
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työllistämisen ja ohjauspalvelujen mallinnus osaksi kaupunkiorganisaation maahanmuuttajien pal-
velukokonaisuutta ja 6) osallistuminen työllisyyden pilotointeihin. 

Viestintä, markkinointi ja matkailu  
Palveluyksikkö vastaa kaupungin viestinnän, markkinoinnin, matkailun ja tapahtumatoiminnan joh-
tamisesta, ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä toteuttamisesta yhteistyössä muun 
henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.  
 
Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat viestinnän ja markkinoinnin johtaminen ja kehittäminen, brän-
dityö ja johdon tuki, henkilöstöviestintä, valmistelu- ja päätösviestintä, palveluviestintä ja palveluiden 
markkinointi, häiriötilanne- ja kriisiviestintä, verkkoviestintä, mediaviestintä, sidosryhmäviestintä, 
kaupunkimarkkinointi ja mainetyö, matkailumarkkinointi, tapahtumakaupunkimarkkinointi ja elinkei-
nomarkkinointi. 
 
Vuonna 2020 vahvistetaan edelleen Jyväskylän valtakunnallista tunnettuutta sekä veto- ja pitovoi-
maa kaupunkistrategian kärkien mukaisesti. Jyväskylän kirkastetun brändin mukaisesti tehdään Jy-
väskylää eri kohderyhmille tunnetuksi mm. markkinoinnin, kampanjoinnin ja mediaviestinnän avulla. 
Myös visuaalista ilmettä uudistetaan ja vaihdetaan kuvapankkijärjestelmä. Sähköistä viestintää ke-
hitetään lisäämällä verkkomarkkinointia, näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, visuaalisuutta ja liikku-
vaa kuvaa. Www-sivujen uudistamista jatketaan ja kaupungin intra uusitaan kokonaan. Mediavies-
tinnän prosesseja uudistetaan ja lisätään mediaseurantaa. Viestinnän keinoin tuetaan edelleen osal-
lisuutta. Markkinointiyhteistyötä kaupunkiorganisaation sisällä ja eri toimijoiden, mm. oppilaitosten ja 
yritysten kanssa jatketaan. Lisätään myös maahanmuuttajille suunnattua viestintää.  
 
Visit Jyväskylä markkinoi Jyväskylää matkailu- ja tapahtumaseutuna, tarjoaa tietoa Jyväskylän seu-
dun käyntikohteista, tapahtumista ja muista matkailupalveluista sekä kehittää ja seuraa alueen mat-
kailuelinkeinoa. Markkinointia rahoitetaan yhteistyössä Laukaan, Muuramen, Hankasalmen, Petäjä-
veden, Uuraisten, Toivakan, Joutsan, Äänekosken sekä alueen matkailutoimijoiden kanssa. Jatke-
taan panostusta kansainväliseen matkailumarkkinointiin, digitaalisten alustojen ja palveluiden kehit-
tämiseen, monipuolisen ja ajankohtaisen markkinointisisällön tuotantoon sekä alueellisiin ja poikki-
toimialallisiin kumppanuuksiin. Tavoitteena on kasvattaa erityisesti ulkomaisten matkailijoiden yöpy-
misiä Jyväskylän seudulla valittujen markkina-alueiden osalta sekä lisätä Jyväskylän seudun yleistä 
tunnettuutta ja vetovoimaa Lakeland - Jyväskylä Region -matkailualueena. Matkailuneuvonta vastaa 
matkailun kasvokkain tapahtuvasta ja digitaalisesta asiakaspalvelusta sekä sen kehittämisestä. Visit 
Jyväskylä jatkaa EAKR ja Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoittaman, kansainvälisen matkailun 
edistämiseen suunnatun kehittämishankekokonaisuuden hallinnoijana vuoteen 2021 saakka. Vuo-
den 2020 aikana valmistuu syksyllä 2019 aloitettu, Visit Jyväskylän vetämä Keski-Suomen matkailun 
strategiatyö vuosille 2021–2025. Jyväskylän seutu toimii vastuullisen matkailun pilottialueena Visit 
Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmassa vuonna 2020. 
 
Jyväskylään haetaan aktiivisesti uusia tapahtumia, tapahtumiin lisää kävijöitä ja Jyväskylää markki-
noidaan tapahtumakaupunkina. Kansainvälisten kongressien hakemiseen keskittyvä Jyväskylä 
Convention Bureau (JCB) -toiminta jatkuu osana tapahtumatoimintaa. JCB-verkoston taustalla ja 
osarahoittamassa on 18 yritystä ja kolme oppilaitosta. Tavoitteena on saada Jyväskylään kolme 
uutta kansainvälistä tai kotimaista isoa tapahtumaa. Kaupungin tapahtumapalvelujen toimintaa ke-
hittävän hankkeen rahoitusta haetaan Ely-keskukselta vuodelle 2020. Mikäli hanke hyväksytään, 
Visit Jyväskylä toimii hankkeen hallinnoijana. 
 
Business Jyväskylä markkinoi Jyväskylää vireänä elinkeinoalueena. Elinkeinomarkkinoinnin pää-
paino on yrityksille/yrittäjille, osaajille ja verkostolle suunnatussa markkinoinnissa. Tavoitteena on 
saada vahvistettua Jyväskylän mainetta kasvavana elinkeinoalueena, jonne kannattaa sijoittaa ja 
sijoittua. Business Jyväskylä tarjoaa tietoa Jyväskylän elinkeinoelämästä, kärkialoista, kaupunkike-
hittämisalustoista, kehityshankkeista ja alueen menestystarinoista. Se myös tuottaa elinkeino- ja ta-
lousdataa alueelta sekä tarjoaa tietoa liike-elämän palveluista kotimaisille ja kansainvälisille yrityk-
sille. Vuonna 2020 elinkeinomarkkinoinnin keskiössä on digitaalisten alustojen, palvelujen ja mark-
kinoinnin automaation kehittäminen ja sisältöstrategiatyön jatkojalostaminen, Business Jyväskylä -
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brändin kehittäminen tukemaan Jyväskylän kaupunkibrändiä ja yhteismarkkinoinnin kehittäminen 
verkostojen ja yrittäjien kanssa. 
 

Tunnusluvut ja mittarit  

 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 %

Mittarit
Työllistetyt, omat palvelut, eri henkilöitä/vuosi* 0 0 250 250 0,0 %
Työllistetyt, Jyväskylä-lisä, eri henkilöitä/vuosi* 0 0 650 650 0,0 %
Kuntouttava työtoiminta, lkm/ka/kk 723 700 720 20 2,9 %
Työmarkkinatukea saaneet lkm;
 - 301 pv - 1 000 pv 1 852 1 850 1 700 -150 -8,1 %
 - 1 001 pv - 1 664 1 650 1 700 50 3,0 %
Asiakkaat, Ohjaus- ja valmennuspalvelut keskim. lkm 3 000 2 800 2 500 -300 -10,7 %
Aktivointiaste, palveluissa olevien suhde työttömiin työnhakijoihin, % 34 33 33 0 0,0 %

* uudet tunnusluvut

Muutos 2019 - 2020
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PERUSTURVA 

Toimialan kuvaus  

Perusturvan toimiala muodostuu viidestä palvelualueesta; sosiaalipalvelut, perheiden ennaltaeh-
käisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, vanhuspalvelut, avoterveydenhuolto sekä terveyskeskussairaa-
lat. Toimiala vastaa näiden toimintojen osalta Jyväskylän kuntalaisten palveluiden tuottamisesta ja 
järjestämisestä, lisäksi tuotetaan avoterveydenhuollon, terveyskeskussairaalan sekä neuvola- ja 
kouluterveydenhuollon toiminnat Jyte-sopimuksen mukaisesti Uuraisten ja Hankasalmen kunnille.  

 
Perusturvan toimialan tavoitteena on kuntalaisten terveyden, omatoimisuuden, toimintakyvyn, sosi-
aalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen. Asiakaslähtöinen toiminta, asiakkaan kuuleminen 
ja hyvä hoito pyritään toteuttamaan kaikissa tilanteissa. Asiakkaan sosiaalista turvallisuutta ja osal-
listumista oman hyvinvoinnin parantamiseen tuetaan kaikissa elämän vaiheissa. 

 
Toimialan talousarvio sisältää lisäksi Jyväskylän kaupungin osalta erikoissairaanhoidon kustannuk-
set ja sopimusohjauksen. Toiminnan kustannukset sisältyvät avoterveydenhuollon palvelualueen lu-
kuihin. 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet  

Taloudelliset tavoitteet 

 
 

Toiminnalliset tavoitteet   
1. Toimialan palvelutuotannossa parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta 

 Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuollon uusia asiak-
kuuksia 

 Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaan-
hoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää. 

 Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa  
 Laajennetaan palveluaikoja 

 
2. Potilaat siirtyvät sujuvasti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin ja edel-

leen terveyskeskussairaaloista kotiin tai jatkohoitopaikkaan.  
 Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden kanssa. Tavoitteena, 

että kitkalaskutusta ei ole, palveluasumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonottavien potilaiden 
määrä keskimäärin < 5.  

TP TA/M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toimintatulot 56 506,2 50 703,1 49 430,0 -1 273,1 -2,5 %
Myyntitulot 16 733,9 13 503,0 12 616,8 -886,2 -6,6 %
Maksutulot 28 450,2 28 616,4 29 303,7 687,3 2,4 %
Tuet ja avustukset 5 545,4 3 447,8 3 159,9 -287,9 -8,4 %
Muut toimintatulot 5 776,7 5 135,9 4 349,6 -786,3 -15,3 %

Toimintamenot 446 774,8 449 631,5 460 567,5 10 936,0 2,4 %
Henkilöstömenot 132 676,1 136 971,2 145 889,9 8 918,7 6,5 %
Palvelujen ostot 261 241,9 257 023,4 256 656,9 -366,5 -0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 084,0 11 764,9 12 185,9 421,0 3,6 %
Avustukset 19 931,5 21 785,2 23 621,7 1 836,5 8,4 %
Muut toimintamenot 21 841,3 22 086,8 22 213,1 126,3 0,6 %

Toimintakate (sitova taso) -390 268,6 -398 928,4 -411 137,5 -12 209,1 3,1 %

Muutos 2019 - 2020
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3. Parannamme 13–29-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Ta-
voitteena on: 
 Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–17-vuotiaiden määrä vähenee vähintään 10 %.  
 Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen laitossijoitus vuoden aikana.   
 Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. Lisäksi kahdeksan nuoren hoidon siir-

tyminen perustasolle. 
 
 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 
 
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 oppimiseen. 

 Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja pe-
ruspalveluihin. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien suhteellinen osuus ikäluokasta 
pienenee. 

 Nuorten päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteuttaminen asia-
kaslähtöisesti nuorten arjenympäristössä. 

 Neuvolapalveluiden kohdentaminen asiakaslähtöisesti. 
 Suun terveydestä huolehtiminen asetuksen mukaisten terveystarkastusten tekemisellä kou-

luympäristössä. 
 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 avoterveydenhuollon puhelinpalvelun laadusta - asiakaskokemus 
 Asiakasraatien toiminnan vakiinnuttaminen ja lisääminen 
 Sairaalavapaaehtoistoiminta terveyskeskussairaaloissa 
 Sähköisten asiakaspalautekanavien käyttö asiakaskokemuksen mittaajana. 
 Sähköisen ajanvarauksen lisääminen. 
 Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja 

arvioinnissa. 
 Sijoitettujen nuorten vertaisarviontimallin kehittäminen ja juurruttaminen 
 Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa 
 Vertaisryhmätoimintaa lisätään erityisesti nuorten palveluissa. 
 Vanhuspalveluiden hyvinvointikeskukset tarjoavat monipuolista palvelua kaikille ikääntyville 
 Osallistutaan Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan 
 Palveluissa asiakaskokemus on erinomaista 

 
3. Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.  

 Vanhuspalveluissa sähköisillä toimintamalleilla tuetaan asiakkaan yhteydenottomahdolli-
suuksia 

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

teutumisessa. Palvelu parantaa saavutettavuutta. 
 Palvelujen kehittämisessä käytetään ennakoivaa vaikutusten arviointia 
 Päihteilevien asunnottomien tilan ja toiminnan käynnistäminen päihdehaittojen vähentä-

miseksi. 
 Lasten ja nuorten palveluiden Osaamis- ja tuki (OT)-keskustoiminnan kehittäminen 
 Sosiaaliohjaus vakiintuu osaksi asiakkaan palveluita terveysasemilla 
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 Palvelumme muodostavat selkeitä kokonaisuuksia, ne ovat helposti saavutettavissa niin kun-
talaisten kuin ammattilaisten näkökulmasta. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2020  

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämistä. Perusturvan toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vas-
tuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Koko 
perusturvaa koskeva riskien arviointi tehdään perusturvan johtoryhmässä. Yksittäisissä isoissa pää-
tösasioissa voidaan tehdä ennakkovaikutusten arviointi (EVA), joka sisältää myös riskiarvioinnin. 
Perusturvan johtoryhmä kartoittaa potentiaaliset riskit, analysoi riskien todennäköisyyden sekä tun-
nistaa riskien syyt ja potentiaaliset seuraukset. Perusturvan johtoryhmän tehtävänä on laatia toimen-
pide-ehdotuksia riskien toteutumisen ehkäisemiseksi, valvoa riskien toteutumista ja arvioida riskien-
hallinnan onnistumista. Riskien arvioinnissa käytetään apuna riskienhallintatyökalua.  
 
Riskien toteutumista seurataan säännöllisesti perusturvan toimialan johtoryhmässä vähintään kol-
mannesvuosikatsausten yhteydessä sekä aina kun tunnistetun riskin todennäköisyys toiminnassa 
muuttuu. Perusturvan johtoryhmä arvioi muuttuneen riskin vaikutukset toimintaan ja tarvittavat toi-
menpiteet. Riskien toteutumisesta raportoidaan kolmannesvuosikatsauksissa ja katsaukset mene-
vät tiedoksi perusturvalautakunnalle ja Jyväskylän kaupungin kaupunginhallitukselle. Vuosittain toi-
mialan talousarvioon laaditaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma tulevalle talous-
arviovuodelle. Selonteko perusturvan toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumi-
sesta annetaan perusturvalautakunnalle vuosittain alkuvuodesta.  
  
Tehdyn riskiarvion perusteella perusturvan toimialan johtoryhmän tunnistamat merkittävimmät toi-
mintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on 
esitetty alla olevassa taulukossa. 
 
Riski  Hallintakeinot ja toimenpiteet 

Henkilöstön  työhyvinvoinnin 
heikkeneminen  tai  henkilös‐
tön  saatavuus  työmarkki‐
noilta. 

Luottamuksellisen työilmapiirin vahvistaminen ja työskentelyolosuhteiden 
turvaaminen.  Työnantajabrändin  kehittäminen  ja  ylläpito.  Uudenlainen 
yhteistyö  oppilaitosten,  ELY‐keskuksen  ja  työllisyyspalveluiden  kanssa. 
Rekrytointien  parempi  suunnittelu  toimialatasoisesti  palvelualuekohtai‐
sen suunnittelun sijaan. Työsuhteiden monimuotisuuden hyödyntäminen.

Palvelutarpeen  tai  kustan‐
nusten  ennakoimaton  muu‐
tos. 

Sairaanhoitopiirin kanssa tehty yhteinen taloussuunnittelu ja tasalaskutus‐
järjestelmä.  Omissa  palveluissa  ennaltaehkäisevän  tuen  tarjoaminen  ja 
asukkaiden omahoidon tukeminen toimialarajat ylittävässä yhteistyössä. 

Palveluketjun hajanaisuus.  Päällekkäisyyksien tunnistaminen ja pirstaleisuuden poistaminen palvelui‐
den yhdistämiseksi  toimivaksi kokonaisuudeksi asiakkaan näkökulmasta. 
Ajattelun muuttaminen yksittäisten palveluiden tarkastelusta ilmiölähtöi‐
seen ajatteluun tietojohtamista vahvistamalla. Asiakkaalle laaditun yhte‐
näisen hoitosuunnitelman noudattaminen eri toimijoiden kesken sekä pal‐
veluketjujen prosessikuvausten laatiminen ja yhteensovittaminen. 

Tietojärjestelmien yhteentoi‐
mimattomuus  ja  tietoliiken‐
neongelmat. 

Ylläpito‐  ja  integraatiovaatimukset  uusia  tietojärjestelmiä  ja  tietoliiken‐
neyhteyksiä hankittaessa. Osallistuminen maakunnallisen asiakas‐ ja poti‐
lastietojärjestelmän hankinta‐, käyttöönotto‐ ja kehittämisprojektiin. 
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Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 

  

 
 
 
 
 
Perusturvan toimiala 

Perusturva yhteiset 

Toiminnan kuvaus 

Perusturvan toimialan hallintoon on kohdennettu palvelualueiden yhteisiä kustannuksia, jotka ovat 
palveluille yhteisiä (mm. konsernihallinnon tukipalveluiden kustannuksia, eläkeperusteisia maksuja, 
sekä vakuutusmaksuja). Kokonaisuuteen sisältyy perusturvalautakunnan sekä toimialajohtajan ja 
hallintohenkilöstön kustannukset. Hallintoon on keskitetty myös maksuliikenteen palvelut perustur-
van talousyksikköön. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna  

Toimialan yhteiseen osuuteen tehdään varaus valvontaresurssin vahvistamisesta lisäämällä kahden 
valvontakoordinaattorin resurssi. Valvontaresurssin kohdentumisesta palveluille tehdään päätökset 
käyttösuunnitelman yhteydessä. 
 
 
 

TP TA/M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Perusturva yhteiset 3 068,5 1 062,5 67,5 -995,0 -93,6 %
Sosiaalipalvelut 12 696,3 9 931,0 8 917,9 -1 013,1 -10,2 %
Vanhuspalvelut 21 702,4 21 217,2 21 957,2 740,0 3,5 %
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 1 376,5 1 546,4 1 446,4 -100,0 -6,5 %
Avoterveydenhuolto 12 747,8 12 104,1 12 404,1 300,0 2,5 %
Erikoissairaanhoito 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Terveyskeskussairaalat 4 834,9 4 841,9 4 636,9 -205,0 -4,2 %
Toimintatulot yhteensä 56 506,2 50 703,1 49 430,0 -1 273,1 -2,5 %

Perusturva yhteiset 7 166,3 4 930,4 4 007,8 -922,6 -18,7 %
Sosiaalipalvelut 88 440,5 90 363,2 91 431,7 1 068,5 1,2 %
Vanhuspalvelut 89 661,2 91 312,8 92 489,4 1 176,6 1,3 %
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut 15 013,5 16 820,9 18 091,8 1 270,9 7,6 %
Avoterveydenhuolto 60 736,8 56 860,2 59 571,6 2 711,4 4,8 %
Erikoissairaanhoito 159 908,2 162 478,4 165 478,4 3 000,0 1,8 %
Terveyskeskussairaalat 25 848,4 26 865,6 29 496,8 2 631,2 9,8 %
Toimintamenot yhteensä 446 774,8 449 631,5 460 567,5 10 936,0 2,4 %

Perusturva yhteiset -4 097,7 -3 867,9 -3 940,3 -72,4 1,9 %
Sosiaalipalvelut -75 744,2 -80 432,2 -82 513,8 -2 081,6 2,6 %
Vanhuspalvelut -67 958,8 -70 095,6 -70 532,2 -436,6 0,6 %
Perheiden ennaltaehk. sos. ja terv.palvelut -13 637,0 -15 274,5 -16 645,4 -1 370,9 9,0 %
Avoterveydenhuolto -47 989,0 -44 756,1 -47 167,5 -2 411,4 5,4 %
Erikoissairaanhoito -159 828,4 -162 478,4 -165 478,4 -3 000,0 1,8 %
Terveyskeskussairaalat -21 013,5 -22 023,7 -24 859,9 -2 836,2 12,9 %
Toimintakate (sitova taso) -390 268,6 -398 928,4 -411 137,5 -12 209,1 3,1 %

Muutos 2019 - 2020
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Perusturvan toimiala 

Sosiaalipalvelut 

Toiminnan kuvaus 

Sosiaalipalveluiden palveluyksikköjä ovat aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut, lastensuojelun 
palvelut sekä vammaispalvelut. Sosiaalipalveluilla edistetään asukkaiden arjessa selviytymistä, 
omatoimisuutta ja toimintakykyä. Heikoimmassa asemassa oleville järjestetään heidän tarvitse-
mansa tuki. Palvelut tuotetaan omina- ja ostopalveluina. Lisäksi vammaispalveluissa on käytössä 
palveluseteleitä ja henkilökohtaista budjetointia jalkautetaan kehitysvammaisten päiväaikaiseen toi-
mintaan. Henkilöstö työskentelee asiakaslähtöisesti, moniammatillisesti ja verkostoituneesti. 
Omassa toiminnassa tapahtuvan kehittämistoiminnan lisäksi palveluja kehitetään hankkeissa eri ra-
hoituslähteitä hyödyntäen.  
 
Palveluiden yhteisiä painopistealueita ovat osallisuuden edistäminen, kotona asumisen tukeminen, 
sosiaalinen kuntoutus sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä ja 
digitaalisuuden edistäminen palveluissa. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna  

Aikuissosiaalityö ja kuntouttavat palvelut 
Jyväskylän kaupunki osallistuu asunnottomuuden puolittamiseen tähtäävän ympäristöministeriön 
koordinoiman yhteistyöohjelman toteutukseen 2020–2023. Ohjelmassa kohdennetaan rahoitusta 
hallitusohjelmaan kirjatun haastavimmassa tilanteessa olevien asunnottomien tilanteen parantami-
seen ja asumisneuvonnan lakisääteiseen palveluun. Asunnottomuus on Jyväskylässä kääntynyt 
viime vuosina kasvuun (2017:131 ja 2018: 202). Päihde- ja mielenterveysasumispalvelujen tarve 
sekä erilaiset autismin kirjon asumisen tuen tarpeet lisääntyvät lähivuosina. Tavoitteena on lisätä ja 
kehittää asumisen tukimuotoja. Sairaanhoitopiirin kanssa selvitetään   yhdyspintoina sosiaalihuolto-
lain mukaisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumisenpalveluiden sijoittumista sosiaalipalve-
luihin. Sosiaalihuoltolain mukaiset kilpailutetut asumispalvelusopimukset tulevat voimaan keväällä.  
 
Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn kuntastrategiat (Aku) hankkeessa 2016–2019 valmisteltu päih-
teitä käyttävien olohuoneen Hanskan toiminta käynnistetään yhteistyössä järjestöjen ja yritysten 
kanssa. Olohuone on tarkoitettu Jyväskylän kaupungin keskustan alueella oleskeleville ja päihteile-
ville asunnottomille ja palveluiden ulkopuolella oleville yli 18-vuotiaille henkilöille. Kohderyhmään 
kuuluvat myös ne päihteiden käyttäjät, jotka ovat tavoitettavissa liikkuvan työn avulla esimerkiksi 
Visiitissä. Aikuissosiaalityön palveluiden lisäksi järjestöjen ja kaupungin muut toimijat ja hankkeet 
osallistuvat voimavarojensa mukaan palvelujen tuottamiseen. Myös paikalliset yritykset ja olohuo-
neen asiakkaat osallistuvat toiminnan kehittämiseen. Yksikkö osallistuu Jyväskylä kaupungin osal-
listavan budjetoinnin kokeiluun.  
 
Vuodelle 2020 haetaan ARA:lta avustusta asumisneuvontahankkeeseen, joka kohdentuu vuokra-
asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen.  Hankkeeseen liitetään sosiaalinen luototus ja talous-
neuvonta. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Jyväskylän vuokra-asunnot Oy. Tavoitteena on 
häätöjen ehkäiseminen ja vuokra-asukkaiden taloushallinnan taitojen paraneminen.  
   
Toimintakykyä ylläpitävä kuntouttava työtoiminta sisällytetään aikuissosiaalityön palveluprosessiin. 
Syksyn 2019 aikana työllisyyspalveluiden kanssa käynnistettävän keskustan ja Vaajakosken aluei-
den pilotin pohjalta toteutetaan uudenlaisia asiakasta lähelle meneviä sosiaalisen kuntoutuksen toi-
mintatapoja.  
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Aikuissosiaalityö ja J-Nappi yhdenmukaistavat 21–25-vuotiaiden nuorten aikuisten palveluproses-
seja yhdessä lastensuojelun jälkihuollon ja perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kanssa. J-Nappi osallistuu nuorisopalveluiden koordinoimaan nuorten talon suunnitteluun.   
 
Aikuissosiaalityössä pilotoidaan pienimuotoisesti kotoutumispalveluissa pakolaistaustaisille kunta-
laisille mallinnettua jälleenvuokrauksen mallia. Asiakas sitoutuu kokeilussa vastaanottamaan palve-
lutarpeen mukaista asumisen ohjausta.  Pilotoinnilla pyritään selvittämään, pystytäänkö jälleenvuok-
rausmallilla vaikuttamaan asunnottomuuden pitkittymiseen. 
 
Keski-Suomen sovittelutoimistossa jatketaan myös THL:n painopisteenä vuonna 2020 olevaa lasten 
ja nuorten sovittelun edistämisen kehitystyötä.  Keskiössä etenkin yhteistyön syventäminen ja uusien 
yhteistyömuotojen etsiminen koulujen ja poliisin kanssa, sekä lasten ja nuorten sovitteluprosessin 
viimeistely ikäryhmän tarpeisiin vastaavaksi. 
 
Sosiaalipalvelut on mukana poliisin moniammatillisen viranomaistyöryhmän (Ankkuri) toimintamallin 
suunnittelussa ja yhteistyössä. 
 
Lastensuojelun palvelut 
Lastensuojelun yhteiset kehittämistavoitteet vuodelle 2020 ovat lasten, nuorten ja vanhempien osal-
lisuus lastensuojelun palveluissa sekä lastensuojelun henkilöstön osaamisen vahvistaminen.  
 
Perheiden laitoskuntoutuksen palvelut tullaan kilpailuttamaan vuoden 2020 aikana. Samoin selvite-
tään oman perhekuntoutusyksikön perustamisen mahdollisuutta. Lastensuojelun jälkihuollon palve-
luita kehitetään aikuissosiaalityön ja J-Napin kanssa ja ohjataan asiakkaita (18–25 v) laitospalve-
luista kevyempiin asumismuotoihin. Vuonna 2020 suunnitellaan myös uutta 12–17-vuotiaiden nuor-
ten päivystys- ja vastaanottoyksikköä yhteistyössä nuorisopsykiatrian kanssa.  
 
Lastensuojelun palveluiden osalta käynnistyy selvitys palvelun tuottamisesta maakunnallisesti. Myös 
sosiaalipäivystyksen maakunnallisen toimintamallin uudistaminen selvitetään. Sosiaalipäivystysyk-
sikkö sijoittuu vuoden 2020 lopussa uuteen sairaalaan. 
 
Lasten ja nuorten osallisuutta vahvistetaan mm. Sankarit-ryhmän vertaisarviointimallin ja muiden 
osallisuutta vahvistavien kehittämishankkeiden kautta (UP2US-hanke, Haltsaan-hanke). Lapset ja 
nuoret ovat mukana arjen kehittämistyössä, esimerkiksi nuorisokotien henkilöstön ja nuorten yhtei-
sillä kehittämispäivillä. Nuorisokotien tavanomaiset kasvatuskäytännöt pyritään määrittämään yh-
dessä lasten ja nuorten kanssa. Sijaishuollon palveluiden VoiKukkia-ryhmätoiminta on tarkoitettu 
huostaanotettujen lasten vanhemmille keskustelufoorumiksi. Koulutettuja kokemusasiantuntijoita 
pyritään saamaan entistä laajemmin mukaan palveluiden kehittämiseen.  
 
Toinen lastensuojelun palveluiden kehittämisen painopistealue on lastensuojelun henkilöstön eri 
ammattiryhmien osaamisen vahvistaminen mm. kehittämistyön ja yhteisen koulutuksen kautta. Ta-
voitteena on varmistaa laadukas lastensuojelutyö myös jatkossa.  Lastensuojelun avohuollossa jat-
ketaan ja levitetään systeemisen sosiaalityön toimintamallia. Lastensuojelun sijaishuolto on ilmoit-
tautunut mukaan THL:n hankkeeseen ”Kysy ja kuuntele- sijoitettujen lasten hyvinvointi ja systemaat-
tinen kuuleminen”. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021 yhteistyössä kuntien ja sosiaali- ja ter-
veysministeriön kanssa. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa sijoitettujen lasten kokemuksista ja 
kohtelusta sekä vahvistaa lasten kuulemista osana sosiaalityön käytäntöjä. Hankkeessa myös kehi-
tetään systemaattisen kuulemisen sekä epäkohtiin puuttumisen välineitä ja rakenteita. 
 
Jyväskylän kaupungin lastensuojelun sijais- ja jälkihuolto on yhteistyökumppanina STEAN rahoitta-
massa Pesäpuun kolmivuotisessa hankkeessa ” UP 2 US -vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus 
maakunnan voimavarana lastensuojelun sijaishuollossa”.  Toiminta on alkanut syksyllä 2018 ja jat-
kuu vuoteen 2021. Jyväskylän kaupungin lastensuojelun jälkihuolto on yhteistyökumppanina Aspa-
säätiön kanssa toteuttamassa STEAN rahoittamaa kolmivuotista Haltsaan!-hanketta (2019–2021).  
Hankkeen päätavoite on nuorten itsenäisen elämän valmiuksien ja koetun elämänhallinnan vahvis-
taminen valmentamalla ja ohjaamalla heitä elämän- ja arjentaidoissa.   
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Vammaispalvelut 
Palveluyksikön painopistealueet ovat päiväaikaisen toiminnan kehittäminen, asiakkaan osallisuus, 
kommunikaatio ja vuorovaikutus sekä henkilöstön työhyvinvointi- ja tyytyväisyys. 
  
Päiväaikaista toimintaa kehitetään monimuotoiseksi laajentamalla edelleen henkilökohtaisen budje-
toinnin käyttöä, tarkastelemalla olemassa olevan toiminnan ja yksiköiden rakenteita sekä kehittä-
mällä asumisyksiköihin päiväaikaista toimintaa. 
 
Asiakkaiden osallisuutta parannetaan henkilökohtaisen budjetin ja palvelusetelien käytön tehosta-
misella sekä mahdollistamalla kahden kehitysvammaisen henkilön työllistyminen vakituiseen työ-
suhteeseen vuonna 2020. Henkilöstön kommunikaatiovalmiuksia ja vuorovaikutustaitoja ylläpide-
tään jatkuvalla koulutuksella ja puhetta tukevien kommunikaatiomenetelmien haltuunotolla sekä tar-
vittavien teknisten laitteiden hankinnalla. 
 
Henkilöstön työhyvinvointi ja -tyytyväisyys korostuvat rekrytointihaasteiden lisääntyessä. Henkilös-
tön fyysistä ja psyykkistä jaksamista tuetaan säännöllisillä koulutussarjoilla, mm. AVEKKI ja kines-
tetiikka koulutuksilla. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia työyhteisön toimintaan ja käytäntöihin li-
sätään aina, kun se on mahdollista. Myös työnantajakuvan kirkastaminen, näkyvyys ja markkinointi 
otetaan käyttöön tulevaisuuden työntekijöiden rekrytoinnin helpottamiseksi. 
 
Henkilökohtaisen avun työnantajamallia kehitetään luomalla avustajapooli. Poolin avulla tarjotaan 
esimerkiksi avustajien äkillisesti sairastuessa lisätunteja niitä haluaville työntekijöille. Henkilökohtai-
sen avun ostopalveluita tarkastellaan palvelusetelin laajemman käyttöönoton jälkeen ja arvioidaan 
mahdollisen kilpailutuksen tarvetta, kuten myös muissakin palveluissa tarpeen mukaan. 
 
Kahdeksan vammaispalvelun varahenkilöä siirtyy vanhuspalveluiden organisaatiosta vammaispal-
veluihin 1.1.2020 alkaen. Tämä mahdollistaa varahenkilöstön tehostetun käytön vammaispalvelui-
den yksiköissä sekä varaamiskäytäntöjen luomisen yksiköille aiempaa soveltuvammaksi. 
 
Kehitysvammaisten palveluasumisen yksikkö Aittokodin toiminta päättyy 31.12.2019. Vammaispal-
veluiden henkilöstö tuottaa edelleen vuoden alusta lähtien yksikön läheisyydessä asuvien tukiasuk-
kaiden arjen tuen heidän asuntoihinsa. 
 
Kotikartanon tehostetun palveluasumisen yksikön automaattisen sammutusjärjestelmän asentami-
nen toteutetaan vuonna 2020.  
 
Vammaispalvelulain mukaisen asumisen hankinnasta tehdään ratkaisu alkuvuoden aikana, käyte-
täänkö viimeisen vuoden optiota vai tehdäänkö uusi hankinta. Vammaispalvelulain mukaisten kulje-
tuspalveluiden dynaamisen hankinnan hienosäätö jatkuu, mahdollisesti avataan uusi hankintakausi. 
Kuljetuspalveluiden kilpailutuksesta saatu kustannushyöty kohdennetaan henkilökohtaisen budje-
toinnin kehittämiseen. 
 
Sosiaalipalveluiden henkilöstön työhyvinvointia parannetaan yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa 
työyhteisöjen tarpeiden mukaisesti.   
 
Sosiaalipalveluiden henkilöstön palkkamenoihin on varauduttu vuoden 2019 mukaisesti. Talousarvio 
mahdollistaa aikuissosiaalityössä ja kuntouttavissa palveluissa kahden sosiaaliohjaajan lisäämisen 
(1.2. ja 1.9. alkaen) aktivoinnin ja sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuk-
sen asiakkaiden määrän kasvaessa. Kuntouttavan työtoiminnan matkakorvauksia lisätään palvelun 
käytön kasvaessa. Asunnottomuuden vähentämiseksi lisätään asiakkaiden asumispalveluiden os-
tettuja tukipalveluita.  Alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkotimuotoisen tuen tarvetta ei enää 
ole ja myös yhteisöllisen tuen asukasmäärä on vähentynyt. Tämän vuoksi talousarvioista poistetaan 
1,3 miljoonaa euroa tuloja ja menoja.  
 
Lastensuojelussa talousarvio mahdollistaa 1 %:n indeksikorotukset, tehostetun perhetyön ostettujen 
avopalveluiden lisäämisen ja kasvaneen asiakasmäärän perusteella sijaishuoltoon kahden sosiaali-
työntekijän lisäämisen 1.2. alkaen ja sosiaaliohjaajan 1.9.alkaen. Lastensuojelun jälkihuolto-oikeus 

77



 

nousee 25 ikävuoteen asti. Jälkihuoltoon lisätään yksi sosiaalityöntekijä ja asiakkaille ostettavia pal-
veluita.  Lisäksi lisätään sosiaalityöntekijä virka-aikaiseen päivystystyöhön Keski-Suomen keskus-
sairaalaan järjestämisvelvoitteen mukaisesti. Virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystystä vahviste-
taan ja tehtäviin lisätään kolme sosiaalityöntekijää.  Palvelu voi laajentua pohjoisen Keski-Suomen 
kuntiin, jolloin palvelun piirissä on koko Keski-Suomi.   
 
Vammaispalveluissa talousarvio mahdollistaa 1 %:n indeksikorotukset ja henkilökohtaisen avun 
asiakasmäärän (25) kasvun. Asukkaiden palvelutarpeisiin perustuen Ahokotiin lisätään yksi ohjaaja 
ja vammaispalveluihin sosiaalityöntekijä. Resurssia lisätään erityisen vaativan tason päivätoiminnan 
ostamiseen ja kehitysvammaisten lasten ostettuihin asumispalveluihin vuoden 2019 tarpeisiin pe-
rustuen. 
 
Talousarvio ei mahdollista kaikkia tarpeita, esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan kahta ohjaajaa 
eikä lastensuojelun jälkihuoltoon lisättävää toista sosiaalityöntekijää. Lastensuojelun jälkihuollon tu-
kipalveluiden lisätarpeista jää osa kehyksen ulkopuolelle. Kehitysvammaisten Torpan ja Nevakodin 
asumisyksiköihin ei voida lisätä neljää ohjaajaa vaan pyritään kohdentamaan niihin varahenkilöstö-
resurssia.   Kehitysvammaisten lasten kasvavien asumispalvelutarpeiden kustannuksiin vastataan 
optimoimalla erityisen vaativan tuen kuntoutusjaksojen kestoja mahdollisuuksien mukaisesti. Päih-
teiden käyttäjien oleskelutila Hanskan aukioloaikoja joudutaan rajaamaan, koska toista työntekijää 
ei voida palkata.  Sosiaalihuoltolain mukaisen harkinnanvaraisen kuljetuspalvelun laajentamisen si-
jasta ohjataan ikääntyneitä henkilöitä käyttämään linkki-VIP-palveluliikennettä 
 
Muilta osin kasvaviin palvelutarpeisiin vastataan omaa toimintaa tehostamalla, palvelutarpeita prio-
risoimalla ja ostopalvelujen kestoa rajaamalla. Palvelualueen asiakkaita tuetaan ensisijaisesti 
omissa kodeissaan. Vakiinnutetaan lastensuojelun ja perheiden varhaisen tuen palveluiden yhteinen 
alkuarviointi ja palvelutarpeen arviointi, jossa huomioidaan sosiaalihuoltolainmukaisten palveluiden 
ensisijaisuus lastensuojeluun nähden. Sosiaalipalveluissa toteutetaan laaja-alaista yhteistyötä pe-
rusturvan palveluiden, varhaiskasvatuksen, opetustoimen, nuorisotyön ja muiden toimijoiden 
kanssa. Nuorten päihdeperusteita sijoituksia ehkäistään nuorisovastaanoton ym. palveluilla. Mattilan 
perhetukikodin avokuntoutuksella ja perheille kotiin ostettavilla palveluilla vähennetään laitoskuntou-
tuksen kustannuksia.  
  
Lastensuojelun jälkihuollon palveluita ja tukiasumista kehitetään aikuissosiaalityön ja J-Napin 
kanssa ja ohjataan asiakkaita (18–25 v) laitospalveluista kevyempiin asumismuotoihin. Kilpailute-
tuilla ostopalvelusopimuksilla hallitaan kustannuskehitystä (esim. tehostettu perhetyö, perhekuntou-
tus, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta ja asumispalvelut). Vammaispalveluiden kuljetuspalve-
luiden kilpailuttamisesta saatava kustannushyöty kohdennetaan henkilökohtaisen budjetoinnin ke-
hittämiseen ja kuljetuspalveluiden palvelutarpeen kasvuun. Kehitysvammaisten työllistämiseen ja 
vaikeavammaisten harkinnanvaraisiin tukitoimiin lisätään rahoitusta sisäisin siirroin. 
 

Tunnusluvut ja mittarit  

 

TP TA TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Yksin kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 561 <500 <560 60 12,0 %
Aikuissosiaalityön asumisasioiden vireillepanot - 1 200 1 200 0 0,0 %
VPL:n kuljetuspalveluasiakkaat 1 847 1 800 1 850 50 2,8 %
Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakkaat 4 15 15 0 0,0 %
Työllisyyspalveluista aikuissosiaalityöhön siirtyvät asiakkaat  vuonna 2020 - - 700
Mittarit
Sijaisperheisiin sijoitettujen osuus huostaanotetuista lapsista 58 >60% >60% 0 0,0 %
Sosiaalityön asumiseen liittyvät koti- ja asiointikäynnit - 700 1 200 500 71,4 %
Lastensuojelun ostopalveluiden osuus menoista 60 % 58 % < 60 % 2 % 3,5 %
Nuorisokotien ( kriisi- ja vastaanottoyksiköt) käyttöaste 95 % 96 % 96 % 0 0,0 %
VPL:n kuljetuspalveluasiakkaat €/asiakas 1 214 1 275 1 240 -35 -2,7 %
Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakasmäärä vakiintuu edellisen vuoden 
tasolle 

4 15 15 0 0,0 %

Toimintakykyä ylläpitävässä kuntouttavassa työtoiminnassa olevien eri 
asiakkaiden määrä vuonna 2020

- - 350 350 100,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Perusturvan toimiala 

Vanhuspalvelut 

Toiminnan kuvaus 

Vanhuspalveluiden palvelualue tukee iäkkäiden asukkaiden kykyä elää arvokkaasti ja omatoimisesti 
kotona pidempään oikea-aikaisilla, riittävillä palveluilla ja järjestää tarpeen mukaisesti ympärivuoro-
kautista asumista ja hoitoa. Palveluja tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna sekä palvelusete-
leillä.  
 
Vanhuspalveluiden visioksi on asetettu ”Vahvasti omaan pärjäämiseensä luottava ikääntynyt asukas 
ja ikääntyneiden omaehtoista elämää tukeva ympäristö”. Toiminta-ajatuksena on ”Riittävien ja vai-
kuttavien palveluiden, tukitoimien tarjoaminen sekä vaikuttaminen ympäristöön ja rakenteisiin, jotta 
ikääntyneet voivat elää omaehtoista elämää.” Jyväskylässä 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 asumisen tuke-
minen sekä ympärivuorokautinen asuminen ja hoito. Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen 
käsittää palveluohjauksen, omaishoidon, perhehoidon, SAS-toiminnan (selvitä, arvioi, sijoita), koti-
hoidon kotikuntoutuksen, kotihoidon kotiutustiimin, turva- ja toiminnanohjauskeskuksen sekä iäkkäi-
den päiväkeskusten ja kuntouttavien päivätoimintojen palvelut. Palveluihin kuuluvat myös lyhytaikai-
nen palveluasuminen, muistipoliklinikka, vanhussosiaalityö, veteraanien palveluohjaus sekä etsivä 
ja ennaltaehkäisevä työ. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu varahenkilöyksikkö.   
 
Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluita ovat vanhusten tehostettu palveluasuminen ja 
pitkäaikainen laitoshoito.  
 
Vanhuspalveluiden hallintoon on sijoitettu vanhuspalveluiden rekrytointi ja palvelualueen toimistotyö, 
valvonta- ja oma viestintäyksikkö sekä tietotuotanto ja lääkärityön johtaminen.  
 
Palvelualueella työskentelee noin tuhat henkilöä.  
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Vuoden 2018 lopussa (31.12.) kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli 91,5 % ikäluokasta (ar-
violuku 10 529). Ennusteen mukaan vuonna 2020 kaupungissa on arviolta 11 600 yli 75-vuotiasta 
asukasta. Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan 15 400 ja vuonna 2030 jo lähes 17 800. 
Myös yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden asukkaiden määrät lisääntyvät voimakkaasti, joka tulee 
huomioida toiminnan ja palveluiden suunnittelussa läpi palvelualueen.   
 
Vuoden 2018 lopussa säännöllisen kotihoidon palveluita sai 8,7 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä. 
Kotona asumista ja kuntouttavaa hoitoa sekä toimintakyvyn edistämistä tuetaan lisäämällä lyhytai-
kaishoitoa, kotihoidon kuntouttavia arviointijaksoja sekä kuntouttavan päivätoiminnan ja kotiutustii-
min toimintaa kehittämällä. Lisäksi gerontologisen sosiaalityön kehittäminen erityistä tukea tarvitse-
ville asiakkaille ja palveluohjauksen kehittäminen jatkuu.   
 
Vuonna 2020 merkittävinä muutoksina ovat kotihoidon ostopalveluista luopuminen ja tehostetun pal-
veluasumisen ostopalveluiden uudelleen kilpailuttaminen. Oman tuotannon rinnalla on vahvana pal-
velusetelitoiminnan kehittäminen edesauttaen asiakkaan valinnanvapautta palveluiden valinnassa. 
Erityisesti kotihoidon tavoitteena on palvelusetelituottajien määrän kasvu mahdollistaen näin yksilöl-
lisen valinnan kotihoidon asiakkaalle.  
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Päiväkeskusten kehittämistä jatketaan palveluverkon tiivistämisellä.  Kaupungin omana toimintana 
toimii 12 päiväkeskusta, joista 5 on kuntouttavaa päivätoimintaa, 5 hyvinvointikeskuksia ja kahteen 
taloon on integroitu kumpaakin toimintaa, sekä 1 ostopalvelukeskus näkö- ja kuulovammaisille asi-
akkaille. Tämä toimintamalli on aloitettu vuoden 2019 alussa. Lisäksi maaseutualueilla pidetään ns. 
virtapiirejä ja kerhoja. Päiväkeskuksista esitetään suljettavaksi 3 päiväkeskusta (Säynätsalo, Kypä-
rämäki ja Tikkakoski), joiden asiakasmäärä on vähäinen. Asiakkaille järjestetään vastaavat palvelut 
toisista päiväkeskuksista. Henkilöstömäärä vähenee 3 henkilötyövuodella 
 
Henkilöstömäärä kotihoidossa kasvaa ostopalvelualueiden omaksi toiminnaksi ottamisen myötä 
noin 105 henkilöä. Henkilöstön muutokset käsittävät sairaanhoitajia, fysioterapeutteja, lähihoitajia ja 
ohjaajia. Toiminnanohjaukseen lisätään kolmen (3) henkilötyövuoden työpanos. Henkilölisäys kate-
taan suurelta osin ostopalveluihin aiemmilla varatuilla määrärahalla. Kotihoidon esimiestyötä vah-
vistetaan kotihoidon laajentuessa omaksi toiminnaksi, esimiesten määrää lisätään viidellä (5) henki-
löllä. Toiminnalliset muutokset kotihoidon ja palvelusetelin kehittämisen myötä edellyttää palveluoh-
jaajien lisäresurssia kolmen (3) henkilötyövuoden verran. Tietotuotantoa vahvistetaan yhdellä (1) 
sovellusneuvojan toimella.  
 
Tehostetun palveluasumisen yksiköihin lisätään viisi (5) laitoshuoltajaa. Toimenpiteen avulla mah-
dollistetaan hoitohenkilöstön työajan vapautuminen tukipalvelutehtävästä hoitotyöhön.  Viiden uuden 
toimen lisäksi nykyiset laitoshuoltajat ja yksi esimies siirtyvät vanhuspalveluiden palvelualueelta ter-
veyskeskussairaalan Siivoustyö ja ruokapalvelut -palveluyksikköön, yhteensä sijaisvaruksineen 63 
henkilötyövuotta.  Hoitohenkilöstön lisäys ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon yksiköissä on 
3,5 henkilötyövuotta. 
 
Vanhuspalveluiden asumisen ja hoidon varahenkilöstöstä siirretään vammaispalveluihin 8 varahen-
kilöä (8 htv). 
 
Tehostettu palveluasuminen osana omaa tuotantoa kilpailutetaan uudelleen. Lähtökohtana uudel-
leen kilpailuttamiselle on laadun korostaminen osana hyvää asiakkaan hoitoa. Lisäksi kustannuske-
hitys palvelutuotannon korvaamisesta vaatii päivittämistä.  
 
Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan edelleen tavoitteena saada työn psykososiaalinen kuormi-
tus vähenemään. Hoitotyön osaamisen ja perehdytyksen kehittäminen on keskeistä. Perehdytyk-
sessä otetaan käyttöön sähköinen perehdytysohjelma, ja prosessia kehitetään yhdessä henkilöstö-
palveluiden kanssa. Johtamisen kehittämisessä keskitytään erityisesti asiakastyön, laadun ja toimin-
taprosessien osaamiseen.  
 
Henkilöstön rekrytoinnin haasteeseen vastataan aloittamalla muun muassa ns. Rekrykoulutus yh-
dessä Ely-keskuksen, TE-keskuksen, työllisyyspalveluiden ja henkilöstöpalveluiden kanssa tavoit-
teena luoda oppisopimuspolku vanhuspalveluiden palvelualueelle.  
 
Muistipoliklinikan kehittäminen käynnistetään ja aloitetaan selvitystyö psykogeriatrisen yksikön sekä 
uudenlaisen arviointi- ja kuntoutusyksikön perustamisesta (vuodelle 2021). 
 
Riskinä osoittautuu, että tulokertymä vanhuspalveluissa alenee vuosittain mm. 0-maksuluokan asi-
akkaiden lisääntyessä.  
 
Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen 
Omaishoidon kehittäminen on keskeistä. Omaishoidontukeen oikeutettuja hoitajia on noin 900. 
Omaishoidon ja perhehoidon kehittämistä jatketaan.  
 
Päiväkeskustoiminnassa jako kuntouttavaan päivätoimintaan ja avoimeen hyvinvointi-/päiväkeskus-
toimintaan jatkuu kaupungin hyvinvointisuunnitelman mukaisesti. Toiminnan kehittämistä toteute-
taan tarpeellisilla toiminnan ja työtehtävien muutoksilla henkilöstöä lisäämättä. Kuntouttava päivä-
toiminta tuotteistettiin vuoden 2019 aikana. Asiakkaiden kotona asumisen tukemiseksi kuntouttava 
päivätoiminta on vahvana tukena ennaltaehkäisevässä ja toimintakykyä ylläpitävässä toiminnassa.  
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Talousarviovuonna vahvistetaan keskitetyn asiakasohjauksen roolia suhteessa palvelutuotantoon. 
Palveluohjauksen rooli asiakkaan palveluiden koordinoijana ja arvioijana korostuu. Kotihoidon pal-
velusetelin uudelleen tuotteistaminen (tehty 2019) antaa lähtökohdat vahvistaa asiakkaan valinnan-
vapautta kotihoidon palveluissa.  
 
Omana toimintana kotihoidon kokonaisuus vaatii kehittämistä ja linjauksia henkilöstön (mm. hoito-
henkilöstön ja esimiesten määrän kasvu liikkeenluovutuksen periaattein; henkilöstön liikkuvuuden 
kehittäminen, itseohjautuvuus), asiakkaiden (mm. ostopalvelutuottajan vaihto julkiseen toimintaan), 
toimintaprosessien (mm. toiminnanohjaus, turvapalvelut, välittömän työajan kasvu) ja talouden (mm. 
kustannusten muutoskehitys, autojen tarve, toimitilatarpeet) osalta. Tavoitteena on tuottaa kotihoi-
don palvelua laadukkaasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Kotihoidon alueita tarkennetaan ta-
voitteena noin 100–110 asiakkaan alueet. Kotihoidon henkilöstömäärän kasvu ja alueiden muutok-
set lisäävät leasingautojen tarvetta.  
 
Digitaalisuus osana asiakkaan palvelua vahvistuu, etähoivaa on muun muassa käynnistetty asiak-
kaan yökamerapalvelun ja lääkkeenjakorobottien avulla sekä Omaishoidon Omaolopalvelulla. Etä-
hoivan kehittäminen vahvaksi osaksi kotihoitoa mahdollistetaan toimintaprosessin kehittämisellä. 
Onerva omaisviestintäpalvelu vakinaistuu koko kotihoitoon.  
 
Turvapalveluissa hälytysten määrä kasvaa, yöhälytysten lisääntyminen ja asiakkaiden elämäntilan-
teiden monimutkaistuminen lisää tarvetta turvapalveluun resurssointiin ja prosessin kehittämiseen.  
 
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 
Palvelurakennelinjauksen mukaisesti pääpaino palveluissa on edelleen kotona asumisen tukemi-
nen. Tämän mukaisesti ikääntyneet henkilöt asuvat entistä pidempään kotona, jolloin heidän toimin-
takykynsä ja terveydentilansa tulee olemaan entistä alhaisempi, kun he siirtyvät ympärivuorokauti-
siin palveluihin. Pitkäaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen jonotusaika on lain mukaisesti 
enintään 3 kuukautta.  
 
Väestöennusteen mukaisesti ikääntyneiden määrä kasvaa vuosittain lisäten tarvetta vaativaan ym-
pärivuorokautiseen hoitoon sekä tuettuun esteettömään ja/tai kevyempään palveluasumiseen. Te-
hostetun palveluasumisen paikkojen määrä arvioidaan lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeen mukaisesti. 
Tehdään palveluverkkolinjaus, jonne huomioidaan lähivuosien tarve asumisen paikkamäärän lisää-
misestä. Tavoite on, että ympärivuorokautisessa asumisessa asuu tulevaisuudessa noin 6-7% 
ikääntyneistä. Vuonna 2018 määrä oli 9,5 % yli 75-vuotiaista asukkaista.  
 
Tehostetun palveluasumisen rinnalle tarvitaan kevyempää palveluasumista, jonka suunnittelu käyn-
nistetään. Nykyisten tehostetun palveluasumisen yksiköiden kehittämistä mahdollistetaan palvelu-
muotoilun keinoin. Pitkäaikaishoidon tulevaisuutta koskevien vaikutusten ennakkoarvioinnin mukai-
sesti on aloitettu selvitys laitoshoidon tarpeen määrästä, mahdollisesta muutoksista ja toiminnan 
siirtämistä Palokan sairaalasta vuonna 2020–2021 vapautuviin tiloihin.   
 
Tehostettu palveluasuminen osana omaa tuotantoa kilpailutetaan uudelleen. 
 
Palvelun laadun ja vaikuttavuuden kehittämistä sekä omassa että ostetuissa palveluissa kehitetään 
mm. määrittelemällä laatukriteerit sekä tehostamalla omavalvontaa ja tietojohtamista.  
 
Henkilöstön hyvinvointiin ja saatavuuteen panostetaan. Vapaaehtoistoimintaa ja kulttuurityötä vah-
vistetaan, jotta pystytään tarjoamaan asukkaille mielekästä tekemistä ja laadukasta yhteisöllistä asu-
mista. 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 

  

TP TA TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Omaishoidon tuen saajat 31.12. 871 900 920 20 2,2 %
Omaishoidon tuen yli 75-v hoidettavat vuoden aikana (% ikäluokasta) 3,4 % 3,6 % 3,6 % 0,0 % 0,0 %
Perhehoito, hoitovuorokaudet 1 867 3 285 2 232 -1 053 -32,1 %
Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneistä (%) 91,5 % 91,0 % 92,0 % 0 0,0 %
Säännöllisen kotihoidon asiakastunnit
oma toiminta 222 001 229 000 301 790 72 790 31,8 %
ostopalvelut 107 531 113 100 36 070 -77 030 -68,1 %
palvelusetelit 24 568 34 300 47 000 12 700 37,0 %
Säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä (31.12.)
oma toiminta 955 1 200 1 500 300 25,0 %
ostopalvelut 407 500 0 -500 -100,0 %
palvelusetelit 105 60 200 140 233,3 %

Säännöllisen kotihoidon yli 75-vuotiaat asiakkaat vuoden aikana 
(ikäluokasta)

16,0 % 16,0 % 16,0 % 0 0,0 %

Säännöllisen kotihoidon yli 75-vuotiaat asiakkaat ikäluokasta 30.11. 
(THL)

8,7 % 11,0 % 11,0 % 0 0,0 %

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito,  hoitopäivät
(1) Tehostettu palveluasumien (24/7) 346 842 357 714 350 245 -7 469 -2,1 %

oma toiminta 183 957 188 949 183 900 -5 049 -2,7 %
ostopalvelut 135 045 139 520 139 500 -20 0,0 %
palvelusetelit 27 840 29 245 26 845 -2 400 -8,2 %

(2) Pitkäaikaishoito 41 285 34 310 40 260 5 950 17,3 %
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito,  yli 75-vuotiaat
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito yhteensä (31.12.) 9,5 % 9,0 % 9,0 % 0,0 % 0,0 %
tehostettu palveluasuminen (24/7) 8,5 % 8,1 % 8,0 % -0,1 % -1,2 %
pitkäaikaishoito 1,0 % 0,9 % 1,0 % 0,1 % 10,6 %

Mittarit
Kotihoito, tehokkuus (asiakastyön osuus) 60,0 % 60,0 % 0 0,0 %
Käyttöaste
lyhytaikainen hoito (Akseli ja Elina) 98,0 % 98,0 % 0 0,0 %
tehostettu palveluasuminen, oma tuotanto 98,0 % 98,0 % 0 0,0 %
pitkäaikaishoito 100,0 % 10,0 % -1 0,0 %
Jonotusaika palveluihin max 90 vrk max 90 vrk
palveluasuminen 30 30 0 0,0 %
pitkäaikaishoito 20 20 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Perusturvan toimiala 

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveys-
palvelut 

Toiminnan kuvaus  

Perheiden ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut vastaavat lapsen, nuoren ja perheen yksi-
löllisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä, ylläpitämisestä ja tukemisesta. Palvelualu-
een yksiköt ovat neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä psykososiaaliset palvelut.  

Neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto -palveluyksikön tehtävä on lapsen, nuoren, opiskelijan 
ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarvelähtöisesti. Päätoimintamuotoina ovat ter-
veystarkastukset, asiakkaiden tukeminen oman terveyden hoitamiseen sekä tarvittaessa ohjaami-
nen erityis- tai tukipalveluiden käyttöön. Lisäksi palveluyksikkö vastaa naisten terveystarkastuksista 
ja matkailijoiden rokotusten järjestämisestä. 

 
Psykososiaaliset palvelut antavat moniammatillisesti tuotettuja, asukkaiden tarpeet huomioivia ja oi-
kein kohdennettuja psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin palveluja lapsiperheille, aikuisväestölle, 
opiskelijoille sekä heidän kanssaan työskenteleville yhteistyötahoille. Palvelut toteutuvat osittain 
maakunnallisina. Psykososiaalisia palveluja ovat psykologipalvelut, kasvatus- ja perheneuvontapal-
velut, lapsioikeudelliset palvelut, varhaisen tuen palvelut (lapsiperheiden kotipalvelu, perhesosiaali-
työ ja perheohjaus) sekä nuorisovastaanotto. Kaikissa palveluissa on käytössä palveluseteleitä ja/tai 
ostopalvelusopimuksia.  
 
ERASE-hankkeessa kehitetään Jyväskylän ja Tampereen yliopistojen kanssa yhteistyössä lasten ja 
nuorten kasvuympäristöihin vietävää tunne- ja turvataito-ohjausta väkivallan ja seksuaalisen hyväk-
sikäytön ehkäisyyn. 
 
Lapsiperhepalvelujen vaikuttavuuden arvioimiseksi kootaan tietoa asiakastarpeista ja palvelupo-
luista. Tämä edellyttää jäsentynyttä asiakassegmentointia, palvelupolkujen asiakaslähtöistä näky-
väksi tekemistä, digitalisoimista (esim. etäpalvelut) sekä olemassa olevien vaikuttavuusmittareiden 
käyttöön ottoa ja uusien mittareiden kehittämistä.  
 
Lapset ja perheet muutosohjelma jatkuu vuosille 2020–2023. Vuoden 2019 aikana on kuntien ja 
maakuntien alueiden johtajille sekä päättäjille suunnattu valmennusprosessi eli ns. LAPE-akatemia. 
Sen tavoitteena on ollut tukea johtajien työtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamisessa sekä antaa 
lisäeväitä muutosohjelman jatkossa entistä vaikuttavampaan toimintaan, kokonaisuuksien ymmär-
tämiseen ja verkostojen johtamiseen.  
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna  

Äitiys- ja lastenneuvoloiden sekä ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvoloiden palvelut toteutetaan ym-
pärivuotisesti ja oikea-aikaisesti ilman loma-aikojen palveluiden supistuksia sijaisresursseja vahvis-
tamalla. Laajennetaan asteittain säännöllisten synnytysten jälkitarkastusten siirtoa lääkäreiltä ter-
veydenhoitajien tehtäväksi. Jatketaan lastenneuvolan asiakkaita paremmin huomioivan palvelumal-
lin kehittämistä. 

 
LAPE-hankkeen kanssa yhteistyössä kehitettyä maakunnallista perhevalmennusta vakiinnutetaan 
ja osallistutaan perhekeskustoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Yhtenä kehittämiskohteena 
ovat englanninkieliset perhevalmennukset. Kiinnitetään erityistä huomiota raskaana olevien tupa-
koinnin vähentämiseen ottamalla nykyistä laajamittaisemmin käyttöön häkämittauksia ja tukemalla 
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savuttomuutta. Saatu perintöraha mahdollistaa äitiys- ja lastenneuvoloissa tapahtuvan kulttuurineu-
volatoiminnan monipuolistamisen yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden kanssa. 
Toiminta on lähtenyt liikkeelle Sampoharjun neuvolasta, tulevan vuoden aikana sitä laajennetaan 
Kyllön ja Palokan toimipaikkoihin. Palveluverkon muutokset tullaan valmistelemaan perusturvan ko-
konaisuus huomioiden. 
 
Kouluterveydenhuolto on mukana monialaisessa maakunnallisessa ylipainoisille lapsille ja heidän 
perheilleen suunnatussa kampanjassa. Tiivistetään yhteistyötä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edis-
tämisessä kaupungin eri hallinnonalojen toimijoiden sekä mm. Kihun ja oppilaitosten kanssa. Kou-
luterveydenhuolto edistää osaltaan Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteiden saavuttamista ja esim. op-
pilaille tehtävien MOVE-mittaustulosten hyödyntämistä terveyden edistämisessä. eKoutsi-hank-
keessa pilotoitua mobiilisovellusten käyttöä osana oppilaille suunnattua terveysneuvonnassa juurru-
tetaan. Kouluterveydenhuoltoa vahvistetaan yhdellä terveydenhoitajalla ja yhdellä osastonhoitajalla 
(virka perustettu 2019) oppilasmäärän kasvun ja työn moninaistumisen vuoksi. Valmistellaan Oma 
olo- hankkeessa kehitettyä uutta 5-luokkalaisten huoltajille suunnatun terveyskyselyn käyttöönottoa. 
Lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluissa otetaan asteittain käyttöön Lapset puheeksi -
menetelmää. Lisätään lasten ja nuorten kanssa työskentelevien mielenterveys- ja päihdetyön kou-
lutusta ja muuta osaamisen tukea.  
 
Opiskeluterveydenhuollon lääkärityötä kohdennetaan myös akuuttivastaanotoille ja lisätään monia-
laista verkostoyhteistyötä. Digitaalisten palvelujen kehittäminen kohdentuu mm. ajanvaraukseen ja 
Oma olo -palveluihin. Opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittäminen vaatii laajem-
paa prosessien uudelleen tarkastelua sekä osaamisen vahvistamista koko henkilöstölle. Korkeakou-
luopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon muutosten valmistelua tehdään yhteistyössä Ylioppilaiden 
terveydenhuoltosäätiön kanssa. 

 
Jatketaan neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluprosessien ja tuotteistuksen kehitys-
työtä. Mahdollistetaan asiakkaiden osallisuutta palveluissa ja niiden kehittämisessä.  

 
Psykososiaalissa palveluissa vahvistetaan lasten mielenterveyspalveluita helpottamalla lapsiperhei-
den pääsyä perheneuvolapalveluihin ja pikkulapsipsykologien vastaanotoille lisäämällä toimintaym-
päristöihin vietäviä palveluita sekä laajentamalla lasten yksilöllisten tukiterapioiden ja neuropsykolo-
gisen tuen saamista. Lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden saatavuus varmistetaan pal-
veluissa tiivistämällä moniammatillista yhteistyötä, erityisesti perheneuvolassa, Lastentutkimusklini-
kalla, Nuorisovastaanotolla ja opiskelu- kouluterveydenhuollossa sekä käyttämällä oikea-aikaisesti 
neuropsykiatrisen tuen palveluseteliä.  
 
Psykologipalveluiden uudistunut päivystyskäytäntö on parantanut palvelun saatavuutta ja sen toi-
mintaa vakiinnutetaan. Kehitetään syksyllä 2019 aloitettua etävastaanottojen pilotointia osassa ai-
kuispsykologien asiakasprosesseja. Psykologipalvelut on mukana valmistelutyössä ja käytännön toi-
minnan suunnittelussa koskien mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistusta, jossa osa mielenter-
veyspalveluista on arvioitu siirtyväksi sairaanhoitopiiriltä perustason toiminnaksi vuoden 2020 ai-
kana. 
 
Nuorisovastaanotolla vahvistetaan hoidollista mielenterveys- ja päihdeosaamista ja vastataan sosi-
aalihuoltolain velvoitteisiin. Nuorisovastaanotolla jatketaan tiivistä yhteistyötä muiden nuorten 
kanssa toimivien tahojen kanssa, selkeytetään ja sujuvoitetaan työnjakoa ja yhteistyönkäytäntöjä. 
Syvennetään osaamista mm. seksuaaliterapia- ja neuropsykiatrisen valmennuksen koulutuksilla ja 
vakiinnutetaan IPC-työmuodon ja arvioinnin 3D10-lomakkeen käyttö. Nuorisovastaanotolla syksyllä 
aloitettua tiimimallia seurataan ja edelleen kehitetään. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten palvelu-
tarpeen arviointiin, asiakassuunnitelmien laadintaan sekä nuorten hoidolliseen tukityöhön lisätään 
sosiaalihuoltolain mukaan virassa oleva sosiaalityöntekijä.  
 
Varhaisen tuen palveluissa kehitetään perhesosiaalityön sisältöjä ja rakenteita vastaamaan sosiaa-
lihuoltolakia ja sen velvoitteita: erityistä tukea tarvitsevien perheiden yksilölliset tuen tarpeet, palve-
lutarpeen arvioinnit ja asiakassuunnitelmat. Perhesosiaalityössä tarvitaan työntekijäresurssia, jotta 
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voidaan vastata sosiaalihuoltolain velvoitteisiin. Perhesosiaalityön asiakasmäärät ovat nopeasti kas-
vaneet eikä palvelutarpeenarviointeja ja asiakassuunnitelmien laadintaa pystytä toteuttamaan riittä-
vässä määrin ja oikea-aikaisesti. Valmistellaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa ehkäisevän 
toimeentulotuen myöntämisen oikeuksia perhesosiaalityöntekijöille (rajatut kohdennukset) asiakas-
työn sujuvoittamiseksi. Perhesosiaalityössä vakiinnutetaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa 
monitoimijaisen arviointitiimin toimintaa sekä syksyllä aloitettua konsultatiivista nepsy-asiantuntijatii-
min toimintaa. Perheohjausta kehitetään yhdessä lastensuojelun tehostetun perhetyön kanssa   huo-
mioiden vaikutusten ennakollinen arviointiprosessi (evaus). Perhekeskustyöntekijöiden ja perheoh-
jaajien työn jalkautumista alueille laajennetaan. 
 
Lastenvalvojapalvelua lisätään ja osaamista keskitetään maakunnallisesti. Lapsen huoltolaki 
(10/2019) uudistaa lastenvalvojan työtehtäviä. Erityisesti lain tuomat vaateet lapsen kuulemisen laa-
jentamiseksi tulee huomioida ja kehittää niihin työmalleja. Lain mukanaan tuomien tehtävien laajen-
tuminen vaatii lastenvalvojaresurssin lisäämistä. Jatketaan ja kehitetään päivystyksellisen/ajanva-
rauksettoman vastaanoton työmuotoa. 
 
Kehyksessä ei ole huomioitu riittävästi lasten ja perheiden sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden 
ensisijaisuutta eikä LAPE-muutosohjelman mukaista perheterapeuttista tukea lapsiperheille. Lisäksi 
opiskelijoiden ja työikäisten aikuisten mielenterveyden palvelut eivät lisäänny. Palvelutarpeiden ja 
kustannusten kasvuun pyritään vastaamaan keskitetyllä palvelutarvearvioinnilla, asiakassegmen-
toinnilla, oikea-aikaisella palvelutarjonnalla sekä henkilöstön työhyvinvointia lisäämällä ja poissa-
oloja vähentämällä. 
 

Tunnusluvut ja mittarit  

 
 
 
  

TP TA TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Käynnit perhesuunnitteluneuvolassa 7 498 7 800 8 200 400 5,1 %
Käynnit äitiysneuvolassa 19 597 20 500 20 200 -300 -1,5 %
Käynnit lastenneuvolassa 41 319 43 000 43 500 500 1,2 %
Käynnit kouluterveydenhuollossa 40 669 45 500 46 000 500 1,1 %
Käynnit opiskeluterveydenhuollossa 21 278 22 500 22 800 300 1,3 %
Perheneuvolan asiakkaat (Jyväskylä ja muut) 2 593 3 050 3 050 0 0,0 %
Perhetyön asiakasperheet 428 700 750 50 7,1 %
Lapsiperheiden kotipalvelun asiakkaat 508 600 680 80 13,3 %
Valvottujen tapaamisten asiakasmäärä 133 120 130 10 8,3 %
Perheneuvolan odotusaika (viikkoina) 7 4 3 -1 -25,0 %
Nuorisovastaanoton asiakasmäärä 766 710 1 100 390 54,9 %
Neuropsykiatrisen tuen palvelusetelien määrä 69 110 115 5 4,5 %

Mittarit
Lastenneuvoloiden laajojen terveystarkastusten toteutumis-% suhteessa 
4kk:n, 18 kk:n ja 4v:n määrään

96 % 90 % 95 % 5 % 5,6 %

Neuvoloiden kotikäyntien toteutumis-% suhteessa syntyneiden määrään 38 % 45 % 50 % 5 % 11,1 %

Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteutumis-% 
suhteessa oppilasmäärään/ lukuvuosi

99 % 98 % 100 % 2 % 2,0 %

Kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten toteutumis-% 
suhteessa oppilasmäärään/lukuvuosi

99 % 98 % 100 % 2 % 2,0 %

Lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun  %-osuus koko kotipalvelun 
tuntimääristä

50 % 45 % 40 % -5 % -11,1 %

Perhetyön asiakkuus <10 käyntiä %-osuus kaikista perheistä 85 % 80 % 80 % 0 % 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Perusturvan toimiala 

Avoterveydenhuolto 

Toiminnan kuvaus 

Avoterveydenhuollon palvelualueella palvelua tuotetaan kolmessa eri palveluyksikössä; avosairaan-
hoito, kuntoutus ja erikoisvastaanotot sekä suun terveydenhuolto. Palvelutuotantotapoina ovat oma 
toiminta, ostopalvelu ja palveluseteli. 
 
Omassa tuotannossa käytössä on eri yhteydenpitokanavia; sähköiset asiointiväylät, puhelinpalvelu 
ja kontaktit kasvokkain. Asiakaskokemuksen parantamiseen panostetaan. Tuloksia ja laatua seura-
taan sekä henkilöstöä koulutetaan kliinisen työn sekä palveluosaamisen vahvistamiseksi.   
 
Palvelualueen toimintoja siirtyy Sairaala Novaan vuoden vaihteessa 2020–2021. Toiminnan suun-
nittelua viedään eteenpäin systemaattisesti ja aktiivisesti suunnitteluryhmiin osallistuen. Muutostu-
kea henkilöstöyksiköltä on saatavilla ja palvelualueella sen hyödyntämiseen kannustetaan. 
 
Palvelualeen tuottamien palvelujen kysyntä on kasvanut ja näyttää kasvavan nopeassa tahdissa 
edelleen. Ennustettu potilasmäärän kasvu vuodesta 2018 vuoteen 2025 on avosairaanhoidossa 9 
%, kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla 13 % sekä suun terveydenhuollossa 5 %. Potilaiden ikäänty-
minen aiheuttaa sen, että käyntimäärien kasvu on vielä suurempaa. Lisäksi suun terveydenhuol-
lossa tulee huomioida potilaiden siirtymä yksityissektorilta julkisen sektorin palveluihin, jolloin poti-
lasmäärän kasvu nousee huomattavasti ja voi olla jopa 19 %. 
 
Avosairaanhoito 
Avosairaanhoito tuottaa vastaanottopalvelut joko omana toimintana tai ostopalveluna. Hankasalmen 
alueella on käytössä avosairaanhoidon palveluseteli. Osa vastaanottopalveluista tuotetaan sähköi-
sinä palveluina. Käytössä on omaolo.fi:n sähköiset oirearviot, sähköinen ajanvaraus ja etävastaan-
ottopalvelut. Kiirevastaanottotoiminta (klo 16–18) toteutuu keskitettynä Kyllön terveysasemalla. 
  
Kuntoutus ja erikoisvastaanotot 
Kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla palvelua tuotetaan omana toimintana ja ostopalveluna. Käytössä 
on sekä maksusitoumuksia että palveluseteleitä. Palveluyksikössä on käytössä sähköisiä palveluja, 
kuten oirearviot ja ajanvaraus. Palvelua tuotetaan myös virka-ajan ulkopuolella.   
 
Suun terveydenhuolto 
Suun terveydenhuollossa tarjotaan perushoidon ja erikoishoidon palveluita omana toimintana. Vaa-
tivat suukirurgiset palvelut hankitaan ostopalveluna, samoin virka-ajan ulkopuolinen päivystys. Pal-
veluseteleitä tarjotaan lohkeamiin ja hammaslääkärin tutkimuksen perusteella jatkohoitoihin. Lasten 
hammashoitoprosessissa huomioidaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja heidän suun 
terveytensä. Yhteistyötä koulujen kanssa on lisätty ja tehdään koululaisten asetuksen mukaiset tar-
kastukset kouluilla mahdollisimman kattavasti liikuteltavan pop up -hammashoitoyksikön sekä vuok-
rattavan Suupirssin avulla. Edelleen jatketaan tiivistä yhteistyötä vanhuspalveluiden kanssa tavoit-
teena parantaa ikäihmisten suun terveyttä ja sen myötä ravitsemustilaa sekä hyvinvointia. Laajen-
nettua palveluaikaa (klo 18 saakka) tarjotaan säännöllisesti ja se pyritään kohdentamaan entistä 
paremmin sitä tarvitseville.   
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Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna   

Avosairaanhoito 
Lääkärirekrytointiin panostetaan edelleen vahvasti. Rekrytointipalvelu kilpailutetaan syksyn ja lop-
puvuoden aikana 2019 aikana ja sopimus tulee voimaan viimeistään vuoden 2020 alussa. Osallis-
tutaan aktiivisesti lääketieteen opetusta tarjoavien yliopistojen rekrytointitapahtumiin ja virkahauissa 
käytetään useita eri ilmoituskanavia. Ostopalvelulääkäreiden käyttöä terveysasemien vastaanotto-
työssä vähennetään, mutta toisaalta toimitusvarmuutta pyritään parantamaan silloin, kun hankinta 
on välttämätön palveluiden turvaamiseksi. Olemassa olevaa hankintasopimusta tarkastellaan kriitti-
sesti ja mahdollisesti siirrytään käyttämään Kuntahankintojen puitesopimusta, mikä mahdollistaa 
useamman eri palveluntuottajan käyttämisen hankinnassa.  
 
Uuraisten palvelujen varmistamiseksi lisätään lääkäriresurssia. Lääkäriresurssia voidaan käyttää 
myös Palokan terveysasemalta käsin toimivana etälääkäripalveluna.  
 
Lääkäreitä hankitaan yhteispäivystyksen kiirevastaanottoon ostopalveluna uuden hankintasopimuk-
sen valmistuessa. Kiirevastaanottotoimintaa kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Mie-
lenterveys- ja päihdepotilaiden palveluissa tehdään niin ikään toiminnallista kehittämistä yhteis-
työssä sairaanhoitopiirin kanssa.  
 
Talousarviossa pysymisen varmistamiseksi arvioidaan yhden avosairaanhoidon yksikön palveluiden 
tuottamista ostopalveluna. Ostopalveluun kuuluvan väestöalueen laajuus tarkennetaan. Palveluiden 
tuotannossa edetään kohti hyvinvointialueita, joihin eri palvelualueiden palvelut tuotetaan integroitu-
neena.  
 
Sähköisten palvelujen saatavuutta ja käyttöä on tarkoitus lisätä niin, että jokaisella terveysasemalla 
olisi mahdollisuus videovastaanottoon. Terveysasemien ajanvarausvastaanottoa on tarkoitus laa-
jentaa siten, että kaikilta terveysasemilta saa virka-ajan ulkopuolisia, kiireettömän ajanvarauksen 
vastaanottoaikoja lääkärille ja hoitajalle. Tehdään aktiivista Omaolo.fi-palvelun markkinointia (oirear-
viot) väestölle.  
 
Henkilöstön työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Sairaala Novaan avautuva terveysasema vuoden 
2021 alusta tuo erityistarpeita työhyvinvoinnin johtamiseen, töiden uudelleen organisointiin ja henki-
löstön osaamisen kehittämiseen. Palveluyksikössä syksyllä 2019 käynnistynyt Työnilo-projekti jat-
kuu. Henkilöstö pääsee osallistumaan eri kehittämistehtäviin sekä olemassa olevien kuin tulevien 
toimintaympäristöjen osalta. 
 
Toiminnassa varmistetaan selviämisaseman toiminnan jatkuminen. 
 
Kuntoutus ja erikoisvastaanotot 
Puheterapiassa ja lasten toimintaterapiassa jatketaan työtä hoitoon pääsyaikojen supistamiseksi ja 
hoitotakuun puitteissa palvelun toteutumiseksi. Puheterapian ostopalveluna toteutetun etäkuntou-
tuksen tulosten pohjalta arvioidaan palvelutuotantotavan jatkuminen. Lasten fysio- ja toimintaterapi-
assa pilotoidaan oman toiminnan etäkuntoutusta. Samalla saadaan kokemuksia puheterapian mah-
dolliselle omalle etäkuntoutukselle. Aluehallintoviraston huomautuksen kannustamana puheterapi-
aan osoitetaan lisää resurssia.  
 
Alaselän, olkapään ja polven sähköisen oirearvion (omaolo.fi) käytön juurruttamista ja laajentamista 
jatketaan. Palvelujen saatavuuden selkiyttämistä ja tehostamista kehitetään edelleen. 
 
Apuvälineiden ja hoitotarvikkeiden tarpeen kasvu tulee jatkumaan tulevaisuudessa palvelurakenteen 
muutoksen myötä ja väestön ikääntyessä. Hoitotarvikkeiden kilpailutusten vaikutusta kustannusten 
nousuun on vaikea ennustaa. Verensokerin seurantamenetelmän FreeStyle Libren jakelua jatketaan 
talousarvion rajoissa. 
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OTE-fysioterapeutin työn juurruttamista työterveydestä ohjattujen sairauslomalla olevien tai sen 
uhan alla olevien alaselkäkipuisten kohdalla jatketaan. Yhteistyö on tiivistä työterveyshuoltojen, eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä. 
 
Teknisen palvelun resurssia vahvistetaan ja samalla käynnistetään vaiheittain Perusturvan lääkintä-
laitteiden ja apuvälineiden määräaikaishuollot ja -tarkastukset. Käyttöön otetaan sähköinen laitere-
kisteri. 
 
Suolistosyöpien seulontojen pilotti Jyväskylässä jatkuu vuonna 2020. 
 
Suun terveydenhuolto 
Aluehallintoviraston määräyksen velvoittamana suun terveydenhuoltoon osoitetaan lisää resurssia. 
Suun terveydenhuollon hoitoon pääsyä parannetaan siten, että palvelu pystytään tuottamaan kaikille 
hoitotakuuajan puitteissa. Tämä toteutetaan omana toimintana tehtävällä lisätyöllä, vuokratyönä ja 
palveluseteleiden määrää lisäämällä. Suun terveydenhuollon erikoishoidon palvelut keskitetään sai-
raala Novaan vuoden 2020 loppupuolella sairaalan valmistuttua. 
 
Henkilöstön hyvinvointi on useiden kyselyjen mukaan huolestuttavasti heikkenemässä ja sairaus-
poissaolot lisääntyneet. Resurssien lisääminen helpottanee hoitopainetta ja siitä aiheutuvaa kuormi-
tusta, mutta lisäksi suunnitellaan yhdessä HR-asiantuntijoiden kanssa toimenpiteitä tilanteen korjaa-
miseksi.  
 
Prosessien kehittämistä käypähoitosuositusten mukaisiksi jatketaan. Sähköinen oirearvio otetaan 
käyttöön. Seurataan lasten tarkastusten toteutumisen kattavuutta luokka-asteittain. Aiemmin seu-
ranta on tehty ikäluokittain, eikä se ole ollut tarkkaa, koska ikä ei aina korreloi luokka-asteen kanssa. 
Irrotetaan suuhygienisti kehittämään toimintamalleja yhdessä muiden ammattilaisten kanssa paran-
tamaan suun hyvinvointia palveluasumisessa ja kotihoidossa. 
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Tunnusluvut ja mittarit  

 
  

TP TA TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Hoitoonpääsyaika (T3 = kolmas vapaa vastaanottoaika)
Omatoiminta
lääkärit avosh (pv) 26 21 21 0 0,0 %
hoitajat avosh (pv) 11 7 7 0 0,0 %
hammaslääkärit (pv) 117 60 60 0 0,0 %
suuhygienistit (pv) 56 30 30 0 0,0 %
rasitus-EKG ja sydämen UÄ (pv) 32 40 40 0 0,0 %
gastro- ja kolonoskopia (pv) 35 40 40 0 0,0 %
fysioterapeutit (pv) 23 20 20 0 0,0 %
toiminta- ja puheterapeutit (pv) 119 80 80 0 0,0 %
Ostopalvelu
lääkärit avosh (pv) 13 21 21 0 0,0 %
hoitajat avosh (pv) 8 7 7 0 0,0 %
hammaslääkärit (pv) 62 60 60 0 0,0 %
suuhygienistit (pv) 32 30 30 0 0,0 %
Asiakaskokemus (yli 50 = hyvä, yli 75 = erinomainen, tavoite 
avoterveydenhuollossa yli 70)

Omatoiminta
avosairaanhoito 77 70 70 0 0,0 %
kuntoutus- ja erikoisvastaanotot 73 70 70 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 75 70 70 0 0,0 %
Ostopalvelu
avosairaanhoito 68 70 70 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 56 70 70 0 0,0 %

Mittarit
Sähköisten asiointikontaktien osuus puhelinkontakteista (%)
Omatoiminta
avosairaanhoito (hoitohenkilökunta) 0,7 5,0 5,0 0 0,0 %
Ostopalvelu
avosairaanhoito (hoitohenkilökunta) 0,0 5,0 5,0 0 0,0 %

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

Puhelinpalvelun vastausprosentti (vastattujen puheluiden osuus 
kaikista puhelunpalveluun tulleista soitoista %)
Omatoiminta
avosairaanhoito 75 80 80 0 0,0 %
kuntoutus- ja erikoisvastaanotot 80 80 80 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 81 80 80 0 0,0 %
Ostopalvelu
avosairaanhoito 80 80 80 0 0,0 %
suun terveydenhuolto 74 80 80 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Perusturvan toimiala 

Terveyskeskussairaalat 

Toiminnan kuvaus 

Terveyskeskussairaaloiden palvelualue vastaa yleislääkäritasoisesta akuutista ja kuntouttavasta ai-
kuispotilaiden sairaalahoidosta. Terveyskeskussairaaloissa on yhteensä 8 osastoa ja 248 sairaan-
sijaa Kyllön ja Palokan sairaaloissa. Lisäksi terveyskeskussairaaloihin kuuluvat päiväsairaala sekä 
yhteistyössä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa toimiva kotisairaala. Terveyskeskussairaa-
loissa on kaksi palveluyksikköä: osastotoiminta sekä siivoustyö ja ruokapalvelut. Siivoustyö ja ruo-
kapalvelut -yksikön palvelupäällikkö toimii myös koko perusturvan potilasturvallisuuskoordinaatto-
rina.  
 
Osastotoiminta 
Terveyskeskussairaaloiden osastoilla on vuosittain yli 90 000 hoitopäivää ja yli 9000 hoitojaksoa. 
Suurin osa terveyskeskussairaaloiden potilaista tulee osastoille Keski-Suomen keskussairaalan päi-
vystysyksiköstä tai osastoilta. Lisäksi potilaita tulee osastoille terveysasemilta. Vuonna 2018 keski-
määräinen hoitoaika terveyskeskussairaaloiden osastoilla oli 9,5 hoitopäivää. Päiväsairaalassa on 
vuosittain noin 350 hoitojaksoa ja kotisairaalassa noin 600 hoitojaksoa. Terveyskeskussairaaloiden 
henkilökuntaan kuuluu noin 400 työntekijää. Terveyskeskussairaaloiden palvelu tuotetaan omana 
toimintana, ja vain tarvittaessa sairaalahoitoa ostetaan lähikuntien terveyskeskuksista ja Sotainvali-
dien sairaskodilta. Yhteistyötä tehdään erityisesti vanhuspalveluiden, avosairaanhoidon ja erikois-
sairaanhoidon kanssa. Terveyskeskussairaaloiden toiminnan kehittämisen pohjana on LEAN-toi-
mintamalli.    
 
Siivoustyö ja ruokapalvelut 
Siivoustyö ja ruokapalvelut -palveluyksikön tehtävänä on tuottaa terveyskeskussairaaloiden ja ter-
veysasemien vaatima puhtaustaso ja viihtyvyys sekä tuottaa potilaan/asiakkaan hoitoon liittyviä tu-
kipalveluja, kuten ateriahuolto, vuodehuolto, apuvälineiden pesu ja henkilökunnan suojavaatteiden 
tilaus. 
  
Keväällä 2019 laitoshuoltajien tehtäväksi siirtyi osastoilla potilas- ja liinavaatteiden tilaus ja hyllytys.  
Siihen liittyen pesulapalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen. Ateriapalvelujen 
prosessin toimivuus osastoilla jatkuu LEAN-kehittämiskohteena. Laitoshuoltajien työn kehittämis-
kohteina ovat lisäksi laatu- ja omavalvonta sekä ergonomiaosaaminen. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna  

Osastotoiminta 
Vuoden 2019 aikana terveyskeskussairaaloiden henkilökuntaresurssia lisätään 14 sairaanhoitajalla 
liittyen siihen, että terveyskeskussairaaloissa hoidetaan entistä monisairaampia ja vaativampihoitoi-
sia potilaita. Nämä sairaanhoitajat aloittavat työnsä terveyskeskussairaaloissa porrastetusti vuoden 
2019 aikana, joten vuoden 2020 talousarviossa huomioidaan osalta vuodelta puuttuvat palkkakus-
tannukset. Hoitajien mobiilikirjaus ja hyllytyspalvelu laajennetaan kaikille terveyskeskussairaaloiden 
osastoille vuoden 2020 aikana. Vuonna 2020 toteutetaan kotisairaalan ja ensihoidon yhteistyönä 
yhden hengen hoidonarviointiyksikön pilotti. Kotisairaalan uutena potilasryhmänä on jatkossa koti-
sairaalahoitoa tarvitsevat lapset, joiden lääketieteellinen hoitovastuu on keskussairaalassa. Talous-
arvio mahdollistaa kahden lastensairaanhoitajan lisäämisen kotisairaalaan.  
 
Terveyskeskussairaaloiden osastojen kuormitusprosentti on viime vuosina ollut 100%:n luokkaa. 
Osastojen ylipaikat ovat olleet käytössä ja sairaalahoitoa on jouduttu ostamaan. Tästä huolimatta 
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kitkalaskutusta on viime vuosina tullut, koska aina potilaita ei ole pystytty sujuvasti siirtämään eri-
koissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloiden osastoille.  
 
Väestön ikääntyminen ja erikoissairaanhoidon sairaansijojen väheneminen näkyvät terveyskeskus-
sairaaloiden toiminnassa. Sairaalahoidon tarve kasvaa selvästi iän mukana. Viime vuonna 65-74-
vuotiailla jyväskyläläisillä oli keskimäärin 1,1 hoitopäivää terveyskeskussairaaloiden osastoilla, 75-
84-vuotiailla hoitopäiviä oli 3,3 ja 85-vuotta täyttäneillä hoitopäiviä oli 10,9 asukasta kohti. Keski-
Suomen keskussairaalan erikoissairaanhoidon sairaansijat vähenevät 268:aan sairaala Novan val-
mistumiseen mennessä. Potilaat siirtyvät jatkossa erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloi-
den osastoille entistä nopeammin.  
 
Sairaala Novaan siirtyy 100 terveyskeskussairaaloiden sairaansijaa, ja samalla terveyskeskussai-
raaloiden toiminta Palokan sairaalassa loppuu. Muutto sairaala Novaan on suunniteltu terveyskes-
kussairaaloiden osalta tapahtuvan tammikuussa 2021, ja muuttoon liittyvä suunnittelutyö jatkuu vuo-
den 2020 aikana. Sairaala Novan käyttöönoton yhteydessä on mahdollista vastata lisääntyvään sai-
raansijojen tarpeeseen lisäämällä terveyskeskussairaaloiden sairaansijoja, mikäli Kyllön sairaalasta 
siirtyy sairaala Novaan vähemmän sairaansijoja kuin aiemmin suunniteltu 34. Toisena vaihtoehtona 
on lisätä ostettua sairaalahoitoa. Sairaansijojen lisäystarve tai vaihtoehtoisesti ostetun sairaalahoi-
don lisäystarve on huomioitava vuoden 2021 talousarviossa.  
 
Terveyskeskussairaaloiden osastoilla jonottaa jatkuvasti 20-40 potilasta jatkohoitoon palvelutaloihin 
ja pitkäaikaishoitoon, eikä näitä sairaansijoja ei voida käyttää akuuttia sairaalahoitoa tarvitsevien 
potilaiden hoitoon. Vanhuspalveluiden suunnittelema arviointi- ja kuntoutusosasto olisi terveyskes-
kussairaaloissa jatkohoitopaikkaa jonottavien ja jatkohoitopaikan selvittelyssä olevien potilaiden tar-
koituksenmukaisin hoitopaikka. Päiväsairaalatoimintaa myös kehitetään yhteistyössä vanhuspalve-
luiden kanssa. Kokonaisvaltaisella ja moniammatillisella geriatrisella arvioinnilla ja kuntoutuksella 
pystytään vähentämään osastohoidon tarvetta.  
 
Siivoustyö ja ruokapalvelut 
Vaajakosken terveysaseman jäätyä yksikön siivouksesta pois vuoden 2019 alussa, siirrettiin ko. yk-
sikön henkilöstö varahenkilöstöön, jolla saatiin vahvistettua osastoille välivuorot arkipäiviin, koska 
potilasvaihto osastoilla on vilkas ja vuodehuollon toimivuus tulee tapahtua kitkatta. Välivuoron ja 
varahenkilöstön toimivuutta arvioidaan ja kehitetään edelleen, jotta saavutetaan mahdollisimman 
optimaalinen käyttö ja tuetaan osastojen ja terveysasemien toimintaa.  
 
Siivoustyö ja ruokapalvelu -palveluyksikkö osallistuu sairaala Novan muuton suunnitteluun tukipal-
velutoimintojen osalta.  
 
Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäminen perusturvassa painottuu edelleen vahvasti laiteturval-
lisuuteen. Laiteajokorttien suorittaminen osaamisen varmistamisen menetelmänä käynnistyy syk-
syllä 2019 ja jatkuu toukokuun 2020 loppuun saakka. Kotiin lainattavien apuvälineiden järjestelmäl-
lisen käytön opastamisen, ylläpidon ja huollon toiminnan kehittäminen tulee saattaa kuntoon kesä-
kuuhun 2020 mennessä Valviran tekemän tarkastuskäynnin mukaisesti. Käsihygienian toteutuminen 
vaatii edelleen panostusta perusturvassa. 
 
Vanhuspalveluiden palvelualueelta siirtyy terveyskeskussairaalan Siivoustyö ja ruokapalvelut -pal-
veluyksikköön yhteensä sijaisvaruksineen 63 henkilötyövuotta, joka sisältää viisi uutta toimea, ny-
kyiset laitoshuoltajat ja sekä yksi esimies.  
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Tunnusluvut ja mittarit  

 
 
 
 
 

TP TA TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Hoitopäivät 93 489 90 000 90 000 0 0,0 %
Hoitojaksot 9 747 9 300 9 300 0 0,0 %
Kitkalaskutus 318 0 0 0 0,0 %
Palveluasumiseen/pitkäaikaishoitoon jonottavat potilaat/lkm 16 5 5 0 0,0 %
Muut kunnat laskennallinen 100%:n käyttö/sairaansijoina 18 18 18 0 0,0 %
Ostetut sairaansijat laskennallinen / 100%:n käyttö 1 1 2 1 100,0 %
Päiväsairaalan hoitojaksot  / lkm 409 300 350 50 16,7 %
Kotisairaalan hoitojaksot / lkm  600 600,0 100,0 %
Siivoustyössä mitoitetut tilat prosentteina 100 100 100 0 0,0 %
Siivoustyön laatukatselmukset / lkm 0 4 8 4 100,0 %
Siivouksen ATP-mittaus / lkm 0 4 4 0 0,0 %
Siivoustyön palvelukuvaukset prosentteina 80 100 100 0 0,0 %

Mittarit
Potilastyytyväisyys (NPS) 70 70,0 100,0 %
Siivoustyön ja ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys  4/5  4/5  4/5 0 % 0,0 %
Kuormitusprosentti 103,4 % 95,0 % 95,0 % 0 % 0,0 %
Keskimääräinen hoitoaika 9,5 9,5 9,5 0,0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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SIVISTYS 

Toimialan kuvaus 

Sivistyksen toimiala järjestää kuntalaisille kasvatukseen ja opetukseen sekä harrastamiseen ja hy-
vinvointiin 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 kulttuurilai-
tosten kanssa kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämisessä.  
  
Sivistyksen toimialalla on kaksi lautakuntaa, sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja liikuntalautakunta. Pe-
rusturvalautakunnan ja sivistyslautakunnan alaisuudessa toimii yhteinen yksilöasiainjaosto. 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

 
 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toimintatulot 13 282,5 10 811,0 10 961,0 150,0 1,4 %
Myyntitulot 1 863,8 1 959,3 1 959,3
Maksutulot 6 874,1 6 235,9 6 385,9
Tuet ja avustukset 3 552,4 2 339,8 2 339,8
Muut toimintatulot 992,2 276,0 276,0

Toimintamenot 215 139,8 227 077,8 237 586,0 10 508,2 4,6 %
Henkilöstömenot 111 091,4 117 599,4 124 164,3
Palvelujen ostot 39 637,8 40 008,8 42 233,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 916,0 3 033,1 3 053,1
Avustukset 18 900,2 20 273,8 20 873,8
Muut toimintamenot 42 594,5 46 162,8 47 261,6

Toimintakate (sitova taso) -201 857,3 -216 266,8 -226 625,0 -10 358,2 4,8 %

Muutos 2019 - 2020

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toimintatulot 9 986,0 9 074,6 10 099,6 1 025,0 11,3 %
Myyntitulot 1 015,7 888,4 888,4 0,0 0,0 %
Maksutulot 6 663,5 6 262,8 7 265,0 1 002,2 16,0 %
Tuet ja avustukset 671,3 409,4 409,4 0,0 0,0 %
Muut toimintatulot 1 635,5 1 514,0 1 536,8 22,8 1,5 %

Toimintamenot 49 590,4 50 879,6 52 248,8 1 369,2 2,7 %
Henkilöstömenot 22 100,9 23 619,0 24 307,0 688,0 2,9 %
Palvelujen ostot 7 189,7 6 892,3 6 774,7 -117,6 -1,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 410,5 3 606,6 3 662,1 55,5 1,5 %
Avustukset 1 566,7 1 570,2 1 602,2 32,0 2,0 %
Muut toimintamenot 15 322,6 15 191,5 15 902,8 711,3 4,7 %

Toimintakate (sitova taso) -39 604,4 -41 805,0 -42 149,2 -344,2 0,8 %

Muutos 2019 - 2020
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Toiminnalliset tavoitteet 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

1. Varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden parantaminen lisäämällä lasten osallistumisastetta varhais-
kasvatuspalveluihin. 
 

2. Esiopetus toteutuu lähipalveluperiaatteella kotiosoitetta lähellä olevassa päiväkodissa tai päivä-
kotikoulussa, jossa on esiopetusryhmä.  

 
3. Käyttäjien määrä lisääntyy monipuolistuneen tarjonnan myötä perhekerhoissa ja perhekahvi-

loissa. 
 

4. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,65 (Arvio vuonna 2019 on 
1,62). 

 
5. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuosi-

luokilla 7-9 on enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Talousarvio vuonna 2019 on vuosiluokilla 1–6 
19,4 ja vuosiluokilla 7–9 18,1). 
 

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 oman toiminnan käyntikerrat nousevat 82 000 käyntikertaan. 15–29 vuotiaista 

nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 1 100 nuorta, joista 700 etsivässä nuorisotyössä ja 400 
työpajatoiminnassa. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 200 ohjauskertaa.  

 
8. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Toteuma vuonna 2019 on 97,4 

%). 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
 
1. Kulttuuripalvelut järjestää 2 000 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittavat 50 

000 osallistujaa.  
 

2. Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai taidekasvat-
tajaa taiteen eri aloilta. 
 

3. Vapaehtoistoiminnan palvelut (Vapari) järjestää ja organisoi yhdessä yhteistyötahojen kanssa 
uusien vapaaehtoisten koulutuksia 18 kappaletta. Vapaaehtoiset tekevät yhteensä 1000 Vaparin 
välittämää vapaaehtoistehtävää.  
 

Jyväskylän kansalaisopisto 
 
1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2019 tasolla, 

kurssilaisten määrän ollessa 22 260 ja kuvataidekoulun/laajan oppimäärän koulutuksessa 330. 
Valtionosuuteen oikeuttavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2019 tasolla, kansalaisopiston 
oppituntien ollessa 38 900 tuntia ja kuvataidekoulun/laajan oppimäärän oppituntien ollessa 3 000 
tuntia. 

 
2. Nostetaan kurssien käyttöastetta vajaiksi jääneillä kursseilla tarjoamalla kohdennetusti kurs-

sialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. Kurssipaikkoja toimeentulotukiasiakkaille toteutuu 
Kipinä-kortilla 70 kappaletta. Maksuttomia opintosetelikursseja toteutuu 20 kurssia.  
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Kirjastot 
 
1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 43 000 tuntia, joista omatoimisia 

aukiolotunteja 19 000 tuntia. Vuoden 2019 arvio toimipisteiden aukiolotunneista on 38 800 tuntia 
ja omatoimisten aukiolotuntien osalta 14 000 tuntia. 

 
2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 2 125 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 

870 000. Vuoden 2019 arvio kirjastokäyntien määräksi on 2 025 000 käyntiä ja verkkokäyntien 
osalta 850 000.  
 

Museot 
 
1. Museoiden kävijämäärätavoite on 100 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suo-

men museo 30 000, Keski-Suomen museon erillismuseot 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 
000, tavoite vuonna 2019: 80 000 kävijää).  
 

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vah-
vistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 200 tilaisuutta. 
 

Liikuntapalvelut 
 
1. Asiakasmäärät: Uimahallien (AaltoAlvari ja Wellamo) kävijämäärä pysyy vuoden 2019 tasolla 

asiakasmäärän ollessa yhteensä 530 000, ja joista seniorikortilla käyviä 80 000.  
 

2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 
10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 85 %. Vuoden 2019 arvio on 120 000 
vuoroa ja käyttöaste 80-90 %. 

 
Jyväskylä Sinfonia 
 
1. Orkesterilla on 52 konserttia ja sen koko toiminta tavoittaa 26 000 kuulijaa (2019 tavoite 52 kon-

serttia ja 26 000 kuulijaa) Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (2019 täyttöastetavoite 92 %). 
 
2. Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallis-

tujaa (2019 tavoite 4 000 osallistujaa). 
 

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

pienellä näyttämöllä. (Vuonna 2019 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pie-
nellä näyttämöllä.) 

 
2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 62 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste 

on 72 %. Vuonna 2019 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 %. 
Yleisötyön tavoite pysyy vuoden 2019 tasolla, osallistujamäärän ollessa 8 850.  
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Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 

Nuorten palveluverkoston kehittäminen jatkuu 
 

 Syksyllä 2019 valmistuvan Nuorten palvelut selvityksen pohjalta esitettyjen toimenpide-eh-
dotuksien käytäntöön vienti käynnistetään. 

 Toimialarajan ylittävän Nuorten talo –konseptin käytäntö käynnistetään yhteistyössä muiden 
toimijoiden (mm. Keski-Suomen TE-toimisto, Gradia, järjestöt) kanssa. 

 Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprosessi jatkuu osana nuorten palve-
luiden kehittämistä. 

 Vahvistetaan yhteistyötä perusopetuksen ja toiseen asteen nivelvaiheessa vakinaistamalla 
Kasvun maisema –hankkeen pajoja yhteistyössä Gradian ja Jyväskylän kristillisen opiston 
kanssa. 

 Laajennetaan koulunuorisotyön kehittämistyötä yhdessä erityisesti perusopetuksen kanssa 
tukien alueiden nuorten hyvinvointia. 

 Ohjaamo- toiminnassa vahvistetaan yritysyhteistyötä nuorten työllistymisen edistämiseksi 
sekä vahvistetaan korkeakouluyhteistyötä.  

 Nuorisopalveluissa käynnistetään Ankkuri-toimintamalli yhdessä Sisä-Suomen poliisilaitok-
sen ja perusturvan kanssa. 
 

Oppimisen tuen järjestäminen 
 

 Oppimisen tuen rakenteita, toimintamalleja ja palveluohjausta uudistetaan oppimisen tuen 
selvitystyön sekä sen pohjalta laaditun oppimisen tuen kehittämissuunnitelman pohjalta  
 

Osallisuuden edistäminen toimialalla 
 

 Kehitetään uudenlaisia asukkaiden osallistumista tukevia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 
lisääviä toimintamalleja palveluissa sekä osana päätöksenteon valmistelua. Esimerkkeinä 
päättäjien iltakahvit, hyvinvointikeskusten kehittäminen avoimiksi kulttuuritiloiksi ja digitaalis-
ten palveluiden kuten striimausten vakiinnuttaminen.  

 Madalletaan kynnystä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle ihmisten erilaiset ominaisuu-
den huomioon ottaen. Järjestetään vapaaehtoistoiminnan koulutuksia kuntalaisille Jyväsky-
län eri kaupunginosissa. 

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

 Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjausta tehostetaan. 
 Varhaiskasvatuksen asiakasraadin vuorovaikutteisia toimintatapoja kehitetään edelleen.  
 Lapsivaikutusten arviointi huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa.  
 Opetussuunnitelmat edellyttävät osallisuuden korostamista yksiköiden toiminnassa.   

Saavutettavat museokokoelmat 

 Uusi kokoelmahallintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Keski-Suomen ammattimuse-
oissa ja vähitellen myös vapaehtoisvoimin ylläpidetyissä paikallismuseoissa osana Jyväsky-
län museoiden alueellista vastuumuseotoimintaa. 

Raikas ja kasvava elinvoima 

Ennaltaehkäisevä ja yli toimialarajojen menevä SIB (social impact bond) -toiminnan käytännön toi-
menpiteet käynnistyvät nuorisopalveluissa yhteistyössä Sitran kanssa. 
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Palvelujen ja yritysten yhteistyö  

 Toimiala on mukana Hippoksen, Keskustan ja Kankaan alueen kehittämistyössä.   
 Puolet aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään avustussopimuksilla palveluntuottajien 

kanssa. Koulujen kerhotoiminnasta 60 % on ulkoisten toimijoiden järjestämiä ja ohjaamia. 

Ruusupuiston museokeskuksen suunnittelu 
 

 Käynnistetään Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto 
-museon välisen nivelosan suunnittelu hankesuunnitelman valmistuttua vuonna 2019. Sa-
malla luodaan museokeskuksen toimintakonsepti. 

 
Kulttuurikeskustan kehittäminen 

 
 Kaupunkikulttuurin edistäminen jatkuu ydinkeskustassa Jyväskylän sydän -hankkeen ede-

tessä. Kolmannen sektorin toimijoiden uusi kulttuuritila Villa Rana on avautuessaan uusi kes-
keinen kulttuurisen elinvoiman kehittyvä alusta, jonka käynnistämisessä kaupunki on mu-
kana. 

 
Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään joustavimmiksi, jotta ne tukevat työllistymisestä ja perheiden 
muuttuvista tilanteista aiheutuvia tarpeita. 

Resurssien viisas käyttö 

Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä uudistetaan. 
 Uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla tehostetaan resurssien käyttöä ja sujuvoitetaan 

viestintää perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä. 
 
Mobiililaiteuudistus esi- ja perusopetuksessa 2020–2022 

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

Liikuntapääkaupunki 

Liikuntapääkaupunki- kärjen jalkauttaminen eri toimialojen toimintoihin ja eri verkostoihin jatkuu. 
Muodostetaan uusia toimintamalleja ja – verkostoja, jotka mahdollistavat laajemman vaikutuspohjan 
syntymisen. Käynnistetään EU-kumppanuushanke teemana kuntalaisten fyysisen aktiivisuuden 
edistämiseen. 
 
Uudistetaan urheiluseurojen ja järjestöjen avustus- ja palvelukonseptia mm. käyttö- ja yhteistyöso-
pimuksilla.  
 
Kehitetään Finlandia marathonin yhteyteen Liikuntapääkaupunki Expo -tapahtumaa harrastemes-
suina sekä lasten- ja nuorten massajuoksutapahtumaa 5–7-luokkalaisille eri toimialojen ja seurojen 
kanssa. 
 
Tuetaan Jyväskylän Urheiluakatemian toimintaa kaupunkivalmennuskeskuksen kehitystyössä.  

Jatketaan rantaraitin kehittämistä Mattilan uimarannan Street workout -liikuntapaikalla ja Rauhalah-
den kuntoilupysäkillä. 

Valmistellaan Jyväskylän kaupungin luontoliikunta -suunnitelma yhteistyössä eri toimialojen kanssa. 

Liikunnallisuus ja toiminnallisuus lisääntyvät päiväkotien ja koulujen arjessa. Liikkuva koulu ja Liik-
kuva varhaiskasvatus -toimintaa järjestetään kaupungin omin toimenpitein.  
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2020 

Sivistyksen toimialan johdon tekemän riskiarvioinnin perusteella merkittävimmät toimialan toimin-
taan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet ovat 
  
Turvattomuuden ja uhkatilanteiden lisääntymiseen palvelujen ja asiakaskohtaamisten yhteydessä 
varaudutaan 
 järjestämällä Avekki-koulutusta ja kiinnittämällä huomiota riskitilanteiden resurssointiin 
 yhdenmukaistamalla kiinteistökohtaiset pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, päivittämällä tur-

vallisuuteen liittyvät järjestelmät ja merkinnät sekä harjoittelemalla uhkatilanteita säännöllisesti 
 ottamalla uhkatilanne- ja vähältäpiti-, lastensuojelu- ja rikosilmoitukset ja tapahtumanjärjestä-

jien ilmoitukset entistä paremmin kehittämistoimenpiteiden avuksi. 

Lakisääteisten palvelujen järjestämisen vaarantumisen hallinta 
 Varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän lisääntymiseen vastataan palveluverkkosuunnitelman vuo-

sittaisella päivittämisellä ja varhaiskasvatuspaikkojen määrän jatkuvalla arvioinnilla.  
 tehdään toimenpide-ehdotukset oppimisen tukimuotojen kohdentamiseksi nykyistä paremmin   
 tekemällä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluihin normaalin säännöllisen valvonnan lisäksi 

ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä. 
 
Peruskorjausikäiset ja puutteelliset tilat määrittävät mitä ja miten palveluja tuotetaan. Tilanteen pa-
rantamiseksi 
 tuetaan tilojen peruskorjaus- ja investointisuunnitelman etenemistä osana Jyväskylän sydän -

projektia  
 tiloihin tehdään säännölliset kuntokartoitukset ja tilojen toiminnalliset uudistukset. 

 
Henkilöstöresurssien riittämättömyyteen varaudutaan 
 palvelutuotannon ja henkilöstöresurssin optimaalisen suhteen varmistamisella 
 hallintoprosessien läpikäymisellä ja sijaisjärjestelyjen parantamisella 
 Hallinnon henkilöstön tavoitetason määrittelyllä tulisi tehdä ja suunnittelua parantaa 
 varhaiskasvatuksessa pitämällä säännölliset resurssipalavereita palveluohjauksen kanssa, ke-

hittämällä rekrytointikäytäntöjä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. 

Tietosuojaa ja teknistä suojaamista parannetaan 
 Kouluttamalla henkilöstöä kohderyhmä huomioiden ja tarkentamalla ohjeistuksia eri tilanteisiin  
 turvallisten tiedonsiirtovälineiden varmistamisella (turvaposti),  
 ylläpitämällä tietoliikenteen teknistä turvallisuutta.  
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Määrärahan jakautuminen palvelualueittain 

Kasvun ja oppimisen palvelut 

 
 
Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään sivistyslauta-
kunnan käyttösuunnitelmassa. 
  

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

 
 
Palvelualuekohtainen tulojen ja menojen sitovuus käyttösuunnitelmineen päätetään kulttuuri- ja lii-
kuntalautakunnan käyttösuunnitelmassa.  
 

 TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Yhteiset palvelut ja hallinto 1 582,2 1 332,6 1 332,6 0,0 0,0 %
Varhaiskasvatus 7 005,2 6 474,9 6 474,9 0,0 0,0 %
Perusopetus 4 695,1 3 003,5 3 153,5 150,0 5,0 %
Toimintatulot yhteensä 13 282,5 10 811,0 10 961,0 150,0 1,4 %

Yhteiset palvelut ja hallinto 7 317,8 8 048,6 8 444,2 395,6 4,9 %
Varhaiskasvatus 81 398,1 88 670,6 95 053,8 6 383,2 7,2 %
Perusopetus 126 423,9 130 358,6 134 088,0 3 729,4 2,9 %
Toimintamenot yhteensä 215 139,8 227 077,8 237 586,0 10 508,2 4,6 %

Yhteiset palvelut ja hallinto -5 735,6 -6 716,0 -7 111,6 -395,6 5,9 %
Varhaiskasvatus -74 393,0 -82 195,7 -88 578,9 -6 383,2 7,8 %
Perusopetus -121 728,8 -127 355,1 -130 934,5 -3 579,4 2,8 %
Toimintakate yhteensä -201 857,3 -216 266,8 -226 625,0 -10 358,2 4,8 %

Muutos 2019 - 2020

 TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 243,4 159,5 159,5 0,0 0,0 %
Jyväskylän kansalaisopisto 1 554,7 1 537,0 1 545,5 8,5 0,6 %
Kirjastot 498,0 508,3 511,1 2,8 0,6 %
Museot 541,0 349,9 371,8 21,9 6,3 %
Liikunta 5 218,7 5 096,8 5 899,9 803,1 15,8 %
Jyväskylä Sinfonia 476,7 342,5 374,4 31,9 9,3 %
Jyväskylän kaupunginteatteri 1 453,4 1 080,6 1 237,4 156,8 14,5 %
Toimintatulot yhteensä 9 986,0 9 074,6 10 099,6 1 025,0 11,3 %

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 3 666,8 3 932,6 4 029,2 96,6 2,5 %
Jyväskylän kansalaisopisto 4 508,5 4 696,8 4 715,4 18,6 0,4 %
Kirjastot 8 615,1 8 929,1 9 061,5 132,4 1,5 %
Museot 4 690,6 5 144,5 5 391,4 246,9 4,8 %
Liikunta 19 297,5 19 228,2 20 102,1 873,9 4,5 %
Jyväskylä Sinfonia 3 116,5 3 103,8 3 182,1 78,3 2,5 %
Jyväskylän kaupunginteatteri 5 695,5 5 844,6 5 767,1 -77,5 -1,3 %
Toimintamenot yhteensä 49 590,4 50 879,6 52 248,8 1 369,2 2,7 %

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut -3 423,4 -3 773,1 -3 869,7 -96,6 2,6 %
Jyväskylän kansalaisopisto -2 953,8 -3 159,8 -3 169,9 -10,1 0,3 %
Kirjastot -8 117,1 -8 420,8 -8 550,4 -129,6 1,5 %
Museot -4 149,6 -4 794,6 -5 019,6 -225,0 4,7 %
Liikunta -14 078,8 -14 131,4 -14 202,2 -70,8 0,5 %
Jyväskylä Sinfonia -2 639,7 -2 761,3 -2 807,7 -46,4 1,7 %
Jyväskylän kaupunginteatteri -4 242,0 -4 764,0 -4 529,7 234,3 -4,9 %
Toimintakate yhteensä -39 604,4 -41 805,0 -42 149,2 -344,2 0,8 %

Muutos 2019 - 2020
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Kasvun ja oppimisen palvelut 

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 

Toiminnan kuvaus 

Kasvun ja oppimisen hallintoon kuuluvat toimialajohtaja, palvelujohtajat ja kasvun ja oppimisen hal-
linnon yksikkö. Lisäksi yksikössä ovat sivistyslautakunnan menot ja koko määrärahalle yhteisiä kon-
sernihallinnon vyörytyksiä sekä konsernihallinnon laskuttamat toimialan hallinto-, henkilöstö- ja ta-
louspalvelujen menot. 
 
Toimialan yhteisiin palveluihin kuuluvat myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluoh-
jaus-, kehittämis- ja TVT-tiimi. Perusopetuksen hankkeita seurataan myös toimialan yhteisten pal-
velujen kokonaisuudessa.  
 
Lasten huoltajille kohdennettua varhaiskasvatuslain mukaista neuvontaa ja ohjausta käytettävissä 
olevista varhaiskasvatuspalveluista kehitetään ja tehostetaan varhaiskasvatuksen palveluohjauk-
sessa. Perusopetuksen palveluohjauksessa kehitetään tavoitteiden mukaista ohjausta ja tehoste-
taan verkostoyhteistyötä. Yksityisten palveluntuottajien kanssa tehdään laadunvarmistusta ensisijai-
sesti jatkuvalla luottamukseen ja avoimuuteen perustuvalla vuorovaikutuksella. Lisäksi yksityisen 
varhaiskasvatuksen palveluihin tehdään ennalta ilmoittamattomia valvontakäyntejä.  
 
Palvelu- ja kehittämisyksikössä tuetaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön osaami-
sen kehittämistä uusilla toimintamalleilla ja tehdään yhteistyötä laajassa verkostossa. Yhteistyössä 
henkilöstön kanssa kehitetään uusia laadun arvioinnin malleja.  
 
TVT-tiimin tehtävänä on kehittää päiväkotien ja koulujen sähköistä toimintaympäristöä sekä tukea ja 
edistää laajasti sen käyttöä oppimisessa, opetuksessa, viestinnässä ja hallinnossa. TVT-tiimi vastaa 
Kasvun ja oppimisen opetussuunnitelmalähtöisen TVT-toimintasuunnitelman laadinnasta, toteutuk-
sesta ja arvioinnista. TVT-toimintasuunnitelmassa määritellään vuosittaiset ja pidemmän aikavälin 
tavoitteet mm. laitehankinnoille, verkoille, sähköisille palveluille sekä tukipalveluille. TVT-tiimi vastaa 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tärkeimpien sähköisten järjestelmien ylläpidosta. 
 
TVT-tiimi tekee tiivistä yhteistyötä päiväkotien, koulujen, varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelui-
den johdon, Tietohallinnon sekä palveluohjaus- ja kehittämistiimien kanssa. TVT-tiimi toimii myös 
maakunnallisissa ja valtakunnallisissa verkostoissa ja organisoi Keski-Suomen tutoropettajatoimin-
taa. 
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Kasvun ja oppimisen palvelut 

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. 
 
Jyväskyläläisistä lapsista arvioidaan keskimäärin 81,5 prosenttia käyttävän varhaiskasvatuspalve-
luja ja kotihoidon tukea maksetaan 21,7 prosentille. Palvelujen tarve vaihtelee syys- ja kevättoimin-
takausina, mikä vaikuttaa henkilöstöresurssin ja tilojen käyttöön. Palveluverkkoselvitys päivitetään 
vuosittain yhteistyössä KymppiR-palveluverkkoryhmässä. Vesangan päiväkotikoulun laajennus val-
mistuu keväällä 2020. Vuonna 2020 tehdään tarveselvitys Säynätsalon, Keskustan ja Kuokkalan 
alueiden varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen järjestämisestä. Yksityisen varhaiskasvatuksen 
puolella suunnitellaan päiväkotien laajennus- ja uudishankkeita. Palveluseteleitä ja palvelurahaa 
myönnetään kysynnän mukaan. 
 
Pedagogisen kehittämisen painopisteenä on varhaiskasvatuksen laatukriteerien mukainen arviointi 
ja kehittäminen, jossa painottuu vuorovaikutus lasten, huoltajien ja henkilöstön välillä. Varhaiskas-
vatuslaki vaatii kehittämään toimintamalleja, jotka suojaavat lasta väkivallalta, kiusaamiselta ja 
muulta häirinnältä. Liikuntaa ja luonnossa toimimista kehitetään edelleen kaikissa toimintayksi-
köissä.  Yksiköiden toimintatapoja ja käytäntöjä kehitetään kerran vuodessa toteutettavien asiakas- 
ja henkilöstökyselyjen ja uusien arviointimenetelmien pohjalta. 
 
Varhaiskasvatuspalvelujen tuottavuutta parannetaan jatkuvin toimenpitein. 
 
Lähiesimiestyötä tuetaan palvelujohtajien työyhteisökäynneillä ja henkilökohtaisilla työelämäkeskus-
teluilla. Henkilöstöjohtamista ja pedagogista johtamista tuetaan esimiesten vertaistapaamisilla, val-
mennuksilla ja koulutuksilla. Lähiesimiestyötä ja työntekijöiden osaamista ja hyvinvointia tukevat työ-
yhteisön roolitetut vastuutehtävät esimerkiksi mentorit, tiimivastaavat, apulaisjohtajat, pedagogiset 
johtajat, työvuorosuunnittelijat ja varahenkilöt. Varhaiskasvatuksen henkilöstön rekrytoinnin käytän-
töjä kehitetään turvaamaan lakisääteisen henkilöstön saanti vakituisiin tehtäviin ja sijaisuuksiin.   
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

 Vaikeasti vammaisten lasten ryhmän ja neljän uuden esiopetusryhmän perustaminen palvelutar-
peen lisääntymisen vuoksi.  

 Effica-tietojärjestelmässä käytettävän palvelutarpeen kertoimen muutos lakisääteiseksi alle 3-
vuotiailla lapsilla. 

 Uusien yksityisten päiväkotien perustamiseen ja mahdolliseen indeksitarkistukseen liittyvä pal-
velusetelikustannusten nousu. 

 Vuorohoidon ilta- ja yötyökorvausten maksaminen työntekijöille vapaa-aikakorvausten sijaan 
laajennetun aukioloajan päiväkodeissa. 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 euroa %

Tunnusluvut
Kunnallinen päivähoito, lapset lkm ka/kk, 5 482 6 100 6 000 -100 -1,6 %
josta

päiväkodeissa 4 823 5 270 5 550 280 5,3 %
perhepäivähoidossa 228 240 150 -90 -37,5 %
kerhoissa 432 590 300 -290 -49,2 %
osuus 0-6-vuotiaista, % 54,6 60,8 61,9 1 1,8 %

Yksityinen päivähoito (sis. esiopetuksen ja palvelurahan),
lapset lkm ka/kk 1 700 1 880 1 900 20 1,1 %

osuus 0-6-vuotiaista, % 16,9 18,7 19,6 1 4,6 %
Kotihoidon tuki, lapset ka/kk 2 223 2 300 2 100 -200 -8,7 %

osuus 0-6-vuotiaista, % 22,1 22,9 21,7 -1 -5,5 %

Mittarit
Suoritehinta, euroa/laskennalliset lapset ka/vuosi
Päiväkoti 11 126 10 900 11 300 400 3,7 %

vaihteluväli 4 556 6 000 5 000 -1 000 -16,7 %
Perhepäivähoito 10 668 10 600 10 700 100 0,9 %
Kerhotoiminta 2 051 1 600 2 050 450 28,1 %
(TP on toteutunut suoritehinta, TA on laskennallinen suoritehinta)

Muutos 2019 - 2020
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Kasvun ja oppimisen palvelut 

Perusopetus 

Toiminnan kuvaus 

Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksen sekä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelujen järjes-
tämisestä, suunnittelusta, ohjauksesta ja pedagogisesta kehittämistoiminnasta.    
 
Perusopetusta järjestetään 28 hallinnollisessa koulussa ja yhteensä 39 toimipaikassa. Pienet, alle 
5-opettajaiset yksiköt toimivat hallinnollisesti toisen koulun yhteydessä. Koulujen ohjaus ja lä-
hiesimiestyö on jaettu kahdelle palvelujohtajalle. Kouluyksiköiden toimintaa ohjataan neljällä alueella 
(etelä, pohjoinen, itä ja länsi).   
 
Vuoden 2019 lopussa peruskouluikäisiä on kaupungin omissa kouluissa arviolta 12 417. Vuonna 
2020 oppilasmäärä kasvaa arviolta 143 oppilaalla. Päiväkoti-ikäisten määrän aiempien vuosien 
kasvu heijastuu edelleen tulevana vuonna oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuna. 
 
Jyväskylä kiinnittää perusopetuksessa huomiota laadukkaan palvelun toteutumiseen, toimintakult-
tuurin muutokseen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Opetussuunnitelma 
pohjautuu seitsemän laaja-alaisen osaamisen alueen toteuttamiseen. Jyväskylän kaupungin perus-
opetuksessa kehittämisen kärkinä ovat seuraavat osa-alueet: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, 
tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuu-
den rakentaminen. Yhtenäistä opinpolkua vahvistetaan yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa tuke-
malla päiväkotikoulujen ja yhtenäiskoulujen toimintakulttuurin kehittymistä kohti lasten ja nuorten 
yhtenäisemmän kasvun- ja oppimisen polun toteutumista. 
 
Oppimisen tuen rakenteita ja toimintamalleja uudistetaan oppimisen tuen selvitystyön sekä sen poh-
jalta laaditun oppimisen tuen kehittämissuunnitelman pohjalta. Koulunkäynninohjaajaresurssin jaka-
misen kriteerit uudistetaan. 
 
Perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä opetussuunnitelmien mukaiseksi tehdään mm. han-
kerahoituksen avulla. Kohdennetuilla hankkeilla edistetään mm. digitalisaatiota, uudistetaan opetus-
menetelmiä, kehitetään koulun kerhotoimintaa, edistetään koulutuksellisista tasa-arvoa esi- ja pe-
rusopetuksessa ja kehitetään kielten opetusta. Hankkeiden tavoitteet tukevat Jyväskylän strategis-
ten tavoitteiden toteutumista.   
 
Koulupäivän sisään rakennetun harrastustoiminnan sekä tavoitteellisen harrastustoiminnan raken-
teita kehitetään.    
 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään ja kehitetään perusteiden ja laatukriteerien 
pohjalta sekä Jälkkäri- että Vertti-ryhmissä. Jälkkäripalvelua tuotetaan kasvun ja oppimisen palvelu-
jen omana toimintana ja avustussopimuksin palveluntuottajaverkoston toteuttamana. Palvelut koh-
dentuvat ensisijaisesti 1−2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3−5 luokkien oppilaille. 
Palvelun piirissä arvioidaan vuona 2020 olevan noin 1 550 oppilasta. VERTTI-toiminta on vaativan 
erityisen tuen päätöksen oppilaiden (kehitysvammaiset, autistit) iltapäivätoimintaa. Vammaispalvelut 
tekee päätöksen oppilaan oikeudesta Vertti-toimintaan sekä mahdollisesta maksuttomasta aamu- ja 
iltapäivätoimintaan osallistumisesta. Vuonna 2020 palveluissa arvioidaan olevan noin 130 oppilasta 
(120 oppilasta vuonna 2019).   
 
Perusopetuksen palveluverkon kehittämistä jatketaan jatkuvasti päivittyvän palveluverkkoselvityk-
sen pohjalta ottaen huomioon oppilasmäärän kasvu, alueiden tulevat väestöennusteet, kiinteistöjen 
kunto ja tilakapasiteetti, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. 
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Saarenmaan koulun kouluyksikön jatkamisen edellytykset arvioidaan kaupunginvaltuuston 
13.5.2019 hyväksymien perusopetuksen palveluverkon kehittämisen periaatteiden ja tavoitteiden 
pohjalta. 
 
Oppilaaksioton prosessissa toimitaan siten, että ryhmien täyttöaste pysyy korkeana ja kuljetuskus-
tannukset mahdollisimman pieninä. 
 
Mankolan yhtenäiskoulu on mukana valtakunnallisessa vuosityöaikakokeilussa. Kolmivuotinen ko-
keilu alkoi elokuussa 2019. Kokeilu tehdään yhdessä kaupungin, opetusalan ammattijärjestö OAJ:n 
ja KT-kuntatyönantajan kanssa.  
 
Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluyksikkö tuottaa esi-, perus-, 2. asteen koulutuksen psykologi- 
sekä kuraattoripalvelut. Lisäksi yksikkö tuottaa alle 18-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveys-
palvelua, jota toteuttavat psykiatriset sairaanhoitajat. Palveluyksikkö tuottaa myös Uuraisten ja Toi-
vakan 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. Palve-
lun painopistettä siirretään uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti kohti ehkäisevää ja yh-
teisöllistä työtä. Oppilas- ja opiskeluhuollon yksikkö on mukana psykososiaalisten palveluiden alai-
sen henkisen ensiavun kriisiryhmän toiminnassa sekä tuottamassa uuden sosiaalipalveluiden alai-
sen Nuorisovastaanoton palveluja.  

Nuorisopalvelut 

Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat Nuorisolain (2016) mukaisesti kaikki alle 29 –vuotiaat Jy-
väskylässä asuvat nuoret, joita Jyväskylässä on 56 600 (2018). Nuorisopalveluiden tehtävänä on 
parantaa jyväskyläläisten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvointia, edistää heidän osallisuuttaan ja 
vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuori-
sopalveluiden toimintaa tehdään tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Nuorisopalvelui-
den toiminta lähtee nuorten omista tarpeista käsin, heidän toiveensa sekä lähtökohdat huomioiden.  
  
Alueellinen nuorisotyö perustuu kolmella alueella (eteläinen, itäinen, pohjoinen) tehtävään nuori-
sotyöhön, jonka tukipisteenä ovat alueilla sijaitsevat kahdeksan nuorisotilaa. Nuorisotilojen pääkoh-
deryhmänä tilatyössä ovat 13–18-vuotiaat. Lisäksi keskustan alueen nuorisotilat (Veturitallit ja koh-
taamispaikka Bostari) kävijät ovat 13–29-vuotiaita. Bostariin jalkautuu muiden palveluiden asiantun-
tijoita ja paikassa työskennellään erityisnuorisotyön keinoin. Veturitallit ovat tilatyön lisäksi erityisesti 
kulttuurisen nuorisotyön ja tapahtumatoiminnan keskittymä. Alueellisessa nuorisotyössä työskente-
levät myös koulunuorisotyöntekijät, joita tällä hetkellä on neljällä yhtenäiskoululla.  
  
Uutena työmuotona alueellinen nuorisotyö käynnisti kesällä 2019 ns. nuorisopaku-toiminnan, jossa 
nuorisopalveluiden toimintoja jalkautetaan nuorten tapahtumiin, hengailualueille sekä alueille, joissa 
nuorisotiloja ei ole. 
 
Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15–29-vuotiaille nuorille, jotka ovat koulutuksen, työelämän 
tai nuorten palvelujen ulkopuolella. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva 
nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, 
itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulu-
tukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö on pääsääntöisesti yksilötyötä, mutta Jyväskylässä tar-
jotaan myös matalan kynnyksen ryhmämuotoista Akku-ryhmätoimintaa. 
 
Työpajatoiminta tarjoaa valmennus-, ohjaus- ja opetuspalveluja 15–29-vuotiaille jyväskyläläisille 
nuorille aikuisille. Tavoitteena on tukea nuoren työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa nuorta opintoi-
hin, työelämään tai kiinnittymään muihin häntä tukeviin palveluihin. Tarjolla on pajoja sekä arjen tai-
tojen vahvistamiseksi sekä työelämäpajoihin. 
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Nuorisotoimisto tuottaa koko nuorisopalveluita läpileikkaavia palveluita ja toimintaa sekä Ohjaamo-
toimintaa. Nuorisotoimiston alle sijoittuu nuorten osallisuus- (mm. Nuorisovaltuusto) ja yhdenvertai-
suustoiminta, mediakasvatus, viestintä, nuorten kesätyöllistäminen ja taloushallinto. Nuorisotoimisto 
vastaa myös järjestöyhteistyöstä ja avustustoiminnasta. Lisäksi nuorisopalveluiden kehittämistoi-
minta (mm. maakunnallinen nuorisotyö, Kasvun maisema (ESR), Fuengirola) sijoittuu nuorisotoimis-
toon. 
   
Ohjaamo Jyväskylä on nuorisotoimiston toimintaa. Jyväskylän kaupungin nuorisopalvelut hallinnoi-
vat Ohjaamo Jyväskylää yhteistyössä Gradia koulutuskuntayhtymän, Keski-Suomen TE-toimiston ja 
Jyväskylän kaupungin muiden palvelujen sekä yhteistyöverkoston kanssa. 
 
Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, joka rakentuu eri hallinnon-
alojen peruspalveluista ja laajasta yhteistyöverkostosta. Ohjaamon ydintoimintaa on henkilökohtai-
nen neuvonta ja ohjaus, tuki elämänhallintaan, urasuunnitteluun, sosiaalisten taitojen ja valmiuksien 
kehittäminen sekä kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen. Se tukee erityisesti erilaisissa siir-
tymävaiheessa olevia nuoria ja edistää koulutukseen ja työelämään kiinnittymistä. Nuoret ovat mu-
kana Ohjaamo-toiminnan kehittämisessä. 
  

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

 Oppilasmäärän kasvusta johtuva yleisopetuksen ryhmien määrän kasvu syksylle 2020 on 7 
ryhmää. Syksyllä 2020 tarve myös yhdelle vaikeimmin vammaisten oppilaiden ryhmälle sekä 
autismiopetuksen ryhmälle.  

 Oppilashuollon resursseja lisätään (3 htv) vuodelle 2020 lakisääteisissä aikarajoissa pysy-
miseksi 1.7.2020 alkaen.  

 Perusopetuksen ja toisen asteen välistä nivelvaihetta vahvistetaan ja Ohjaamo-toimintaa ke-
hitetään  

 Nuorisopalvelujen koulunuorisotyötä laajennetaan ja Ankkuri-toiminta aloitetaan. 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

TP TA+M TA
2018 2019 2020 euroa %

Tunnusluvut
Oppilasmäärä 20.9 12 274 12 494 12 560 66 0,5 %
Oppilaat, äidinkieli muu kuin suomi 877 654 826 172 26,3 %
Aamu- ja iltapäivätoiminnan lapset 1 630 1 599 1 680 81 5,1 %
Koulukuljetettavien määrä 1 794 1 822 2 000 178 9,8 %

Opetustuntien kokonaismäärä
 1-6 luokilla 10 979 10 495 10 823 328 3,1 %
 7-9 luokilla 6 021 6 349 6 494 145 2,3 %
 erityisopetus 3 328 3 363 3 407 44 1,3 %

Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat 80 627 78 000 82 000 4 000 5,1 %
Etsivässä nuorisotyössä kohdatut nuoret 700 700
Työpajatoimintaan osallistuvat nuoret 400 400
Ohjaamo-toiminnan ohjauskerrat 2 767 2 000 4 200 2 200 110,0 %

Mittarit
Opetuksen vuosiviikkotunnit/oppilas 1,66 1,62 1,65 0,0 1,9 %
Opetusryhmän laskennallinen koko/ryhmä
 1-6 luokilla 19,1 19,4 19,5 0,1 0,4 %
 7-9 luokilla 18,1 18,1 18,6 0,5 2,7 %

Muutos 2019 - 2020
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 

Toiminnan kuvaus 

Kulttuuri- ja osallisuuspalveluihin kuuluvat kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinto ja kulttuuri- ja osal-
lisuuspalvelut. 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen hallinto vastaa lautakunta-asioiden sekä kehittämisen toiminnoista. 
Tehtäviin kuuluvat päätöksenteon valmistelu, hallinnollinen ohjaus sekä strateginen suunnittelu ja 
kehittäminen kaupungin yhteisten linjausten mukaisesti. Yksikköön sisältyvät kulttuuri- ja liikuntalau-
takunnan ja palvelujohtajan menot sekä kansalaistoiminnan, kulttuurin ja liikunnan avustukset 
 
Kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa ja tukea kulttuurin sekä taiteen harjoitta-
mista 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. Vakiintuneita toimintamuotoja ovat kulttuurikasvatussuunnitelman toteutta-
minen perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa, kulttuurituotanto eri vanhustenhuollon toimin-
tayksiköissä ja -ympäristöissä, tapahtumatoiminta, jatkuva hanketoiminta sekä oppilaitosyhteistyö. 
Eri ikäisille suunnatun kulttuuritarjonnan saavutettavuutta edistetään kehittämällä digitaalisten pal-
velujen tarjontaa ja huomioimalla kulttuurisisällöissä monipuolisesti taiteen eri lajit ja muodot.  
 
Osallisuuspalvelut vastaa kaupunkitasolla osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan edistämisestä ja 
koordinoinnista. Osallisuustyötä tehdään yli hallintorajojen tavoitteena sekä asukkaiden että työnte-
kijöiden osallisuus. Toiminta perustuu kaupungin strategiaan, kulttuurisuunnitelmaan, hyvinvointi-
suunnitelmaan, yhdenvertaisuussuunnitelmaan ja osallisuusohjelmaan. Osallisuus toteutuu asuin-
alueilla, palveluiden kehittämisessä, päätöksenteossa ja yhteistyönä vapaaehtoisten ja järjestöjen 
kanssa. Palveluissa vahvistetaan erityisesti asiakasosallisuutta. Osallisuuden rakenteita selkiyte-
tään ja vahvistetaan toimialoilla toimialakohtaisilla osallisuustiimeillä. Asukkaita kohdataan dialogi-
sessa vuoropuhelussa Kuntapäättäjien iltakahveilla, joita järjestetään kahdeksalla eri asuinalu-
eella/kylällä, ja joihin osallistuu 400 asukasta viranhaltijoiden luottamushenkilöiden lisäksi.  
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Kaupungin väestökasvun seurauksena kulttuuripalvelujen kohdentaminen eri käyttäjäryhmille vaatii 
resurssien entistä tarkempaa kohdentamista. Perusresursseja pyritään kasvattamaan hankerahoi-
tuksella. Avustusten kokonaishallinnan prosessia kehitetään koko kaupungin tasolla.  
 
Yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään. Käytännössä tämä toteutuu esimerkiksi osal-
listumalla Villa Ranan kehittämiseen ja Jyväskylän Sydän -projektin edistämiseen.  
 
Kulttuurihyvinvoinnin näkökulmaa palveluissa vahvistetaan edelleen. Valtakunnallista ja maakunnal-
lista verkostotyötä ja rakenteita kehitetään edelleen. Hankkeiden omarahoitusosuuksiin varaudu-
taan.  
 
Osallisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistä osana kulttuuri- ja osallisuuspalveluita jatketaan 
edelleen eri sidosryhmien kanssa. Avointa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria sekä asukasyhteis-
työtä edistetään ottamalla käyttöön ja vakiinnuttamalla osallistavia menetelmiä. Päätöksenteon val-
mistelussa korostuu edelleen vaikutusten ennakkoarviointi.  
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 

Avustukset ja sopimukset 2018-2020 

 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Lasten, nuorten ja koko perheen kulttuuripalvelut
Tapahtumien, työpajojen ja muiden toimintojen lukumäärä 1 300 1 300 0 0,0 %
Osallistujien lukumäärä 28 000 28 000 0 0,0 %
Ikäihmisten kulttuuripalvelut
Tapahtumien, työpajojen ja muiden toimintojen lukumäärä 200 200 0 0,0 %
Osallistujien lukumäärä 8 500 8 500 0 0,0 %
Kulttuuriluotsitoiminta
Tapahtumien ja luotsausten lukumäärä 480 480 0 0,0 %
Osallistujien lukumäärä 5 000 5 000 0 0,0 %
Muut tapahtumat
Tapahtumien lukumäärä 20 20 0 0,0 %
Osallistujien lukumäärä 8 500 8 500 0 0,0 %
Striimaukset
Lukumäärä 15 15 0 0,0 %
Taiteilijat ja taidekasvattajat
Lukumäärä 350 350 0 0,0 %
Vapaaehtoistoiminta ja osallisuuspalvelut
Uusien vapaaehtoisten koulutukset 18 18
Vaparin välittämät vapaaehtoistehtävät 1 000 1 000
Kuntapäättäjien iltakahvit
  Tilaisuuksien lukumäärä 8 8
  Osallistujien lukumäärä 400 400
Vaikutusten ennakkoarviointi (suppeat ja laajat eva-toteutukset) 5 5

Muutos 2019 - 2020

TP TA+M TA
(euroa) 2018 2019 2020 euroa %

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustukset 412 651 414 384 414 400 16 0 %
Kulttuuriavustukset 159 608 150 584 150 600 16 0 %
Kansalaistoiminnan avustukset 40 893 46 450 46 400 -50 0 %
Kulttuuritoiminnan avustussopimukset 212 150 217 350 217 400 50 0 %

Liikuntatoiminnan avustukset 167 659 170 370 170 300 -70 0 %
Liikunta-avustukset 140 119 142 830 142 800 -30 0 %
Keski-Suomen urheiluakatemian avustus 27 540 27 540 27 500 -40 0 %

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry 0 0 255 600 255 600
Kansalaistoiminnan keskus 48 600 48 600 0 -48 600 -100 %
Sepänkeskus 175 000 175 000 0 -175 000 -100 %
Monikulttuurikeskus Gloria ry 170 000 170 000 170 000 0 0 %

Alvar Aalto -säätiö sr 338 800 338 800 338 800 0 0 %
JY:n tiedemuseo/Keski-Suomen luontomuseo 38 777 38 777 38 800 23 0 %
Suomen Ilmavoimamuseosäätiö sr 59 000 59 000 59 000 0 0 %
Jyväskylän festivaaliyhdistys ry/Jyväskylän Kesä 152 300 152 300 152 300 0 0 %

Avustukset ja sopimukset yhteensä 1 562 787 1 567 231 1 599 200 31 969 2 %

Muutos 2019 - 2020
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Jyväskylän kansalaisopisto 

Toiminnan kuvaus 

Jyväskylän kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka järjestää elinikäisen oppimisen 
periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulu-
tusta. Tavoitteena on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuu-
den, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutu-
mista. Toiminnassa korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. 
 
Oppilaitos järjestää myös taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille, käsityöneuvontaa sekä tilauskou-
lutusta. Painopistealueena tilauskoulutuksessa on maahanmuuttajien opetus. 
 
Koulutusta järjestetään myös Luhangan, Muuramen ja Uuraisten kunnissa. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Huhtikuussa 2018 alkanut maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus (ns. Umako-koulutus) 
jatkuu myös vuonna 2020. Työvoimakoulutus Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen kapasi-
teetti II -hankintasopimus päättyy 31.12.2019. ELY-keskus kilpailuttaa syksyllä 2019 ko. koulutuksen 
uudelleen ajalle 1.1.2020–31.12.2021. Kotoutumiskoulutuksen järjestämisen jatkuminen kansalais-
opistossa selvitetään marras-joulukuun 2019 aikana. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Kansalaisopisto
Opetustuntien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 41 022 38 900 38 900 0 0,0 %
josta taiteen perusopetuksen opetustunteja 6 087 6 300 6 300 0 0,0 %
Kurssilaisten määrä (ei sis. tilauskoul./hankkeita), 23 193 22 260 22 260 0 0,0 %
josta taiteen perusopetuksen kurssilaisia 1 992 1 550 1 550 0 0,0 %
Kurssien lukumäärä (ei sis. tilauskoul./hankkeita) 1 507 1 464 1 464 0 0,0 %
Maksuttomat yleisötilaisuudet (tuntia) 88 50 50 0 0,0 %
Tilauskoulutuksen opetustuntien lukumäärä 6 151 6 650 6 650 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 104 104 104 0 0,0 %
Kuvataidekoulu, laaja oppimäärä (ei sisällä hankkeita)
Opetustuntien lukumäärä 2 991 3 000 3 000 0 0,0 %
Kuvataiteen oppilaiden lukumäärä 290 290 290 0 0,0 %
Arkkitehtuurin oppilaiden lukumäärä 45 40 40 0 0,0 %
Käsityöneuvonta
Asiakkaiden lukumäärä (päivämaksun maksaneet) 1 762 1 800 1 800 0 0,0 %
Toimipisteiden lukumäärä 1 1 1 0 0,0 %

Mittarit
Kansalaisopisto: nettomenot e / opetustunti 56,2 63,4 63,4 0 0,0 %
Kansalaisopisto: nettomenot e / kurssilainen 99,4 108,5 108,5 0 0,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / oppilas 1 042,8 1 020,3 1 020,3 0 0,0 %
Kuvataidekoulu: nettomenot e / opetustunti 116,8 112,2 112,2 0 0,0 %
Käsityöneuvonta: nettomenot e / asiakas 34,8 39,6 39,6 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kirjastot 

Toiminnan kuvaus 

Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteet toteuttavat kirjastolakia tarjoamalla pääsyn aineistoihin, 
tietoon ja kulttuurisisältöihin; ylläpitämällä monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa; edistämällä luke-
mista ja kirjallisuutta ja tarjoamalla ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. 
 
Kirjastojen tilat ovat suosittuja julkisia tiloja, jotka ovat helposti ja maksutta kuntalaisten käytettävissä 
ja saavutettavissa. Kirjaston tehtävänä on myös tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työsken-
telyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.  
 
Osa kirjaston palveluista toteutetaan alueellisena yhteistyönä. Keskikirjastojen toiminta-alue kattaa 
kaikki keskisuomalaiset kirjastot, yhteensä 23 kuntaa. Keskisuomalaiset kirjastot toimivat tiiviissä 
yhteistyössä tavoitteena kaikille tasa-arvoiset kirjastopalvelut. Kuntien asukkaat voivat varata, lai-
nata 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 

Omatoimikirjastokonseptia kehitetään poistamalla ikärajat omatoimiaikaan asioinnista. Samalla ma-
dalletaan lasten kirjastonkäytön esteitä ja edistetään lasten lukemista sekä toteutetaan eduskunnan 
oikeusasiamiehen ratkaisua syksyltä 2018, jonka mukaan kirjastopalvelut on yleisistä kirjastoista 
annetun lain perusteella nimenomaan tarkoitettu kaikille iästä riippumatta.  
 
Suurimmat lähikirjastot Vaajakoskella ja Palokassa avataan omatoimikäytölle vuoden alussa. Jyväs-
kylässä on tällöin seitsemän laajoilla aukioloajoilla toimivaa lähikirjastoa. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Lainat 2 830 000 2 750 000 2 700 000 -50 000 -1,8 %
Käynnit 1 188 000 1 175 000 1 255 000 80 000 6,8 %
Verkkokäynnit 910 000 850 000 870 000 20 000 2,4 %
E-aineiston käyttökerrat 151 300 75 000 210 000 135 000 180,0 %
Tapahtumiin ja yleisötilaisuuksiin osallistuneiden määrä 13 100 20 000 20 000 0 0,0 %
Uutuusaineiston hankinta kpl 44 800 40 000 40 000 0 0,0 %

Mittarit
Bruttomenot e / asukas 60,9 60,5 60,5 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Museot 

Toiminnan kuvaus 

Museopalvelut muodostuvat Jyväskylän taidemuseota, Keski-Suomen museosta ja Suomen käsi-
työn museosta. Uusi museolaki (314/2019) ja museoiden uudistunut valtionosuusjärjestelmä tulevat 
voimaan vuoden 2020 alussa. Jyväskylän kaupungin museopalveluissa uuden lain myötä Jyväsky-
län taidemuseosta (aiemmin aluetaidemuseo) ja Keski-Suomen museosta (aiemmin maakuntamu-
seo) muodostuu Keski-Suomen maakunnan alueellinen vastuumuseo, joka vastaa uuden lain mu-
kaan seuraavista tehtävistä toimialueellaan: 
 
1) toimii kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää museotoimintaa, toimialansa yh-
teistyötä sekä kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta; 
2) toimii kulttuuriympäristön, erityisesti rakennetun ympäristön ja arkeologisen kulttuuriperinnön asi-
antuntijana, joka antaa lausuntoja, osallistuu asiantuntijana viranomaisneuvotteluihin ja antaa neu-
vontaa, sekä kehittää ja edistää kulttuuriympäristön vaalimista, toimialansa yhteistyötä sekä kulttuu-
riympäristötiedon digitaalista tallentamista ja saatavuutta; 
3) toimii taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön asiantuntijana sekä kehittää ja edistää toimialansa 
yhteistyötä sekä taiteen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta. 
 
Suomen käsityön museo (aiemmin valtakunnallinen erikoismuseo) toimii käsityöalan valtakunnalli-
sena vastuumuseona ja museolain mukaan sen tehtävänä on: 
 
1) toteuttaa valtakunnallista museotoimintaa erikoisalallaan; 
2) kehittää ja edistää kulttuuriperintötyötä ja museoiden yhteistyötä erikoisalallaan; 
3) toimia erikoisalansa kulttuuriperinnön valtakunnallisena asiantuntijana; 
4) ylläpitää ja edistää erikoisalansa kansainvälisiä yhteyksiä; 
5) edistää erikoisalansa kulttuuriperinnön tallentamista ja digitaalista saatavuutta. 
 
Museoiden valtionosuusjärjestelmän muutoksen myötä museon perustehtävistä myönnetään henki-
lötyövuosiin sidottua valtionosuutta 35 % henkilötyövuoden yksikköhinnasta ja alueellisista vastuu-
tehtävistä 85 % henkilötyövuoden yksikköhinnassa. Jyväskylässä tämä tarkoittaa valtionosuuden 
korotusta. Myös valtakunnallisten vastuumuseoiden rahoitus muuttuu. Museot laativat vastuumu-
seotoiminnastaan nelivuotissuunnitelman, josta neuvotellaan Museoviraston kanssa.  
 
Museoiden perustehtävä on sivistyksellinen. Ne kartuttavat yhteistä kulttuurista ja sosiaalista pää-
omaa tallentamalla, tutkimalla, dokumentoimalla sekä pitämällä esillä keskisuomalaista ja suoma-
laista kulttuuriperintöä, järjestämällä vaihtuvia näyttelyitä, opetus- ja opastustilaisuuksia ja tapahtu-
mia sekä tarjoamalla muita museokasvatuksellisia palveluja ja osallistumismahdollisuuksia eri ikä- 
ja kohderyhmille myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo ovat edelleen mukana Jyväskylän sydän -hank-
keessa. 
 
Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välisen ni-
velosan suunnittelu käynnistyy. Samoin käynnistyy edellä mainituista museoista muodostuvan Ruu-
supuistoon museokeskuksen toimintakonseptin laatiminen. 
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Museopalveluissa siirrytään uuteen kokoelmahallintajärjestelmään, joka parantaa merkittävästi mu-
seokokoelmien digitaalista saavutettavuutta.  
 
Museoiden tapahtumatuotanto kasvaa Keski-Suomen museon auettua yleisölle loppuvuonna 2019. 
Museoissa kiinnitetään erityishuomio yhdessä tekemiseen niin yleisöjen kuin muiden toimijoiden 
kanssa. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
  

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Kävijöiden määrä 100 946 80 000 100 000 20 000 25,0 %
Perjantaikävijöiden määrä 19 632 12 000 20 000 8 000 66,7 %
Opetus- ja opastustilaisuudet 2 162 2 100 2 150 50 2,4 %
Opintotilaisuuksiin osallistujien määrä 10 455 13 000 13 000 0 0,0 %
Yleisötapahtumat 202 150 200 50 33,3 %
Aukiolotunnit 7 976 8 100 10 000 1 900 23,5 %

Mittarit
Kävijät / aukiolotunnit 12,7 9,9 10,0 0 1,0 %
Perjantaikävijät / maksullisten kohteiden kävijät 28,8 % 17,2 % 22,2 % 0 29,1 %
Opintoryhmien osallistujat / kävijät 19,0 % 16,3 % 13,0 % 0 -20,2 %

Bruttomenot e / asukas 33,0 31,8 31,8 0 0,0 %
Nettomenot e / asukas 29,0 29,5 29,5 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Liikunta 

Toiminnan kuvaus 

Liikuntapalvelujen perustehtävänä on luoda kuntalaisille liikuntaedellytyksiä ja siten edistää kaupun-
kilaisten terveyttä ja hyvinvointia. Tavoitteena on tarjota ja tuottaa liikuntapalveluja yhdessä eri toi-
mijoiden kanssa koko väestö huomioon ottaen. 
 
Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat erilaisten liikkumisympäristöjen ja liikuntapaikkojen kunnossa-
pito sekä palvelujen järjestäminen eri toimijoiden kanssa. Terveyttä edistävien liikuntapalvelujen jär-
jestäminen perustuu tiiviiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ja palvelujen helppoon saavutet-
tavuuteen kuntalaisen näkökulmasta. Liikuntapalvelujen toiminnassa painotetaan lasten, nuorten ja 
iäkkäiden liikuntaedellytysten sekä seurojen ja huippu-urheilun toimintaedellytysten turvaamista. Li-
säksi 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 2020 aikana, aiheuttaa se 
toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia liikuntapalveluille.  
 
Liikuntapalvelut toteuttaa strategisen suunnittelun ja toiminnan välineeksi liikuntaverkkosuunnitel-
man, joka kokoaa yhteen eri näkökulmia ja tarpeita liikuntapalvelujen kehittämiseksi.  
 
Osana Jyväskylän kaupungin luontoliikunta-suunnitelmaa toteutetaan ensimmäinen osa koko kau-
pungin kiertävää reitistöä, joka mahdollistaa myös maastopyöräilyn harrastamisen. Lisäksi Liikunta-
palvelut on aktiivisesti mukana Laajavuoren ulkoilu- ja virkistysalueen kehittämistyössä. Osana ke-
hittämistyötä on alueelle suunnitteilla 2,5 kilometrin mittaisen ensilumenladunpohjan asfaltointi, joka 
toimisi kesäaikaan rullahiihtoratana. 
 
Laajavuoressa Kilparinteen hissi on elinkaarensa päässä. Hissi on rakennettu vuonna 1962 ja sitä 
on viimeisten vuosien aikana jouduttu korjaamaan toistuvasti, joten hissi tullaan uusimaan vuoden 
2020 aikana. 
 
Viitaniemen liikuntapuistoa kehitetään vaiheittain vastaamaan nykyistä alueen toimintaa. Nykyiset 
päärakennuksen tilat ovat epäkäytännölliset ja riittämättömät tapahtumien järjestämiseen, jonka li-
säksi rakennus on tullut elinkaarensa päähän. 
 
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa ja Vaajakosken uimahallissa Wellamossa otetaan käyttöön oma-
toimisen liikunnan harrastamisen aktivoimiseksi Hydrohexin virtuaaliset vesijumpat. 
 
Liikkuvan koulu -hankkeen aikana käynnistetty kouluPT-toiminnan kehittäminen jatkuu yhteistyössä 
opetuspalveluiden ja kouluterveydenhuollon kanssa. 
 
Käynnistetään osana Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa iäkkäiden kaatumisten ennaltaehkäisyn liikun-
tapolun kehittäminen. Tavoitteena tehostaa yhteisten toimintamallien kehittämistä eri palveluntuot-
tajien kesken. 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
  

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Liikuntatiloihin myönnetyt vuorot yhteensä, 117 176 120 000 120 000 0 0,0 %
 , joista juniorivuorojen osuus (%) 33 % 35 % 35 % 0 0,0 %
Sisäliikuntatilojen käyttöaste-% (10 keskeisintä) 73,00 % 73,00 % 75,00 % 0 2,7 %
Ohjattujen ryhmien ja kurssien lukumäärä 370 368 375 7 1,9 %
 , joissa suoritekertoja 78 628 78 900 78 900 0 0,0 %
Liikuntaneuvonnan tuntimäärä (h) 790 700 880 180 25,7 %
Liikuntaluotsitoiminnan toteutuneet luotsitehtävät 579 600 550 -50 -8,3 %
Liikuntaluotsitoiminnan ja vertaisohjatun liikunnan suoritekerra 5 998 6 300 6 000 -300 -4,8 %
Koulujen ja päiväkotien uinninopetus:
 Uimaopetustuntien määrä (h) 1 580 1 488 1 600 112 7,5 %
 Uimaopetustuntien suoritekerrat 29 757 28 116 28 300 184 0,7 %
 Uimataitoisuus (%) 81,0 % 77,0 % 83,0 % 0 7,8 %
LiikuntaLaturi- ja LiikuntaVeturi- toimintoihin 
  osallistuneiden lasten ja nuorten (9-19 v.) määrä 1 690 2 250 2 500 250 11,1 %
Seniorikorttien (65 +) myyntimäärä 2 100 2 100 2 450 350 16,7 %
Uimahallien kävijämäärä yhteensä 516 805 530 000 530 000 0 0,0 %
Lasten ja nuorten (alle 18 v.) osuus uimahallikäynneistä (%) 26 % 27 % 28 % 0 3,7 %
Senioreiden osuus uimahallikäynneistä (%) 27 % 29 % 30 % 0 3,4 %

Mittarit
Bruttomenot € / asukas 136,5 140,0 140,0 0 0,0 %
Nettomenot € / asukas 99,6 100,0 100,0 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Jyväskylä Sinfonia 

Toiminnan kuvaus 

Jyväskylä Sinfonia on Keski-Suomen ainoa ammattisinfoniaorkesteri, jonka monipuolinen ja korkea-
tasoinen ohjelmisto sisältää klassisen musiikin lisäksi laajasti eri kohderyhmät huomioon ottavia 
sekä genrerajat ylittäviä konsertteja. Orkesteri vierailee kotikunnan lisäksi esiintymässä lähikun-
nissa, muualla Suomessa eri festivaaleilla sekä ulkomailla. Orkesterin toiminta monipuolistaa Jyväs-
kylän kulttuurikenttää, lisää kaupungin vetovoimaa ja tekee sitä myös kansainvälisesti tunnetuksi. 
 
Jyväskylä Sinfonian toimintaan kuuluu musiikkikasvatus sekä kuulijoiden kohtaaminen aktiivisesti eri 
keinoin. Orkesteri kehittää lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa yhteishankkeessa laajan alueelli-
sen kumppaniverkoston kanssa. Uusia yleisöryhmiä tavoitetaan osaksi vuosittaista toimintaa vakiin-
tuneen Sinfonia on the Move -jalkautumiskiertueen kautta sekä toteuttamalla konsertteja mm. päi-
väkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityksissä ja julkisissa tiloissa. Myös avoi-
met kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja koululaisten musiikkityöpajat mahdollistavat uuden-
laiset kohtaamiset muusikoiden ja kuulijoiden välillä. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Jyväskylä Sinfonia on aktiivisesti mukana Jyväskylän sydän -hankkeessa, johon kulttuurilaitosten 
toiminnan ja yhteistyön kehittämisen ohella olennaisena osana kuuluu musiikkisalikysymyksen rat-
kaiseminen. Lähivuosien aikana huomattava osa orkesterin muusikkokunnasta saavuttaa eläkeiän, 
mikä tekee uuden ja osaavan työvoiman saamisesta kriittisen menestystekijän orkesterin tulevalle 
kehitykselle. Toimitilakysymysten ratkaiseminen ja sen myötä tarkoituksenmukaisten työskentely-
olosuhteiden varmistaminen on taiteellisen kehittymisen ja yleisöjen palvelemisen ohella keskeinen 
tekijä myös osaavan työvoiman houkuttelemisessa.  
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Kuulijat (lkm) 41 170 26 000 26 000 0 0,0 %
Salin täyttöaste (%) 98 92 92 0 0,0 %
Konsertit (lkm) 119 52 52 0 0,0 %
Kausikortit (lkm) 695 620 620 0 0,0 %
Yleisötyö (osallistujat) 8 850 4 000 4 000 0 0,0 %

Mittarit
Bruttomenot, €/asukas 22,0 21,7 21,7 0 0,0 %
Nettomenot, €/asukas 18,7 19,3 19,3 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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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, vierailuesi-
tyksiä, sunnuntaiproduktioita ja luo yhtenä keskeisenä kulttuurilaitoksena osaltaan kuvaa Jyväsky-
lästä vetovoimaisena ja merkittävänä kulttuurikaupunkina. 
 
Suuren näyttämön esityskauden avaa kaupunginteatteriamme varten suomennettu kantaesitysnäy-
telmä ja pienen näyttämön avaus hyödyntää uutta audiovisuaalista tekniikkaa. Yhteistyö Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun kanssa jatkuu opiskelijoiden toteuttaman musikaalikonsertin muodossa. Mu-
siikkikampus ja sen opiskelijat ovat vahvasti mukana myös syksyn musikaalin esiintyjäryhmässä. 
Talvella 2019 peruttu Sydänmaa-näytelmä tulee ohjelmistoon syksyllä. 
 
Jyväskylän kaupunginteatterin, Jyväskylä Sinfonian ja Keski-Suomen Tanssin Keskuksen yhteistyö 
Glamour & Glam -tapahtuma jatkuu neljännen kerran. Lisäksi kaupunginteatteri on mukana VOS 
teattereiden näytelmäkirjallisuuden kehittämishankkeessa. 
 
Kahdeksan teatterin kansainvälinen esitysyhteistyö jatkuu edelleen vuonna 2020. Jyväskylän kau-
punginteatteri tekee produktiossa tiivistä tuotannollista yhteistyötä Teatteri Eurooppa Neljän kanssa. 
Yhteistyön tavoitteena on edistää korkeatasoista esitystoimintaa, verkostoitua ja oppia hankehallin-
nointia. 
 
Ammatillista yhteistyötä Taideyliopisto Teatterikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston näyttelijänkou-
lutusohjelman kanssa jatketaan.  
 
Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyö tuottaa lukuisia kohtaamisia ja tapahtumia yhteistyössä kun-
nallisten, valtakunnallisten sekä kolmannen sektorin eri alojen toimijoiden kanssa. Yleisötyö toteute-
taan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksen 
sekä Avoimen yliopiston kanssa. Työpajoja viedään Jyväskylän perusopetuksen luokkiin ja suunnit-
telussa huomioidaan uuden opetussuunnitelman tavoitteisto. Taidetestaajat hankkeen kautta noin 
2000 8-luokkalaista pääsee katsomaan yhden suuren näyttämön esityksen ja osallistuu esityksen 
esi- ja jälkityöstöön. Draamalliset teatterikierrokselle Teatteriseikkailulle pääsevät kaikki kaupungin 
2. luokkalaiset. 
 
Teatterin yleisötyöntekijä jatkaa nuorten matalan kynnyksen Backstage Group harrasteryhmän (15–
24-vuotiaat) vetämistä. Ryhmä tekee yhteistyötä nuorisoalan järjestöjen kanssa. Kesällä 2017 aloi-
tetut lasten ja nuorten teatterileirit jatkavat 2020. Yleisötyön tapahtuma- ja osallistujamäärät ovat 
kasvussa. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Keski-Suomen Alueooppera esittää tuotantoaan kymmenen kertaa suurella näyttämöllä. Tuotanto 
toteutetaan joka toinen vuosi.   
 
Jyväskylän kaupunginteatteri on hankekumppanina Aura of Puppets ry:n (nukketeatteriammattilais-
ten verkosto) valmistelemassa nukketeatterin kiertuehankkeessa. 
 
Tavoitteena on toteuttaa suuren näyttämön lavanostinten remontti kesällä 2020 siten, että suuri näyt-
tämö sulkeutuu toukokuun puolessa välissä. Esityskausi lyhenee noin kaksi viikkoa. 
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 €/kpl %

Tunnusluvut
Katsojien lukumäärä 61 847 60 000 62 000 2 000 3,3 %
Ensi-iltojen lukumäärä 10 7 7 0 0,0 %
Yleisötyön tilaisuudet 328 380 380 0 0,0 %

Mittarit
Teatterin näyttämöiden täyttöaste % 77,6 72,0 72,0 0 0,0 %
Yleisötyö (osallistujat) 6 611 8 850 8 850 0 0,0 %
Bruttomenot, €/asukas 40,3 39,8 39,8 0 0,0 %
Nettomenot, €/asukas 30,0 31,2 31,2 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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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 neljätoista palveluyksikköä. 
 
Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta, niihin liit-
tyvästä yleissuunnittelusta ja kaupunkikuvan suunnittelusta, asumisen kehittämisestä ja viranomais-
tehtävistä, 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 hallin-
nasta, suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, metsien hoidosta, pysäköinninvalvonnasta sekä 
seudullisesta joukkoliikenteestä ja jätehuollon viranomaistehtävistä. 
 
Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ym-
päristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa, kau-
pungin ympäristöjärjestelmän ylläpidosta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista. 
 
Asiakaspalvelun ja johdon tuen palvelualue huolehtii yksityis- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelun 
sujuvuudesta, kaupunkirakenteen toimialan keskitetyistä hallinto- ja taloushallintopalveluista sekä 
toimialan yhteisestä kehittämisestä. 
 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 
 
*vuoden 2018 ja 2019 luvuissa ei ole Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lukuja 
  

*  TP *  TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toimintatulot 54 347,3 47 784,1 53 517,5 5 733,4 12,0 %
   Myyntitulot 17 171,5 16 571,7 21 998,6 5 426,9 32,7 %
   Maksutulot 8 902,5 8 618,0 8 573,4 -44,6 -0,5 %
   Tuet ja avustukset 1 300,3 1 244,0 1 144,0 -100,0 -8,0 %
   Muut toimintatulot 26 973,0 21 350,4 21 801,5 451,1 2,1 %
Toimintamenot 54 324,3 56 236,2 64 636,5 8 400,3 14,9 %
   Henkilöstömenot 11 618,1 13 099,3 18 861,1 5 761,8 44,0 %
   Palvelujen ostot 37 876,9 39 384,3 38 535,2 -849,1 -2,2 %
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 647,9 1 654,4 4 075,8 2 421,4 146,4 %
   Avustukset 309,3 392,3 437,3 45,0 11,5 %
   Muut toimintamenot 2 872,1 1 705,9 2 727,1 1 021,2 59,9 %
Toimintakate (sitova taso) 23,0 -8 452,1 -11 119,0 -2 666,9 31,6 %

Muutos 2019 - 2020
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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. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimää-
rin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä 
yritysvaikutukset.  

Liikenne- ja viheralueet  

3. Suojateillä tapahtuvien onnettomuuksien määrää vähennetään 30 % vuoden 2018 tasosta vuo-
den 2023 loppuun mennessä (vuonna 2018 suojateillä tapahtui 25 onnettomuutta, joissa louk-
kaantui 9 henkilöä). 

4. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 7,0 % (vertailulukuna vuoden 2019 toteuma). 

Rakentaminen ja ympäristö 

5. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myön-
netyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta.  

6. Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisille kohteille sekä maa-aineslupakohteille 
tehdään yhteensä noin 90 valvontakäyntiä (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon 
suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. 

 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet  

Raikas ja kasvava elinvoima 
 
 Teema 7. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja 

tutkimuksen keskuksena 
 

Laaditaan Seminaarinmäen aluesuunnitelma.  
Kirkastetaan opiskelija-asumisen kokonaiskuva ja laaditaan toimenpiteet tavoitetilaan pääsemi-
selle.  

  
 Teema 11. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa 
 

Parannetaan kaupunkikeskustan saavutettavuutta joukkoliikenteen ja pysäköintijärjestelmän ke-
hittämisen keinoin. 
Kehitetään kaupunkikeskustan pitovoimaa tapahtumatoimintaa aktiivisesti palvelemalla ja kau-
punkivihreää lisäämällä.  
Kaupunkikeskustan täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä 10 kappaletta, keskustan ja Lu-
takon yhteen kytkemisen toteutettavuusselvitys valmistuu.    
 

 Teema 12. Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana 
 

Rekrytointihaasteiden ratkaisemiseksi tarjoamme aktiivisesti harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.  
Tuemme oman henkilöstön osaamisen kasvattamista.  
Pyrimme huolehtimaan toimialan palkkakilpailukyvystä suhteessa verrokkikaupunkeihin.  
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Resurssien viisas käyttö 
 

 Teema 13. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen 
 

Kunnallistekniikan korjausvelan kasvu taitetaan resursoimalla ylläpito ja perusparannus kestä-
västi.  
Linkki tulevaisuuteen -kehittämisohjelman toteutus käynnistyy. Toimenpiteitä ovat asumisen ja 
joukkoliikenteen kehityskuvan sisältävä KymppiR2020-ohjelma.  

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2020 

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 riskienhal-
linnan järjestämistä. Kaupunkirakenteen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteutta-
nut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
Toimialan riskikartoitus on päivitetty esimiesseminaarissa 12.6.2019. Tilaisuudessa käsiteltiin ris-
keistä mm. erilaisia epidemioita, vesihuollon toimintahäiriöitä ja sähkönsaannin häiriötilanteita. Ko-
konaisarvioinnissa kolme merkittävintä riskiä säilyivät kuitenkin ennallaan. 
   
Tehdyn riskiarvion perusteella kaupunkirakenteen merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikut-
tavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty alla olevassa taulu-
kossa satunaisessa järjestyksessä. 
  
 
Riski  Hallintakeinot ja toimenpiteet 

Poikkeuksellinen sääilmiö  Ajantasainen varautumissuunnitelma, hulevesien hallinta ja laadukas 
kaava‐ ja rakennussuunnittelu 

Rakennetun infran rapautu‐
minen 

Korjausvelan seurantatyökalu ja asiantuntemus erilaisten korjaustoimen‐
piteiden vaikuttavuudesta sekä riittävä resurssien ohjaaminen korjausve‐
lan hallintaan. 

Suhdanteiden ja asiakaskäyt‐
täytymisen vaihtelu 

Toimintaympäristön muutosten seuranta ja ennakointi erityisesti raken‐
tamisen ja joukkoliikenteen käyttäjämäärien suhteen. Pyritään reagoi‐
maan myös henkilöstöresurssilla. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

121



Määrärahan jakaantuminen palvelualueittain 

 

 
 
*vuoden 2018 ja 2019 luvuissa ei ole Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lukuja 
 
 
Kaupunkirakenteen toimialan toimintakatteen arvioidaan heikkenevän n. 2,7 milj. euroa vuoden 2019 
tilinpäätösennusteeseen verrattuna. Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toimintojen yhdistäminen lii-
kenne- ja viheralueiden palvelualueeseen nostaa sekä tuloja että menoja ja muuttaa sisäisessä ku-
lurakenteessa kustannuksia henkilöstökuluihin palveluiden ostosta. Lisäksi tulojen arvioidaan hie-
man nousevan maanvuokrissa. Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman vuodelle 2020 eh-
dotetut toimenpiteet on huomioitu joukkoliikenteen tuloarviossa. Vyöhykemäärän vähentämisen ja 
lippujen hintojen laskun nettovaikutus tuloihin on -0,8 milj. euroa. 
 
Muilta kuin liikelaitosintegraatiosta johtuvilta osin menojen kasvu johtuu etupäässä rakennusten pur-
kukustannusten, kaavoituksen asiantuntijapalvelujen sekä joukkoliikenteen liikennöintikustannusten 
noususta.  
  

*  TP  *  TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 269,3 203,0 38,0 -165,0 -81,3 %
Liikenne- ja viheralueet 26 118,7 24 527,2 30 196,3 5 669,1 23,1 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 24 724,9 19 800,0 19 937,3 137,3 0,7 %
Rakentaminen ja ympäristö 3 234,3 3 253,9 3 345,9 92,0 2,8 %
Toimintatulot yhteensä 54 347,3 47 784,1 53 517,5 5 733,4 12,0 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 956,2 3 455,2 2 943,3 -511,9 -14,8 %
Liikenne- ja viheralueet 41 047,0 41 389,9 49 794,3 8 404,4 20,3 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5 843,7 6 205,4 6 953,8 748,4 12,1 %
Rakentaminen ja ympäristö 4 477,4 5 185,7 4 945,1 -240,6 -4,6 %
Toimintamenot yhteensä 54 324,3 56 236,2 64 636,5 8 400,3 14,9 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki -2 686,8 -3 252,2 -2 905,3 346,9 -10,7 %
Liikenne- ja viheralueet -14 928,3 -16 862,7 -19 598,0 -2 735,3 16,2 %
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 18 881,2 13 594,6 12 983,5 -611,1 -4,5 %
Rakentaminen ja ympäristö -1 243,1 -1 931,8 -1 599,2 332,6 -17,2 %
Toimintakate yhteensä 23,0 -8 452,1 -11 119,0 -2 666,9 31,6 %

Muutos 2019 - 2020
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Kaupunkirakenteen toimiala 

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 

Toiminnan kuvaus  

Asiakaspalvelu ja johdon tuki -palvelualue vastaa kaupunkirakenteen toimialan talouden, hallinnon 
ja kehittämisen tehtävistä sekä yhteisistä toiminnoista. Palvelualueeseen kuuluvat johdon tuen li-
säksi toimialan yhteinen asiakaspalvelupiste Hannikainen, Forumin palvelupiste, Tikkakosken ja 
Korpilahden asiointipisteet sekä kaupungin puhelinvaihde. Forumin palvelupisteeseen on yhdistetty 
joukkoliikenteen lippupalvelut ja kaupungin palvelukassa. 
   

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen hallinnon ja talouden tehtäviä hoitaneet henkilöt siirtyvät vuoden 
alusta liikenne- ja viheralueiden palvelualueelle. Palvelualueen toiminta säilyy pääosin ennallaan. 
Asiakaspalvelu ja johdon tuki -palvelualueella selvitetään puhelinvaihteen ulkoistamisen ja asiointi-
pisteiden toiminta keinoina taloustavoitteeseen pääsemiselle.  
 

Määrärahan jakaantuminen palveluittain 

 
 
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen kaupunkirakenteen toimialaan näkyy myös johdon 
tuen taloudessa, kun hallinnon tehtäviä ei enää laskuteta liikelaitokselta ja kaksi henkilöä siirtyy lii-
kenne- ja viheralueiden palvelualueelle. 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Johdon tuki 136,4 140,0 0,0 -140,0 -100,0 %
Toimialan yhteiset (sis. vyörytykset) 42,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Palvelupiste Hannikainen 7,3 8,0 0,0 -8,0 -100,0 %
Forumin palvelupiste 34,9 10,0 10,0 0,0 0,0 %
Yhteispalvelupisteet 15,6 10,0 0,0 -10,0 -100,0 %
Puhelinvaihde 10,3 10,0 0,0 -10,0 0,0 %
Lautakunnat ja jaostot 22,1 25,0 28,0 3,0 12,0 %
Toimintatulot yhteensä 269,3 203,0 38,0 -165,0 -81,3 %

Johdon tuki 573,5 620,5 574,1 -46,4 -7,5 %
Toimialan yhteiset (sis. vyörytykset) 1 310,9 1 573,9 1 428,3 -145,6 -9,3 %
Palvelupiste Hannikainen 367,9 454,5 431,9 -22,6 -5,0 %
Forumin palvelupiste 183,6 208,4 174,8 -33,6 -16,1 %
Yhteispalvelupisteet 151,0 176,7 53,6 -123,1 -69,7 %
Puhelinvaihde 189,4 196,5 49,5 -147,0 -74,8 %
Lautakunnat ja jaostot 179,7 224,7 231,1 6,4 2,8 %
Toimintamenot yhteensä 2 956,2 3 455,2 2 943,3 -511,9 -14,8 %

Johdon tuki -437,1 -480,5 -574,1 -93,6 19,5 %
Toimialan yhteiset (sis. vyörytykset) -1 268,2 -1 573,9 -1 428,3 145,6 -9,3 %
Palvelupiste Hannikainen -360,6 -446,5 -431,9 14,6 -3,3 %
Forumin palvelupiste -148,7 -198,4 -164,8 33,6 -16,9 %
Yhteispalvelupisteet -135,4 -166,7 -53,6 113,1 -67,8 %
Puhelinvaihde -179,1 -186,5 -49,5 137,0 -73,5 %
Lautakunnat ja jaostot -157,7 -199,7 -203,1 -3,4 1,7 %
Toimintakate yhteensä -2 686,8 -3 252,2 -2 905,3 346,9 -10,7 %

Muutos 2019 - 2020
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Kaupunkirakenteen toimiala 

Liikenne- ja viheralueet 

Toiminnan kuvaus  

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

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminnot sulautetaan liikenne- ja viheralueiden palveluyksiköihin 
vuoden alusta. Muuttunut organisaatio ja samassa yhteydessä toteutettava muutos, jossa siirrytään 
talouden ja toiminnan osalta Infra RYL:n mukaiseen nimikkeistöön, on edellyttänyt talouden osalta 
suuria muutoksia, jotka vaikeuttavat talouden seurantaa ja ennustamista. Vuoden aikana tarkenne-
taan uuden organisaation mukaista työnjakoa ja talouden seurantaa.  
 
Ulkovalaistuksen energiatehokkuuden parantamista jatketaan siten, että energiankulutus ei kasva 
vuoden 2016 tasosta vuoden 2024 loppuun mennessä. Kaupungin laajentuessa valaisimien määrä 
lisääntyy, joten tavoitteeseen pääsemiseksi täytyy jatkaa energiatehottoman valaisinkannan uusi-
mista. Uusinvestointien ja vanhojen valaisimien vaihtojen myötä siirrytään vaiheittain yöaikaisesta 
valojen sammuttamisesta LED-valaisimien mahdollistamaan valaistuksen himmentämiseen. 
 
Viherpalveluiden keväällä 2020 valmistuvassa investointihankkeen toimintaohjeessa tullaan huomi-
oimaan kestävän ympäristörakentamisen (KESY) periaatteet. Tämä ohje pitää sisällään hankkeen 
etenemisen suunnittelusta rakentamiseen. KESY-periaatteet otetaan huomioon myös 2020-2021 
valmistuvaan viherpalveluiden kunnossapidon toimintaohjelmaan. Glyfosaatittomuuteen ja laadun 
tason nostoon pystytään reagoimaan muutaman vuoden aikana alueiden muutostöillä ja hoitotapo-
jen muutoksilla. Tavoitteena on mm. käynnistää niittyselvitys, joka osaltaan lisää myös resurssivii-
sautta ja luonnon monimuotoisuutta, jos niittypinta-alaa lisätään liikenne- ja viheralueiden hallin-
noimilla alueilla. 
 
Metsäpalveluiden toiminnassa on vielä nähtävissä talven 2019 tykkilumituhojen vaurioittamien pui-
den korjuu metsätuholain mukaisissa toimissa. Metsäohjelman mukaisesti suojelutavoite 17 % pyri-
tään saavuttamaan talousarviovuoden aikana.  
 
Jätehuollon viranomaistoiminnassa täydennetään kuljetustietorekisteriä kuljetus- ja kiinteistörekiste-
ritiedoilla sekä jatketaan sako- ja umpikaivolietehuollon ja lietteen omatoimisen käsittelyn seurantaa. 
Jätehuoltomääräykset uudistetaan muuttuneen jätelain, kiristyneiden kierrätystavoitteiden sekä Lau-
kaan ja Toivakan kuljetusjärjestelmien muutosten takia. Jätehuollon poliittisen ohjelman laadinta 
käynnistetään. 
 
Joukkoliikenteen palvelutarjontaa kehitetään ja lisätään nousevien matkamäärien myötävaikutuk-
sella. Waltti -lippu- ja maksujärjestelmään valmistellaan liikennepalvelulain edellyttämiä valtakunnal-
lisia muutoksia ja lisätään mobiilipalveluita. Tunnistepohjaisen lippujärjestelmän käyttöön on tarkoi-
tus päästä kevään 2020 aikana. Jyväskylän keskustassa Vapaudenkadulla oleva paikallisliikenne-
terminaali siirretään keskustan rakennustöiden alta väliaikaisesti Asemakadulle, mikä aiheuttaa 
muutoksia linjojen reiteissä ja aikatauluissa. Väliaikaisen paikan kesto riippuu Reimarinkulman ja P-
paraatin rakentumisaikatauluista. 
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Jyväskylä aloittaa puheenjohtajakauden LUCI:n (Lighting Urban Community International) organi-
saatiossa. Se on näköalapaikka johtaa kansainvälistä valonkaupunkien verkostoa. ValoVision 2030 
toimenpiteitä käynnistetään taloudellisten resurssien määrittelemällä laajuudella. 
 

Määrärahan jakaantuminen palveluittain 

 

 
 
*vuoden 2018 ja 2019 luvuissa ei ole Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen lukuja 
 
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toimintojen yhdistäminen liikenne- ja viheralueiden palvelualuee-
seen muuttaa sisäisessä kulurakenteessa kustannuksia henkilöstökuluihin palveluiden ostosta. Sa-
malla talouden seurantarakenteeseen on tullut muutoksia kustannuspaikkojen osalta. Tavoitteena 
on hoitaa erityistä ammattitaitoa vaativat työt omalla henkilöstöllä. 
 
Talousarviovaraus mahdollistaa täysimääräisesti alueiden kasvusta ja olemassa olevien sopimusten 
indeksikorotuksista johtuvat menojen lisäykset. Lainsäädännön edellyttämien merkkimuutosten te-
keminen voidaan käynnistää 150 000 eurolla ja korjausvelan aktiivista vähentämistä jatkaa vajaalla 
miljoonalla eurolla. Talvihoidon 470 000 euron lisärahoitus mahdollistaa koko kaupungin alueella 
saman laatutason ja kevyen liikenteen laatukäytävien ja linja-autopysäkkien talvihoidon tason nos-
tamisen. 

*  TP  *  TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Kadut, tiet, satamat, kalusto, liik.valot ja-merkit 5 425,8 4 472,3 5 406,3 934,0 20,9 %
Kadunrakennuttaminen, geopalvelut ja varastot 0,0 0,0 5 011,6 5 011,6 0,0 %
Maankäyttösopimusmaksut 3 631,4 3 400,0 3 050,0 -350,0 -10,3 %
Viheralueet, metsät ja viljelypalstat 1 778,0 1 634,5 1 886,5 252,0 15,4 %
Jätehuoltopalvelut 266,5 328,7 260,2 -68,5 -20,8 %
Pysäköinninvalvonta 1 210,7 1 190,0 1 190,0 0,0 0,0 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä 196,0 144,0 200,0 56,0 38,9 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen 13 432,4 13 297,7 13 131,7 -166,0 -1,2 %
Valon hankkeet 113,2 60,0 60,0 0,0 0,0 %
Resurssiviisas kestävä liikenne 64,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toimintatulot yhteensä 26 118,7 24 527,2 30 196,3 5 669,1 23,1 %

Kadut, tiet, satamat, kalusto, liik.valot ja-merkit 16 883,3 16 874,9 19 304,3 2 429,4 14,4 %
Kadunrakentaminen, geopalvelut ja varastot 0,0 0,0 4 994,5 4 994,5 0,0 %
Maankäyttösopimusmaksut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Viheralueet, metsät ja viljelypalstat 3 790,3 3 761,5 4 090,0 328,5 8,7 %
Jätehuoltopalvelut 263,7 330,3 260,2 -70,1 -21,2 %
Pysäköinninvalvonta 674,7 712,2 702,4 -9,8 -1,4 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä 506,9 907,2 758,6 -148,6 -16,4 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen 18 487,0 18 553,6 19 427,5 873,9 4,7 %
Valon hankkeet 310,5 186,5 192,7 6,2 3,3 %
Resurssiviisas kestävä liikenne 130,4 63,7 64,1 0,4 0,6 %
Toimintamenot yhteensä 41 047,0 41 389,9 49 794,3 8 404,4 20,3 %

Kadut, tiet, satamat, kalusto, liik.valot ja-merkit -11 457,5 -12 402,6 -13 898,0 -1 495,4 12,1 %
Kadunrakennuttaminen, geopalvelut ja varastot 0,0 0,0 17,1 17,1 0,0 %
Maankäyttösopimusmaksut 3 631,4 3 400,0 3 050,0 -350,0 -10,3 %
Viheralueet, metsät ja viljelypalstat -2 012,4 -2 127,0 -2 203,5 -76,5 3,6 %
Jätehuoltopalvelut 2,8 -1,6 0,0 1,6 -100,0 %
Pysäköinninvalvontapalvelut 535,9 477,8 487,6 9,8 2,1 %
Joukko- ja palveluliikenne, Jyväskylä -310,9 -763,2 -558,6 204,6 -26,8 %
Joukko- ja palveluliikenne, seudullinen -5 054,6 -5 255,9 -6 295,8 -1 039,9 19,8 %
Valon hankkeet -197,3 -126,5 -132,7 -6,2 4,9 %
Resurssiviisas kestävä liikenne -65,7 -63,7 -64,1 -0,4 0,6 %
Toimintakate yhteensä -14 928,3 -16 862,7 -19 598,0 -2 735,3 16,2 %

Muutos 2019 - 2020
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Joukkoliikenteessä liikennöintikustannukset kasvavat liikenteen lisäämisen ja seutuliikenteeseen 
maksettujen nousukorvausten kasvamisesta. Paikallisliikenneterminaalin muutosta aiheutuviksi li-
säkustannuksiksi on arvioitu 200 000 euroa. Talousarviossa on huomioitu Linkki tulevaisuuteen 
2030 -kehittämisohjelman vuodelle 2020 ehdotettuja toimenpiteitä vyöhykemäärän vähentämisestä 
ja lippujen hintojen alentamisesta 10 %. Toimenpiteet pienentävät tuloja seudullisesti 0,9 milj., 
josta Jyväskylän kaupungin osuus on 0,8 milj. euroa. 
 
Fiksun liikkumisen edistämisellä tavoitellaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuk-
sien kasvua liikkumisen ohjauksen keinoin. Pääpaino on neuvonnassa, viestinnässä ja kampanjoin-
nissa sekä erilaisten liikkumisen palvelujen koordinoinnissa, kehittämisessä ja kokeiluissa 
 
Maankäyttösopimustuloja ennustetaan kertyvän 350 000 euroa vuotta 2019 vähemmän. Arvio pe-
rustuu kunnallistekniikan rakentamisohjelmaan. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 euroa %

Kadut, satamat ja venepaikat
Katu-, sijoitus- ja tapahtumalupien päätökset, kpl 1 200
Katutyölupien keskimääräinen käsittelyaika korkeintaan  
vrk/lupa 4 5 4,5 -1 -10,0 %
Energian kulutus kWh/valonlähde/a 256 247 256 9 3,6 %
Ulkovalaistuksen kokonaisenergiankulutus ei kasva vuoden 
2016 tasosta (8401 Mwh) 2017-2025 8 071 8 200 8 401 201 2,5 %
Katupalvelut, e/asukas 115 113 134 21 18,3 %
Katujen talvihoito, €/asukas 21 21 25 4 20,0 %
Katujen kesähoito, €/asukas 5,6 8,0 8,0 0 0,0 %
Katujen rakentaminen €/asukas 121 144 137 -7 -5,1 %
Venepaikkojen vuokrausaste-% 75 75 75 0 0,0 %
Satamapalvelut, e/asukas 2 3 3 0 3,9 %
Ylläpitokustannukset, e/venepaikka 98 95 95 0 0,0 %
Viherpalvelut
Viherpalvelut, e/asukas 21 20 22 2 9,4 %
Rakennettujen puistojen hoito, e/ha 17 262 14 750 15 600 850 5,8 %
Lähimetsien käsittelypinta-ala vuodessa -%/lähimetsien ha 10 10 10 0 0,0 %
Puistojen rakentaminen €/asukas 15 12 16 4 36,0 %
Joukkoliikenne, pysäköinninvalvonta ja jätehuolto
Joukkoliikenteen matkat (milj.kpl/v) 7,30 7,54 8,00 0 6,1 %
Maksukehoitukset pysäköinninvalvonta, kpl 19 770 19 000 19 500 500 2,6 %
Oikaisuvaatimus-% (pysäköintivirhemaksut) 6 5 7 2 40,0 %
Hyväksymis-% (pysäköintivirhemaksut) 5 6 6 0 0,0 %
Huomautukset oik.vaat. johd.-% (pysäköintivirhemaksut) 8 7 7 0 0,0 %
Pysäköinninvalvonnan kustannukset, 
e/pysäköintivirhemaksu 34 37 38 1 1,5 %
Jätehuollon hakemusten käsittelyaika vrk/lupa 4 7 7 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Lipputuki * = Vuodesta 2014 joukkoliikenteen järjestämistapamuutoksesta lähtien lipputuki on pois-
tunut ja kustannuksina huomioidaan joukkoliikenteen alijäämä 
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Kaupunkirakenteen toimiala 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 

Toiminnan kuvaus  

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

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Kaupunki valmistautuu osaltaan maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -aiesopimusneuvottelui-
hin yhdessä kaupunkiseudun 7 muun kunnan kanssa. 
 
Jyväskylän kasvu ja sen myötä rakentaminen on ollut viime vuosina vilkasta. Tilanne on valtakun-
nallisesti rauhoittunut, Jyväskylässäkin rakentamisen määrän ja sitä myötä tontinmyyntitulojen en-
nakoidaan laskevan. Kasvun perustuessa edelleen täydennysrakentamiseen asemakaavoituksen ja 
siihen liittyvän suunnittelun, sopimus- ja muiden neuvotteluresurssien taso tulee kuitenkin edelleen 
pitää korkeana.  
 
Yleiskaavoituksessa on viime vuosina panostettu merkittävästi kyläkaavoitukseen. Vuonna 2020 ei 
ole tarkoitus käynnistää kyläsuunnittelua uusissa kohteissa. Resurssit suunnataan asemakaavoi-
tusta tukevaan työhön, keskusta-asemanseudun kehittämiseen, seudullisiin MAL-selvityksiin ja 
muun muassa koko kaupunkia koskevaan virkistysreittiselvitykseen. Maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistamiseen liittyen Jyväskylän kaupunki osallistuu niin sanotun kuntakaavan pilotointiin. Avoin 
kaupunkiympäristö -politiikan kokeilut ja toimenpiteiden toteutus jatkuu. 
 
Maanhankinnalla ja kaavoituksella luodaan edellytyksiä myös pitkäjänteisesti tuleviin tarpeisiin. Yri-
tystonttien esirakentaminen ja rakennusten purkaminen käytöltään uudistuvilla kiinteistöillä on vaa-
tinut ja vaatii edelleen resurssien kasvattamista. Paikkatietopalvelut ovat organisoituneet uudelleen 
ja palveluita kehitetään edelleen sekä jyväskyläläisten että seudun muiden kuntien tarpeisiin. Siirty-
minen 2D-karttamaailmasta yhä voimakkaammin 3D-maailmaan jatkuu aineistojen ja järjestelmien 
parantamisella. 
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Määrärahan jakaantuminen palveluittain 

 

 
 
 
Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön tulojen arvioidaan säilyvän vuoden 2019 muutetun talousar-
vion tasolla. Tontinvuokratulojen ennustetaan kasvavan indeksin noustessa ja vuokraamisen suo-
sion hieman lisääntyessä suhteessa ostamiseen. Pilaantuneiden maa-alueiden hoitoon ja purkukus-
tannuksiin varataan n. 200 000 euroa lisää vuoteen 2019 nähden. Asemakaavoituksen asiantuntija-
palveluiden taso on nostettu uudelleen vuoden 2018 tasolle. Näin mahdollistetaan muun muassa 
puitesopimuskäytännön käynnistäminen. 
 

Tunnusluvut ja mittarit 

 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Yhdyskuntasuunnittelu 53,2 10,0 10,0 0,0 0,0 %
Paikkatieto 99,1 100,0 100,0 0,0 0,0 %
Asemakaavoitus 110,5 120,0 140,0 20,0 16,7 %
Tontit ja maanhallinta 8 551,2 8 520,0 8 687,3 167,3 2,0 %
Kiinteistönmuodostus 496,0 507,0 507,0 0,0 0,0 %
Maastomittaus 499,8 493,0 493,0 0,0 0,0 %
Maan myyntivoitot 14 915,1 10 050,0 10 000,0 -50,0 -0,5 %
Toimintatulot yhteensä 24 724,9 19 800,0 19 937,3 137,3 0,7 %

Yhdyskuntasuunnittelu 852,0 948,8 1 003,0 54,2 5,7 %
Paikkatieto 369,3 434,4 621,0 186,6 43,0 %
Asemakaavoitus 1 639,2 1 803,3 2 012,6 209,3 11,6 %
Tontit ja maanhallinta 1 664,6 1 484,8 1 877,5 392,7 26,4 %
Kiinteistönmuodostus 565,9 618,3 688,2 69,9 11,3 %
Maastomittaus 752,7 915,8 751,5 -164,3 -17,9 %
Toimintamenot yhteensä 5 843,7 6 205,4 6 953,8 748,4 12,1 %

Yhdyskuntasuunnittelu -798,8 -938,8 -993,0 -54,2 5,8 %
Paikkatieto -270,1 -334,4 -521,0 -186,6 55,8 %
Asemakaavoitus -1 528,7 -1 683,3 -1 872,6 -189,3 11,2 %
Tontit ja maanhallinta 6 886,6 7 035,2 6 809,8 -225,4 -3,2 %
Kiinteistönmuodostus -69,8 -111,3 -181,2 -69,9 62,8 %
Maastomittaus -253,0 -422,8 -258,5 164,3 -38,9 %
Maan myyntivoitot 14 915,1 10 050,0 10 000,0 -50,0 -0,5 %
Toimintakate yhteensä 18 881,2 13 594,6 12 983,5 -611,1 -4,5 %

Muutos 2019 - 2020

TP TA+M TA
2018 2019 2020 euroa %

Mittarit
Tarjotaan omakotitontteja varattavaksi 79 80 80 0 0,0 %

* Tarjotaan kerros- ja rivitalotuotantoa varattavaksi k-m2 41 000 60 000 25 000 -35 000 -58,3 %
Hyväksytyt yleiskaavat 2 1 0 -1 -100,0 %
Kyläsuunnittelukohteet 2 2 0 -2 -100,0 %

Asuin- ja rivitalojen asemakaavoittaminen, k-m2 80 600 70 000 70 000 0 0,0 %
Omakotitonttien asemakaavoittaminen 1 80 75 -5 -6,3 %
Teollisuustonttien asemakaavoittaminen, ha 55 10 10 0 0,0 %
Hyväksytyt asemakaavat, kpl 30 20 20 0 0,0 %
Valitukset asemakaavoista, kpl 1 2 1 -1 -50,0 %
Arkkitehtuurikilpailut 1 1 1 0 0,0 %
Asemakaavapoikkeamiset 45 50 50 0 0,0 %
Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamiset, muut 56 50 50 0 0,0 %

* Laskennasta jätetty pois vanhat markkinoinnissa olevat tontit, joita on noin 30000 kem2

Muutos 2019 - 2020
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Kaupunkirakenteen toimiala 

Rakentaminen ja ympäristö 

Toiminnan kuvaus  

Rakentamisen ja ympäristön palvelualue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja ym-
päristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, ympäristönsuojelun edistämisestä kunnassa, kau-
pungin ympäristöjärjestelmän ylläpidosta sekä kunnallisista eläinlääkäripalveluista. 
 

Toiminnan ja toimintaympäristön muutos edelliseen vuoteen 
verrattuna 

Asuntotoimen viranomaistehtävät siirtyivät 1.6.2019 kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palvelualu-
eelle. Tätä lukuun ottamatta viranomaistehtävissä ei ole odotettavissa suuria muutoksia toiminnassa 
tai toimintaympäristössä vuoden 2020 aikana. 
  
Kaupungin resurssiviisaustyön seuranta, raportointi ja kehittäminen siirtynevät ympäristönsuojeluun 
vuoden 2020 alusta. 
 

Määrärahan jakaantuminen palveluittain 

 

 
 
 
Lupa- ja valvontataksoja korotetaan n. 2 % vastaamaan kustannustason nousua. Kaupungin resurs-
siviisaustyön tulot ja menot sisältyvät ympäristönsuojelun lukuihin. 
  
 
 
 
 
 
 
 

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Rakennusvalvonta 1 869,1 1 907,0 1 927,0 20,0 1,0 %
Ympäristönsuojelupalvelut 171,2 120,0 172,4 52,4 43,7 %
Ympäristöterveydenhuolto 1 194,1 1 226,9 1 246,5 19,6 1,6 %
Toimintatulot yhteensä 3 234,3 3 253,9 3 345,9 92,0 2,8 %

Asuntotoimen palvelut 157,1 235,4 0,0 -235,4 -100,0 %
Rakennusvalvonta 1 428,4 1 816,7 1 710,8 -105,9 -5,8 %
Ympäristönsuojelupalvelut 748,7 889,1 990,0 100,9 11,3 %
Ympäristöterveydenhuolto 2 143,2 2 244,5 2 244,3 -0,2 0,0 %
Toimintamenot yhteensä 4 477,4 5 185,7 4 945,1 -240,6 -4,6 %

Asuntotoimen palvelut -157,1 -235,4 0,0 235,4 -100,0 %
Rakennusvalvonta 440,6 90,3 216,2 125,9 139,4 %
Ympäristönsuojelupalvelut -577,6 -769,1 -817,6 -48,5 6,3 %

Ympäristöterveydenhuolto -949,1 -1 017,6 -997,8 19,8 -1,9 %
Toimintakate yhteensä -1 243,1 -1 931,8 -1 599,2 332,6 -17,2 %

Muutos 2019 - 2020
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Tunnusluvut ja mittarit 

 
 
 
 
 
 

 
 

TP TA+M TA
2018 2019 2020 euroa %

Mittarit
Rakennusvalvonta:
- lupapäätökset, kpl 1 268 1 300 1 200 -100 -7,7 %
- suoritetut katselmukset, kpl 2 206 2 500 2 200 -300 -12,0 %
- myönnetyt rakennusluvat, k-m2 203 843 220 000 200 000 -20 000 -9,1 %
- myönnetyt asunnot, kpl 1 771 1 300 1 300 0 0,0 %
- uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika, vk > 6 ≤ 6 ≤ 6 0 0,0 %
Ympäristönsuojelu:
- lupapäätökset, kpl 82 70 70 0 0,0 %
- käsitellyt ilmoitukset, kpl 17 10 10 0 0,0 %
- valvontasuunnitelman mukaiset valvontakäynnit, kpl 87 80 90 10 12,5 %
- lausunnot, kpl 16 15 15 0 0,0 %
- maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika, kk < 4 < 4 < 4 0 0,0 %
Ympäristöterveydenhuolto:
- valvontasuunnitelman tarkastustavoitteen toteuma % 76 100 100 0 0,0 %
- valvontasuunnitelman näytemäärätavoitteen toteuma % 100 100
- terveydenhuoltokäynnit 95 95
- pieneläinvastaanottokäynnit 4 062 4 500 4 000 -500 -11,1 %

Muutos 2019 - 2020
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Liikelaitokset 

Kunnallinen liikelaitos 
Kunta tai kuntayhtymä voi perustaa kunnallisen liikelaitoksen liiketoimintaa tai liiketaloudellisten pe-
riaatteiden mukaan hoidettavaa tehtävää varten. Kunnat ja kuntayhtymät voivat myös yhdessä pe-
rustaa kuntayhtymän, jonka tehtävänä on kunnallisen liikelaitoksen ylläpitäminen.  
 
Kunnan tai kuntayhtymän liikelaitos on osa kunnan tai kuntayhtymän organisaatiota ja liikelaitoksen 
kirjanpito on (eriytetty) osa kunnan tai kuntayhtymän kirjanpitoa. Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitos 
ei siten ole itsenäinen kirjanpitovelvollinen, vaan kunta tai kuntayhtymä on kirjanpitovelvollinen kun-
talain (410/2015) 65 §:n perusteella myös liikelaitoksensa kirjanpidosta. Liikelaitoksen nimessä tulee 
olla sana liikelaitos. Isäntäkuntamallin mukaisesti perustetusta liikelaitoksesta käytetään myös nimi-
tystä liikelaitos. 
 
Kunnan liikelaitoksen taloudesta on säädetty kuntalain 120 §:ssä Kunnan liikelaitoksen talous. Sen 
mukaisesti liikelaitoksen talouteen sovelletaan kunnan taloutta koskevia säännöksiä kuitenkin siten, 
että: 
 

1) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kunnan ja kun-
tayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta erillisenä osana; 

2) kunnallisen liikelaitoksen talousarviossa ja -suunnitelmassa on tuloslaskelma-, investointi- ja 
rahoitusosa; 

3) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen kirjanpito on eriytettävä kunnan tai kuntayhtymän kir-
janpidossa; 

4) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen toiminnasta laaditaan tilikaudelta erillistilinpäätös, joka 
annetaan tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatetaan kunnanhallituksen tai yhtymähalli-
tuksen käsiteltäväksi; 

5) kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen 
johtaja; 

6) kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen tilikauden tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus 
enintään kunnan tai kuntayhtymän ylijäämäerien määrään; 

7) esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta toimin-
takertomuksessa. 

 
Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitosta sitovia meno- ja tuloeriä kunnan tai kuntayhtymän talousarvi-
ossa ovat: 1) kunnan tai kuntayhtymän pääomasijoitus liikelaitokseen ja liikelaitoksen pääoman pa-
lautus kunnalle tai kuntayhtymälle; 2) korvaus kunnan tai kuntayhtymän sijoittamasta pääomasta 
sekä 3) kunnan ja kuntayhtymän toiminta-avustus kunnan tai kuntayhtymän liikelaitokselle. 
 

Liikelaitosten tulostaulu TA 2020 
 

 
 

  

Htv Liike- Liikev. Tulos Tuloksen Sis. Sis. laino- Tuloutus Kum.

1 000 euroa vaihto muutos muutos lainat muutos kunnalle ylijäämä

Tilapalvelu-liikelaitos 26 99 045 2 615 -520 -188 8 931 -4 350 -12 600 1 093

Kylän Kattaus -liikelaitos 383 27 281 1 411 -375 2 0 0 0 990

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 369 31 628 2 055 60 1 683 0 0 0 206

Yhteensä 778 157 954 6 081 -835 1 497 8 931 -4 350 -12 600 2 290

135



 

TILAPALVELU-LIIKELAITOS 

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus 

Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on kattaa saamillaan vuokratuloilla omistajalle maksettava 
korvaus peruspääomasta (tuottovaatimus), poistot sekä kiinteistöjen kunnossa- ja ylläpidon menot. 
Strategisina avainalueina ovat terveelliset, turvalliset ja taloudelliset toimitilat, kiinteistöomaisuuden 
ja investointien hyvä hallinta sekä asiakas- ja käyttäjätyytyväisyys. Näihin avainalueisiin liittyvät toi-
minnot ja prosessit ovat liikelaitoksen jatkuvia kehittämisen kohteita. 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Toiminnalliset tavoitteet 
1. Kehitetään hiilijalanjäljen seurantaan laskentamenetelmä. 

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 MWh:n vuotuinen säästötavoite ko-
konaisenergian kulutuksessa. 

3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 (asteikolla 1-5 pistettä). 

4. Toteutetaan Örebro -olosuhde- ja oirekysely koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle.  

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

1. Maakuntauudistuksen peruuntuessa laaditaan perusturvan palveluverkkoselvitys tavoitteena 
kapasiteetinhallinta, tilatehokkuus ja tilaratkaisujen laadullinen objektiivisuus. 

2. Laaditaan Pohjanlammen päiväkodin hankesuunnitelma tavoitteena puurakentamiskohde kau-
punginvaltuuston 13.5.2019 päätökseen perustuen. 

3. Jatketaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämistä liikuntaa ja 
hyvinvointia tukeviksi. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2020 

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämistä. Tilapalvelu ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualu-
eensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
  
Tilapalvelun johtoryhmä tekee riskiarvioinnin sekä käsittelee ja raportoi arvioinnin kolmannesvuosit-
tain toimintakatsauksen sekä talousarvion laatimisen ja tilinpäätöksen yhteydessä.  
 
Tehdyn riskiarvion perusteella Tilapalvelun merkittävimmät toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavat ris-
kit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esitetty seuraavassa taulukossa. 
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Riski Hallintakeinot ja valvontatoimenpiteet 
Kiinteistöjen sisäilmas-
toriski 

Kiinteistöjen korjausvelka kasvaa korjausresurssien vähentyessä. Paino-
piste on sisäilmariskiä tunnistavissa selvityksissä ja niiden pohjalta tehtä-
vissä korjauksissa. Kiinteistönhoidon ja siivouspalvelun sopimuksissa sekä 
laadunseurannassa otetaan huomioon kiinteistöjen käyttöasteen muutok-
set, mm. koulujen iltakäyttö.  
Sisäilmasto-olosuhteita valvotaan sisäilmaprosessin mukaisilla käytän-
teillä. Valvovana ja arvioivana tahona toimivat myös sisäilmasto- sekä ter-
veyden ja hyvinvoinnin työryhmät.  
 

Kiinteistön äkillinen va-
hinkotapahtuma, kuten 
rakennuksen vaurioitu-
minen tai henkilöturval-
lisuutta uhkaava tilanne

Rakennusten äkillistä vaurioitumista ehkäistään palovaroitin- ja sammutus-
järjestelmillä, talotekniikan säännöllisillä huolto- ja kunnossapitotoimenpi-
teillä sekä tilojen oikean käytön perehdyttämisellä. Valvontaa suoritetaan 
tekemällä palo- ja pelastustarkastuksia, rakenne- ja kuntoselvityksiä, kiin-
teistönhoidon auditointia sekä työsuojelukierroksia. 
Kiinteistön teknistä henkilöturvallisuutta hallitaan mm. lukitus- ja kulunval-
vontajärjestelmillä, kameravalvonnalla, pako-oviratkaisuilla sekä koulura-
kennuksen suunnitteluvaiheessa noudattamalla Opetushallituksen suunnit-
teluohjetta.  
Kaupungin valmiusryhmä ja Tilapalvelu kehittävät kaupungin palvelukiin-
teistöjen käyttäjille suunnattuja turvallisuusohjeita. 
 

Kiinteistöjen vajaakäyt-
töasteen  
hallinta 

Tilapalvelun omistuksessa olevien tilojen vajaakäyttöaste on noin 8 % eli 
näillä tiloilla ei ole käyttäjää ja tilat aiheuttavat ainoastaan kustannuksia. 
Tärkeimmät toimenpiteet vajaakäyttöasteen hallitsemiseksi ovat tehokkaat 
myynti- ja vuokrausprosessit, rakennusten purkaminen sekä kaavoittami-
nen uuteen käyttötarkoitukseen.  
Vajaakäyttöastetta hallitaan kiinteistö- ja sopimustiedoilla, palveluverkko-
selvityksillä, vajaakäyttöasteen kehittymisen seurannalla sekä hallinnassa 
olevan tilan määrää pienentävillä toimenpiteillä (myynti, vuokraus, purku, 
kaavoitus). 
 

Palvelutilojen kapasi-
teetin riittävyys ja in-
vestointihankkeiden 
priorisointi  

Kasvava kaupunki edellyttää jatkuvaa resursointia palvelutiloihin. Perustur-
van toimialalla on soteuudistuksen keskeneräisyydestä johtuva kohonnut 
kapasiteetti- ja kiinteistöjen käytettävyysriski. Kulttuuri-kiinteistöissä on 
kasvava korjausvelka. Riskiä hallitaan vuosittaisilla perusopetuksen ja var-
haiskasvatuksen palveluverkkoprosesseilla, meneillään olevalla kulttuuriti-
lojen selvityksellä sekä käynnistyvällä perusturvan palveluverkkoselvityk-
sellä. Selvityksissä esitetyt toimenpiteet edellyttävät riittävää resursointia 
talonrakennushankkeisiin ja vuosikorjauksiin.  
Lakisääteisten perusopetus- ja varhaiskasvatustilojen kapasiteettia ja käy-
tettävyyttä valvotaan ja arvioidaan palveluverkkoprosessissa, Tilapalvelun 
omilla auditoinneilla sekä viranomaiskatselmuksin. Investointihankkeiden 
priorisointia valvotaan Tilapalvelun, toimialojen ja palvelualueiden johdon 
yhteiskokouksissa sekä kaupungin luottamuselimissä talonrakennuksen in-
vestointiohjelman käsittelyssä. 
 

Investointihankkeiden 
suunnittelu, toteutus ja 
valvonta 

Hankkeiden toteutusjärjestystä priorisoidaan resurssien, toiminnallisten 
tarpeiden sekä rakennusten kunnon mukaan. Investointihankkeiden suun-
nittelua ohjataan elinkaaritavoitteilla. Urakkavaiheen työmaan valvontaa ja 
hankkeen taloutta sekä vakuuksia ja rakennusaikaisia vakuutuksia seura-
taan tarvittavilla projektikäytänteillä. Prosessia valvotaan hallintosäännön 
mukaisilla päätöskäytänteillä ja Tilapalvelun omilla kontrolleilla. 
 

Pitkävaikutteisten sopi-
musten hallinta 

Tilapalvelun pitkävaikutteisia sopimuksia ovat vuokra-, palvelujenosto-,    
elinkaarihanke- ja energiatehokkuussopimukset. Hallinta- ja valvontakei-
noina ovat vuosittaiset sopimusten seurantakäytänteet sekä auditoinnit.
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Tulos- ja rahoitussuunnitelmat 

 

 

TILAPALVELU-LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Liikevaihto 94 757,0 96 430,0 99 045,0 2 615,0 2,7 %
Materiaalit ja palvelut -35 744,4 -35 744,0 -37 633,0 -1 889,0 5,3 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 240,3 -10 189,0 -10 640,0 -451,0 4,4 %
Palvelujen ostot -26 504,1 -25 555,0 -26 993,0 -1 438,0 5,6 %

Henkilöstökulut -1 498,8 -1 557,5 -1 611,3 -53,8 3,5 %
Palkat ja palkkiot -1 193,9 -1 252,1 -1 285,4 -33,3 2,7 %
Henkilösivukulut -304,9 -305,4 -325,9 -20,5 6,7 %

Poistot ja arvonalentumiset -22 632,4 -23 768,0 -25 133,0 -1 365,0 5,7 %
Vuokrakulut -21 020,6 -23 124,2 -22 542,0 582,2 -2,5 %
Liiketoiminnan muut kulut -255,3 -29,8 -45,7 -15,9 53,4 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 13 605,5 12 206,5 12 080,0 -126,5 0,7
Rahoitustuotot ja -kulut -12 498,0 -12 538,8 -12 600,0 -61,2 0,5 %

Korkotuotot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut rahoitustuotot 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Korvaus peruspääomasta -12 500,0 -12 538,8 -12 600,0 -61,2 0,5 %
Muut rahoituskulut -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 107,5 -332,3 -520,0 -187,7 56,5 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 107,5 -332,3 -520,0 -187,7 56,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 107,5 -332,3 -520,0 -187,7 56,5 %

Toimintatulot 94 757,0 96 430,0 99 045,0 2 615,0 2,7 %
Toimintamenot -58 519,1 -60 455,5 -61 832,0 -1 376,5 2,3 %
Toimintakate 36 237,9 35 974,5 37 213,0 1 238,5 3,4 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 945,8 1 613,5 1 093,5 -520,0 -32,2 %

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2020 - 2024
2020 2021 2022 2023 2024

Liikevaihto 99 045,0 100 660,0 103 163,5 105 160,0 107 110,0

Materiaalit ja palvelut -37 633,0 -38 710,0 -39 848,0 -40 500,0 -41 900,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 640,0 -10 960,0 -11 388,0 -11 600,0 -12 100,0
Palvelujen ostot -26 993,0 -27 750,0 -28 460,0 -28 900,0 -29 800,0

Henkilöstökulut -1 611,3 -1 699,0 -1 722,5 -1 740,0 -1 740,0
Palkat ja palkkiot -1 285,4 -1 360,0 -1 380,0 -1 390,0 -1 390,0
Henkilösivukulut -325,9 -339,0 -342,5 -350,0 -350,0

Poistot ja arvonalentumiset -25 133,0 -25 000,0 -26 250,0 -26 900,0 -27 350,0
Vuokrakulut -22 542,0 -23 031,0 -23 050,0 -23 050,0 -23 050,0
Liiketoiminnan muut kulut -45,7 -50,0 -56,5 -70,0 -70,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) 12 080,0 12 170,0 12 236,5 12 900,0 13 000,0
Rahoitustuotot ja -kulut -12 600,0 -12 700,0 -12 800,0 -12 900,0 -13 000,0

Korvaus peruspääomasta -12 600,0 -12 700,0 -12 800,0 -12 900,0 -13 000,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -520,0 -530,0 -563,5 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -520,0 -530,0 -563,5 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -520,0 -530,0 -563,5 0,0 0,0

Toimintatulot 99 045,0 100 660,0 103 163,5 105 160,0 107 110,0
Toimintamenot -61 832,0 -63 490,0 -64 677,0 -65 360,0 -66 760,0
Toimintakate 37 213,0 37 170,0 38 486,5 39 800,0 40 350,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 093,5 563,5 0,0 0,0 0,0

Muutos 2019  - 2020
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TILAPALVELU-LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toiminnan rahavirta 23 135,2 23 435,7 24 613,0 1 177,3 5,0 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 13 605,5 12 206,5 12 080,0 -126,5 -1,0 %
Poistot ja arvonalentumiset 22 632,4 23 768,0 25 133,0 1 365,0 5,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut -12 498,0 -12 538,8 -12 600,0 -61,2 0,5 %
Tulorahoituksen korjauserät -604,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Investointien rahavirta -31 590,6 -37 049,0 -34 064,0 2 985,0 -8,1 %
Investointimenot -33 882,3 -37 049,0 -34 064,0 2 985,0 -8,1 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 351,8 0,0 0,0 0,0 100,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 939,9 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -8 455,4 -13 613,3 -9 451,0 4 162,3 -30,6 %

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset 0,0 13 281,0 8 931,0 -4 350,0 -100,0 %

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0,0 13 281,0 8 931,0 -4 350,0 -32,8 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 0,0 0,0 0,0 0,0 -100,0 %

Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset 8 455,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Saamisten muutos kunnalta 8 359,9 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Saamisten muutos muilta -551,7 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokse 87,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Korottomien velkojen muutokset kunnalta 559,6 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Rahoituksen rahavirta 8 455,4 13 281,0 8 931,0 -4 350,0 -32,8 %

Rahavarojen muutos 0,0 -332,3 -520,0 -187,7 56,5 %

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2020 - 2024
2020 2021 2022 2023 2024

Toiminnan rahavirta 24 613,0 24 470,0 25 686,5 26 900,0 27 350,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) 12 080,0 12 170,0 12 236,5 12 900,0 13 000,0
Poistot ja arvonalentumiset 25 133,0 25 000,0 26 250,0 26 900,0 27 350,0
Rahoitustuotot ja -kulut -12 600,0 -12 700,0 -12 800,0 -12 900,0 -13 000,0

Investointien rahavirta -34 064,0 -36 730,0 -26 570,0 -24 300,0 -32 650,0
Investointimenot -34 064,0 -36 730,0 -26 570,0 -24 300,0 -32 650,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Toiminnan ja investointien rahavirta -9 451,0 -12 260,0 -883,5 2 600,0 -5 300,0

Rahoituksen rahavirta
Lainakannan muutokset 8 931,0 11 730,0 320,0 -2 600,0 5 300,0
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahoituksen rahavirta 8 931,0 11 730,0 320,0 -2 600,0 5 300,0

Rahavarojen muutos -520,0 -530,0 -563,5 0,0 0,0

Muutos 2019 - 2020
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Tunnusluvut ja mittarit 

 

  

TP TP-enn. TA
2018 2019 2020 %

Tunnusluvut
Omat rakennukset (hum2) 432 512 431 300 423 850 -7 450 -1,7 %
Osakehuoneistot (hum2) 47 126 47 000 47 050 50 0,1 %
Ulkoa vuokratut tilat (hum2) 90 410 92 100 93 400 1 300 1,4 %
Yhteensä 570 048 570 400 564 300 -6 100 -1,1 %
Sisäiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 490 800 496 300 498 500 2 200 0,4 %
Ulkoiseen käyttöön vuokrattu (hum2) 28 800 26 800 27 700 900 3,4 %
Vapaat tilat (hum2) 46 318 46 800 37 600 -9 200 -19,7 %
Väistötilat (hum2) 4 130 500 500 0 0,0 %
Huoneala/asukas 4,03 4,07 3,90 -0,17 -4,2 %
Henkilöstömäärä, vakituinen 25 26 26 0,0 0,0 %

Mittarit
Toimintakate-% 38 37 38 1,00 2,7 %
Ulkoa tulevien vuokratuottojen osuus, % 3,5 3,12 3,54 0,42 13,5 %
Tila- ja kiinteistöpalvelut, €/hum2/kk 5,93 5,49 5,89 0,40 7,3 %
Asiakastyytyväisyyskysely, 1-5 p. 3,59 3,50 3,50 0,00 0,0 %
Palvelutuotannon käyttössä olevat tilat, hum2/as. 3,47 3,51 3,45 -0,06 -1,7 %
Kokonaisenergian kulutus, Mwh 101 138 110 300 112 000 1 700 1,5 %
Vajaakäyttöaste, % 8,13 9,52 6,66 -2,86 -30,0 %
Sairauspoissaolot, pv/hlö 3,00 3,00 3,00 0 0,0 %
Työtyytyväisyys, piste 3,41 3,30 3,30 0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS 

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on antaa elinikäistä hyvinvointia ja huolenpitoa arjessa asi-
akkaansa lautaselle. Visiona on olla arvostettu ja kilpailukykyinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä 
sekä olla haluttu ja kehittyvä ammattilaisten työyhteisö. Tätä Kylän Kattaus toteuttaa olemalla enna-
koiva, ketterä ja huolehtiva ruokapalvelukumppani.  
 
Asiakkaiden hyvinvoinnista huolehditaan ohjaamalla terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon 
hyödyntämällä Kylän Kattauksen omaa ravitsemusasiantuntemusta. Ruokapalvelua tuotetaan pää-
asiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille. 

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Toiminnalliset tavoitteet 
1. Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoi-

tetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 eu-
roa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv. Vuoden 2020 tavoite on 80 000 
euroa/htv. 

2. Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asia-
kasryhmille kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden tavoitekeskiarvo vuodelle 2020 
on 3,7 (asteikolla 1–5). 

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

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

 Riittävä ja oikea määrä osaavaa henkilöstöä oikeissa paikoissa. Varmistetaan henkilöstön 
riittävä määrä myös siirryttäessä asteittain uusiin keskuskeittiöihin.  

 Henkilöstö koulutetaan uuteen tuotantomenetelmään ja palvelujärjestelmiin.  
 Rekrytointiprosessia tehostetaan ja ajanmukaistetaan. 
 Henkilöstön koulutukseen käytetään 3 päivää/työntekijä.   
 

2. Resurssiviisas toiminta 
 

 Kylän Kattauksen ympäristöohjelman ja ruokastrategian sekä Resurssiviisas Jyväskylä oh-
jelman 2040 noudattaminen.  

 Hävikin vähentäminen tuotantoa keskittämällä ja tuotantomenetelmiä muuttamalla. 
 Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä ravitsemuksen ja ympäristön myön-

teisten vaikutusten vuoksi. 
  

 

TP TPE TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -502,0 -376,4 -374,5 1,9 -0,5 %

Muutos 2019 - 2020
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3. Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut  
 

 Uuden tuotannonohjausjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto.  
 Sähköisen maksamisen käyttöönotto kaupungin yhteisen verkkokaupan avulla.  
 Uuden kassajärjestelmän käyttöönotto sairaala Novan kahvilassa ja ravintolassa. 

 
Toimeenpanoa, toteutumista ja aikataulussa pysymistä seurataan johtoryhmän kokouksissa, rapor-
toinneilla ja kolmannesvuosikatsauksissa.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2020 

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämistä. Kylän Kattaus -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut 
vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Ky-
län 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. 
 
 
Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet 
Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin 
liittyvät riskit:  

 Uusien keittiöiden rakentaminen: Suun-
nitteluun ja rakentamiseen liittyvät vir-
heet aiheuttavat kustannuksia ja tehot-
tomuutta. Sairaala Novan kaksivaihei-
nen rakentaminen tuo riskejä keittiöra-
kennuksen tekniselle toimivuudelle ja 
henkilö- ja tavaraliikenteelle. 

 Uudet tuotantomenetelmät: Tuotanto-
menetelmän vaihdos aiheuttaa ruokaan 
liittyviä riskejä, kuten virheitä proses-
sissa, kuljetusten myöhästymistä jne.  

 Päällekkäiset projektit: useiden päällek-
käisten projektien riippuvuus toisistaan 
aiheuttaa riskiä 

 Strategisten linjausten päivitys 
 Henkilöstön koulutussuunnitelma 
 Riittävän henkilöstömäärän resursoimi-

nen muutosten suunnitteluun ja läpi-
vientiin 

 Rakentamisessa pyritään tiiviiseen yh-
teistyöhön eri osapuolten kanssa virhei-
den välttämiseksi.   

 Projektisuunnitelma, johon yhteensovi-
tetaan kaikki projektit  

Henkilöstöön liittyvät riskit: 
 Henkilöstön työkyvyssä ja osaamisessa 

esiintyvät ongelmat: henkilöstön ikära-
kenne, koulutuksen päivityksen tarve 

 Työvoiman puute: alan huono veto-
voima  

 Rekrytointi- ja koulutussuunnitelma 
sekä tiivis yhteistyö työterveyden, hen-
kilöstöyksikön ja oppilaitosten kanssa.  

 Työnantajakuvan kehittäminen   

Ruokaan liittyvät riskit 
 Ruokamyrkytys 
 Virhe erityisruokavaliossa 
 Vieras esine ruoassa 

 Omavalvontaa, omavalvontasuunnitel-
man päivitystä ja henkilöstön koulutusta 
tehdään jatkuvasti ja näitä toimenpiteitä 
jatketaan  
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Tunnusluvut ja mittarit 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

TP TA+M TA
2018 2019 2020 euroa %

Tunnusluvut
Liikevaihto / henkilötyövuosi, euroa 77 827 86 000 80 000 -6 000 -7,0 %
Aterioita / vuosi, 1000 kpl 7 788,8 7 674,6 7 564,3 -110,3 -1,4 %
Henkilötyövuodet 309,6 347,8 383,1 35,3 10,1 %
Toimipisteet, kpl 93 99 104 5 5,1 %
Toimitilat, m² 12 860,6 12 810,9 12 964,9 154,0 1,2 %

Mittarit
Asiakastyytyväisyys 4,0 3,7 3,7 0,0 0,0 %
Koulutus, pv / htv 2,3 3,0 3,0 0,0 0,0 %
Sairauslomapäivät / htv 12,5 17,0 17,0 0,0 0,0 %
Työtyytyväisyys 3,0 3,0 0,0 0,0 %

Muutos 2019 - 2020
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Tulos- ja rahoitussuunnitelmat 

 
 
 

KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Liikevaihto 24 095,4 25 869,4 27 280,5 1 411,1 5,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot 283,3 30,0 30,0 0,0 0,0 %
Tuet ja avustukset kunnalta 1,7 4,0 0,0 -4,0 -100,0 %
Materiaalit ja palvelut -10 337,3 -9 386,1 -9 778,6 -392,5 4,2 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 513,5 -7 799,9 -8 210,1 -410,2 5,3 %
Palvelujen ostot -1 823,8 -1 586,2 -1 568,5 17,7 -1,1 %

Henkilöstökulut -10 817,4 -13 124,6 -14 029,9 -905,3 6,9 %
Palkat ja palkkiot -8 567,9 -10 630,4 -11 505,9 -875,5 8,2 %
Henkilösivukulut -2 249,5 -2 494,2 -2 524,0 -29,8 1,2 %

Poistot ja arvonalentumiset -5,5 -2,6 0,0 2,6 -100,0 %
Liiketoiminnan muut kulut -3 721,4 -3 766,5 -3 876,5 -110,0 2,9 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -501,3 -376,4 -374,5 1,9 -0,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Muut rahoitustuotot 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut rahoituskulut -0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -502,0 -376,4 -374,5 1,9 -0,5 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -502,0 -376,4 -374,5 1,9 -0,5 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -502,0 -376,4 -374,5 1,9 -0,5 %

Toimintatulot 24 380,3 25 903,4 27 310,5 1 407,1 5,4 %
Toimintamenot -24 876,1 -26 277,2 -27 685,0 -1 407,8 5,4 %
Toimintakate -495,7 -373,8 -374,5 -0,7 0,2 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 741,2 1 364,8 990,3 -374,5 -27,4 %

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Liikevaihto 27 280,5 27 349,0 27 381,0 27 958,0 27 958,0
Liiketoiminnan muut tuotot 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Tuet ja avustukset kunnalta 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0
Materiaalit ja palvelut -9 778,6 -9 843,1 -9 987,2 -10 002,0 -10 002,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 210,1 -8 251,1 -8 335,2 -8 344,0 -8 344,0
Palvelujen ostot -1 568,5 -1 592,0 -1 652,0 -1 658,0 -1 658,0

Henkilöstökulut -14 029,9 -14 015,0 -13 954,0 -13 945,0 -13 945,0
Palkat ja palkkiot -11 505,9 -11 352,0 -11 295,0 -11 288,0 -11 288,0
Henkilösivukulut -2 524,0 -2 663,0 -2 659,0 -2 657,0 -2 657,0

Poistot ja arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut kulut -3 876,5 -3 953,0 -4 032,0 -4 043,0 -4 043,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0

Toimintatulot 27 310,5 27 381,0 27 413,0 27 990,0 27 990,0
Toimintamenot -27 685,0 -27 811,1 -27 973,2 -27 990,0 -27 990,0
Toimintakate -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 990,3 560,2 0,0 0,0 0,0

Muutos 2019 - 2020
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KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toiminnan rahavirta -496,5 -373,8 -374,5 -0,7 0,2 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -501,3 -376,4 -374,5 1,9 -0,5 %
Poistot ja arvonalentumiset 5,5 2,6 0,0 -2,6 -100,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,8 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 -496,5 -373,8 -374,5 -0,7 0,2 %

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset 496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Rahoituksen rahavirta 496,5 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Rahavarojen muutos 0,0 -373,8 -374,5 -0,7 0,2 %

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Toiminnan rahavirta -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 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 -374,5 -430,1 -560,2 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 -374,5 -430,1 -560,2 0,0 0,0

Muutos 2019 - 2020
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KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus 

Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa alueen ihmisille ja yrityksille korkeatasoiset pelastustoimen pal-
velut 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 valtuus-
tossa 8.12.2017. Pelastustoimen palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. 
Palvelutasopäätöstä toteutetaan pelastuslaitoksen vuosittain tarkistettavalla talousarviolla. Palvelu-
tasopäätöstä toteutetaan vuosien 2018–2020 ajalle tehdyllä palvelutasopäätöksen kehittämissuun-
nitelmalla. Toimintavuoden 2020 aikana valmistellaan uusi palvelutasopäätös tuleville vuosille.   
 
Ydinprosesseista onnettomuuksien ehkäisyn ja varautumisen roolit ovat korostumassa (kuva 1). Pe-
lastuslaitoksen oman toiminnan varmistamiseen häiriötilanteissa on kiinnitettävä aiempaa enemmän 
huomiota. Keski-Suomen pelastuslaitos tuottaa korkeatasoista ja kustannustehokasta ensihoitopal-
velua potilaan parhaaksi. Maakuntauudistuksen valmistelut sekä valtiolta maakunnan hoidettavaksi 
siirtyvä maakunnan yhteisen varautumisen tuki sekä kuntien varautumisen tuki edellyttävät lisäre-
sursointia. Viestinnän onnistuminen muutoksessa on keskeistä. Tukiprosesseissa toimialan ja viran-
omaisten yhteisten ICT-järjestelmien käyttöönotto edellyttää pelastuslaitokselta merkittäviä taloudel-
lisia panostuksia tila- ja tietoturvallisuuden parantamiseen. Kyberuhkat edellyttävät parempaa tieto-
turvaa. 
 
  
 

 
 
 
 
 
Kuva 1. Pelastuslaitoksen prosessikartta auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan ja esittelee organi-
saation ydinprosessit. 
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Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 

Taloudelliset tavoitteet 

 

Toiminnalliset tavoitteet 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain ja niistä raportoidaan myös sisäi-
sesti kuukausittain. 
 
Onnettomuuksien ehkäisy: 
 
Tavoite 1:  
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2020 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-
tarkastukset 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 mukai-
sesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskohtai-
sempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä medi-
aaniaikaa riskiluokittain. 
 
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 mi-
nuutin 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 mi-
nuutin 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 2018 2019 2020 euroa %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 030,5 -1 623,2 60,0 1 683,2 -103,7 %

Muutos 2019 - 2020
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Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2016 lopussa on esitetty alla olevassa tau-
lukossa: 

 
 
Varautuminen ja väestönsuojelu: 
 
Tavoite 4: 
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen 
sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoimin-
nassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja 
alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian pää-
määriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoi-
mikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.  

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet 

1. Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen. 

2. Maakunnallisen tilannetietoisuuden edistäminen yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa. 

3. Tietoturvallisuuden parantaminen. 

4. Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan kehittäminen. 

5. Tuottavuuden edistäminen. 

 
Mahdolliseen maakunnalliseen sosiaali- ja terveystoiminnan uudistamisen valmistautuminen  
Keski-Suomen pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti vuonna 2020 mahdollisesti maakunnalliseen so-
siaali- ja terveystoimen uudistukseen ensihoidon ja pelastustoimen osalta.   
 
Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen 
Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuuden hallintaa tullaan kehittämään mm. yhteisellä valmiussuunnit-
telulla ja tiiviimmällä yhteydenpidolla. Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään maakunnallisen 
linjauksen mukaisesti kolmella kärjellä; varautumalla pitkittyneeseen sähkönjakeluhäiriöön, pande-
miaan ja sotilaallisen voiman käyttöön tai laajamittaiseen maahantuloon. Käytännössä varautumis-
toimenpiteitä ovat mm. paloasemien häiriönsietokyvyn parantaminen, käsittäen esimerkiksi varavoi-
masyötön mahdollistamisen niille paloasemille, joilla varavoimakonetta ei ole, poikkeusolojen riskin-
analyysin työstämistä ja esimerkiksi pandemiasuunnitelman päivittämistä niin pelastustoiminnan 
kuin ensihoidonkin osalta. 
  
Tietoturvallisuuden parantaminen 
Pelastuslaitoksen tietojärjestelmissä ja sen hallinnoimissa tiloissa havaittujen puutteiden korjaa-
miseksi on perustettu ICT-ryhmä, jonka tehtävä on kartoittaa tietojärjestelmätarpeet ja ottaa huomi-
oon myös valtakunnalliset pelastusalan hankkeet.  ICT-ryhmä on tehnyt vuoden 2020 talousarvioon 
kalustohankintoja tietoturvallisuuden kehittämiseksi vaaditulle tasolle. Kalustohankinnat mahdollis-
tavat tulevien kenttäjohtamisjärjestelmien (KEJO) ja viranomaisten turvallisuusverkkoon (TUVE) lii-
tettyjen järjestelmien ottamisen pelastuslaitoksen käyttöön. Myös tietoturvakoulutusta ja ohjeistusta 
lisätään vuoden 2020 aikana.  Lisäksi henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset toteutetaan suun-
nitelmallisesti niin vakinaisen kuin sopimushenkilöstön osalta.  
Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan kehittäminen  
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Pelastuslaitoksen eri toimintojen prosessikuvauksien laatiminen ja mittareiden kehittäminen.  
  
Tuottavuuden edistäminen  
Keski-Suomen pelastuslaitos lisää tuottavuutta mm. seuraavilla toimenpiteillä:   
    > Resurssi- ja työaikamuutoksista tulevat toimenpide-ehdotuksien analysointi ja toteuttaminen. 
    > Palokuntien suorituskyvyn arviointi osana ERICA-hätäkeskustietojärjestelmää. 
    > Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksella ja koulutuksella.  
    > Pelastuslaitoksen ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma 2020 

Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt ja vastuut sekä ohjaavat sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan järjestämistä. Keski-Suomen pelastuslaitos- liikelaitoksen ja sen tilivelvollinen johto on järjes-
tänyt ja toteuttanut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjei-
den mukaisesti. Pelastuslaitoksella on jatkuva (päivittäinen), raportointivelvollisuus linjaorganisaa-
tiossa. PERA-järjestelmä (pelastustoimen ja ensihoidon riskiarviointi järjestelmä), kolmannesvuosi-
raportit, osastopäällikkökokoukset.  
 
Tehdyn riskiarvion perusteella Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen merkittävimmät toimin-
taan ja tavoitteisiin vaikuttavat riskit, niiden hallintakeinot ja sisäisen valvonnan toimenpiteet on esi-
tetty seuraavassa taulukossa.    
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Tunnusluvut ja mittarit  

 
 
 

  

TA 2020 TA 2019

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 (99 %) 262 400 (93 %)
36 min. hälytyksestä 273 400 (99 %) 272 600 (99 %)

Laajuustiedot:
*Maapinta-ala (km²) 16 704 16 704
*Sisävesi (km²) 3 245 3 245
*Väkiluku 275 741 276 126
*Väestöntiheys (as/km²) 17 17
*Valvontakohteiden määrä 116 000 116 000
*Tarkastuskäynnit yhteensä 3 000 3 000
*Asiakirjavalvonta yhteensä 18 000 18 000

Voimavarat:
Vakinainen henkilöstö 313 313
VPK- ja sivutoiminen henkilöstö 1 000 1 000
Paloasemien lukumäärä 47 47
Ajoneuvot/veneet 234 234
Ambulansseja 23 23
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Tulos- ja rahoitussuunnitelmat 

 

 
 

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA

TP TA+M TAE
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Liikevaihto 28 171,5 29 573,7 31 628,3 2 054,6 6,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot 83,8 43,1 53,1 10,0 23,3 %
Tuet ja avustukset 3 055,2 3 780,1 3 816,3 36,2 1,0 %
Materiaalit ja palvelut -6 774,2 -6 237,6 -6 678,3 -440,7 7,1 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 997,7 -1 849,7 -1 949,7 -100,0 5,4 %
Palvelujen ostot -4 776,5 -4 387,9 -4 728,6 -340,7 7,8 %

Henkilöstökulut -20 183,8 -21 185,9 -21 409,4 -223,5 1,1 %
Palkat ja palkkiot -16 307,8 -17 321,0 -17 596,0 -275,0 1,6 %
Henkilösivukulut -3 875,9 -3 864,9 -3 813,4 51,5 -1,3 %

Poistot ja arvonalentumiset -1 421,2 -1 703,7 -1 212,4 491,4 -28,8 %
Liiketoiminnan muut kulut -4 962,0 -5 881,6 -6 138,1 -256,6 4,4 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -2 030,6 -1 611,9 59,5 1 671,4 -103,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -11,3 0,5 11,8 -104,4 %

Muut rahoitustuotot 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 %
Muut rahoituskulut -0,4 -11,8 0,0 11,8 -100,0 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -2 030,5 -1 623,2 60,0 1 683,2 -103,7 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -2 030,5 -1 623,2 60,0 1 683,2 -103,7 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 030,5 -1 623,2 60,0 1 683,2 -103,7 %

Toimintatulot 31 310,5 33 396,9 35 497,7 2 100,8 6,3 %
Toimintamenot -31 920,0 -33 305,1 -34 225,9 -920,8 2,8 %
Toimintakate -609,5 91,8 1 271,9 1 180,1 1285,5 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 769,3 146,1 206,1 60,0 41,1 %

TULOSLASKELMA VUOSILLE 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Liikevaihto 31 628,3 32 466,0 33 059,4 33 689,8 34 359,1
Liiketoiminnan muut tuotot 53,1 53,2 53,2 53,2 53,2
Tuet ja avustukset kunnalta 3 816,3 3 842,7 3 869,4 3 896,2 3 923,2
Materiaalit ja palvelut -6 678,3 -6 769,5 -6 885,8 -7 004,6 -7 125,6

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 949,7 -1 957,5 -1 988,8 -2 020,8 -2 053,4
Palvelujen ostot -4 728,6 -4 812,0 -4 897,0 -4 983,8 -5 072,2

Henkilöstökulut -21 409,4 -21 920,1 -22 336,0 -22 782,7 -23 238,4
Palkat ja palkkiot -17 596,0 -18 004,7 -18 355,3 -18 722,4 -19 096,8
Henkilösivukulut -3 813,4 -3 915,4 -3 980,7 -4 060,3 -4 141,5

Poistot ja arvonalentumiset -1 212,4 -1 278,4 -1 278,9 -1 237,3 -1 193,2
Liiketoiminnan muut kulut -6 138,1 -6 600,6 -6 481,7 -6 615,1 -6 778,9
Liikeylijäämä (-alijäämä) 59,5 -206,6 -0,5 -0,5 -0,5
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Muut rahoitustuotot 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 60,0 -206,1 0,0 0,0 0,0
Satunnaiset tuotot ja -kulut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 60,0 -206,1 0,0 0,0 0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 60,0 -206,1 0,0 0,0 0,0

Toimintatulot 35 497,7 36 361,9 36 981,9 37 639,1 38 335,6
Toimintamenot -34 225,9 -35 290,1 -35 703,5 -36 402,3 -37 142,9
Toimintakate 1 271,9 1 071,7 1 278,4 1 236,8 1 192,7
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 206,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Muutos 2019 - 2020
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KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

TP TA+M TA
1 000 euroa 2018 2019 2020 euroa %

Toiminnan rahavirta -660,7 80,5 1 272,4 1 191,8 1480,6 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) -2 030,6 -1 611,9 59,5 1 671,4 -103,7 %
Poistot ja arvonalentumiset 1 421,2 1 703,7 1 212,4 -491,4 -28,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0,2 -11,3 0,5 11,8 -104,4 %
Tulorahoituksen korjauserät -51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Investointien rahavirta -1 070,2 -1 375,4 -1 182,0 193,4 -14,1 %
Investointimenot -1 317,8 -1 965,4 -1 412,0 553,4 -28,2 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin 196,2 590,0 230,0 -360,0 -61,0 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 730,8 -1 294,8 90,4 1 385,2 -107,0 %

Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Muut maksuvalmiuden muutokset 1 730,8 1 294,8 -90,4 -1 385,2 -107,0 %

Saamisten muutos kunnalta
Saamisten muutos muilta
Korottomien velkojen muutos kunnalta

Rahoituksen rahavirta -1 730,8 1 294,8 -90,4 -1 385,2 -107,0 %

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

RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2020 - 2024

2020 2021 2022 2023 2024

Toiminnan rahavirta 1 272,4 1 072,2 1 278,9 1 237,3 1 193,2
Liikeylijäämä (-alijäämä) 59,5 -206,6 -0,5 -0,5 -0,5
Poistot ja arvonalentumiset 1 212,4 1 278,4 1 278,9 1 237,3 1 193,2
Rahoitustuotot ja -kulut 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Tulorahoituksen korjauserät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investointien rahavirta -1 182,0 -1 048,0 -1 133,0 -1 138,0 -1 138,0
Investointimenot -1 412,0 -1 180,0 -1 265,0 -1 270,0 -1 270,0
Rahoitusosuudet investointimenoihin 230,0 132,0 132,0 132,0 132,0

Toiminnan ja investointien rahavirta 90,4 24,2 145,9 99,3 55,2

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset -90,4 -24,2 -145,9 -99,3 -55,2
Rahoituksen rahavirta -90,4 -24,2 -145,9 -99,3 -55,2

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

Muutos 2019 - 2020
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Pelastuslaitoksen kuntien maksuosuudet vuodelle 2020 

 

 
 

Asukas-
luku
31.12.2018

Maksu-
osuus
TAE 2019 (€)

Maksu-
osuus
TAE 2020(€)

Muutos
2019-2020(€)

Muutos
2019-2020 
(%)

Hankasalmi 4 936 400 983 429 694 28 711 7,2 %
Jyväskylä 141 414 11 200 027 12 310 523 1 110 496 9,9 %
Laukaa 18 929 1 516 208 1 647 828 131 620 8,7 %
Muurame 10 169 806 679 885 243 78 564 9,7 %
Petäjävesi 3 900 313 180 339 507 26 327 8,4 %
Toivakka 2 403 190 465 209 189 18 724 9,8 %
Uurainen 3 779 299 359 328 974 29 615 9,9 %
Jyväskylän seutukunta 185 530 14 726 900 16 150 957 1 424 057 9,7 %
Joutsa 4 470 364 871 389 127 24 256 6,6 %
Luhanka 709 58 641 61 721 3 079 5,3 %
Joutsan seutukunta 5 179 423 512 450 848 27 336 6,5 %
Keuruu 9 766 792 458 850 160 57 703 7,3 %
Multia 1 587 130 705 138 153 7 448 5,7 %
Keuruun seutukunta 11 353 923 163 988 314 65 151 7,1 %
Jämsä          20 608 1 667 924 1 793 990 126 065 7,6 %
Kuhmoinen 2 241 179 919 195 086 15 167 8,4 %
Jämsän seutukunta 22 849 1 847 843 1 989 076 141 233 7,6 %
Konnevesi 2 702 219 546 235 217 15 672 7,1 %
Äänekoski 18 845 1 529 470 1 640 515 111 045 7,3 %
Äänekosken seutukunta 21 547 1 749 016 1 875 733 126 717 7,2 %
Kannonkoski 1 352 112 489 117 696 5 207 4,6 %
Karstula 4 031 331 236 350 911 19 675 5,9 %
Kinnula 1 615 132 303 140 591 8 288 6,3 %
Kivijärvi 1 101 90 439 95 845 5 407 6,0 %
Kyyjärvi 1 345 108 015 117 086 9 071 8,4 %
Pihtipudas 4 055 329 718 353 000 23 282 7,1 %
Saarijärvi 9 422 766 093 820 214 54 121 7,1 %
Viitasaari 6 255 512 193 544 517 32 324 6,3 %
Saarijärven-Viitasaaren 
seutukunta 

29 176 2 382 486 2 539 860 157 374 6,6 %

Keski-Suomi yhteensä 275 634 22 052 920 23 994 787 1 941 867 8,8 %
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RAHOITUSOSA 
Talousarvion rahoitusosan rahoituslaskelma muodostuu kaupungin varsinaisen toiminnan, inves-
tointien ja rahoituksen rahavirtojen muutoksista.  
 
Toiminnan rahavirta osoittaa, missä määrin kaupunki on pystynyt tilikauden aikana toiminnan avulla 
saamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, uusien investointien tekemiseen ja lainojen 
takaisinmaksuun. Investointien rahavirta osoittaa rahavarojen käytön, jonka avulla kaupunki järjes-
tää palvelutuotannon edellytykset ja kerryttää tulevia rahavirtoja pitkällä aikavälillä.  
 
Toiminnan ja investointien rahavirran ylijäämäinen välitulos osoittaa, kuinka paljon varoja jää käytet-
täväksi nettoantolainaukseen, lainojen lyhennykseen ja rahavarojen lisäykseen. Alijäämäinen välitu-
los puolestaan osoittaa, kuinka paljon menoja joudutaan kattamaan olemassa olevia rahavaroja vä-
hentämällä tai lainoja lisäämällä.  
 
Rahoituksen rahavirrat osoittavat antolaina- ja muiden saamisten, toimeksiantojen varojen ja pää-
omien, vaihto-omaisuuden sekä oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana. Toiminnan 
ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen yhteenlaskettu muutos vastaa taseesta laskettua ra-
havarojen muutosta. 
 
Talousarvion yhteydessä esitetään kaksi erilaista rahoitussuunnitelmaa. Rahoitussuunnitelmassa 
vuodelle 2020 esitetään erikseen peruskaupungin ja liikelaitosten rahoitussuunnitelmat sisältäen nii-
den väliset sisäiset erät. Rahoitussuunnitelma vuosille 2018–2022 vastaa tilinpäätöksen ulkoista ra-
hoituslaskelmaa, jossa on laskettu yhteen peruskaupunki ja liikelaitokset sisäiset erät eliminoiden. 
 
Vuoden 2020 rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan tuloista ja menoista kertyvä tulorahoitus 
on 44,6 miljoonaa euroa. Investointien aiheuttama rahoitustarve eli investoinnit vähennettynä niihin 
saaduilla rahoitusosuuksilla ja myyntituloilla on 74,6 miljoonaa euroa. Tulorahoitus ei riitä investoin-
tien kattamiseen ja tämän vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta muodostuu 30,0 miljoonaa eu-
roa negatiiviseksi. 
 
Antolainasaamisten arvioidaan vähenevän noin 0,3 miljoonaa euroa. Vähennys koostuu pääosin 
kaupungin Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr:lle myöntämän antolainan suunni-
tellusta pois maksamisesta. Merkittävin antolainasaaminen kaupungilla on Jyväskylän Energia 
Oy:ltä 150 miljoonaa euroa, joka erääntyy 29.12.2020. Tytäryhteisöjen pitkäaikainen lainarahoitus 
otetaan suoraan rahalaitoksilta ja kaupunki takaa osan lainoista valtuuston tapauskohtaisilla päätök-
sillä. 
 
Vuonna 2020 lainakannan arvioidaan kasvavan 29,8 miljoonaa euroa. Investointien määrän hienoi-
sesta laskusta sekä kohentuneen omarahoitusosuuden takia tämä on selvästi vähemmän kuin arvio 
vuoden 2019 velan kasvusta, joka on 65,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 velkamäärän kasvu johtuu 
erityisesti kuluvan vuoden talousarvion tulopohjan pettäminen verokortti- ja tulorekisteriuudistuk-
sesta sekä Hippos-hankkeen siirtymisestä johtuen.  
 
Uusia pitkäaikaisia talousarviolainoja vuonna 2020 otetaan 50,0 miljoonaa euroa ja kaupungin lai-
noja lyhennetään 31,6 miljoonaa euroa. Kaupunki selvittää puitesopimusjärjestelyä tarkoituksena 
lisätä investointipankkirahoituksen osuutta pitkäaikaisesta varainhankinnasta. Lyhytaikaisten laino-
jen muutokseksi arvioidaan 11,4 miljoonaa euroa.  
 
Kokonaislainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2020 lopussa 436,6 miljoonaa euroa ja asukaskoh-
tainen lainamäärä on nousemassa 3 024 euroon. Tulossuunnitelman mukaan vuonna 2021 koko-
naislainamäärän kasvuksi ennakoidaan 38,8 miljoonaa euroa ja 3,7 miljoonaa euroa vuonna 2022. 

 
 
 

154



 

Rahoituslaskelma 2020 

 
 
Rahoituslaskelma 2018-2022 
 

 

Kaupunki ilman Yhteensä (ilman
1 000 euroa liikelaitoksia Liikelaitokset Yhteensä sisäisiä eriä)

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Toiminnan rahavirta 19 075,1 25 510,9 44 586,0 44 586,0

Vuosikate 29 155,1 25 510,9 54 666,0 54 666,0

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät -10 080,0 0,0 -10 080,0 -10 080,0
Investointien rahavirta -39 313,3 -35 246,0 -74 559,3 -74 559,3

Investointimenot -50 363,3 -35 476,0 -85 839,3 -85 839,3

Rahoitusosuudet investointimenoihin 50,0 230,0 280,0 280,0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 11 000,0 0,0 11 000,0 11 000,0

Toiminnan ja investointien rahavirta -20 238,2 -9 735,1 -29 973,3 -29 973,3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset (sitova) -8 641,0 0,0 -8 641,0 290,0
Antolainasaamisten lisäykset -8 931,0 0,0 -8 931,0 0,0
Antolainasaamisten vähennykset 290,0 0,0 290,0 290,0
Lainakannan muutokset 29 773,7 8 931,0 38 704,7 29 773,7
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000,0 8 931,0 58 931,0 50 000,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 600,0 0,0 -31 600,0 -31 600,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos 11 373,7 0,0 11 373,7 11 373,7
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 -90,4 -90,4 -90,4

Rahoituksen rahavirta 21 132,7 8 840,6 29 973,3 29 973,3

Rahavarojen muutos 894,5 -894,5 0,0 0,0

TP TA+M TA TS TS
1 000 euroa 2018 2019 2020 2021 2022

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Toiminnan rahavirta 32 590 6 958 44 586,0 44 920 52 920

Vuosikate 49 051 17 468 54 666,0 55 000 63 000

Satunnaiset erät 0 0 0,0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -16 461 -10 510 -10 080,0 -10 080 -10 080
Investointien rahavirta -47 409 -74 905 -74 559,3 -83 658 -56 433

Investointimenot -67 501 -87 475 -85 839,3 -94 790 -67 565

Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 674 590 280,0 132 132

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 18 418 11 980 11 000,0 11 000 11 000

Toiminnan ja investointien rahavirta -14 819 -67 947 -29 973,3 -38 738 -3 513

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen muutokset (sitova) 2 115 959 290,0 4 4
Antolainasaamisten lisäykset -259 0 0,0 0 0
Antolainasaamisten vähennykset 2 374 959 290,0 4 4
Lainakannan muutokset (sitova) -24 702 65 727 29 773,7 38 758 3 655
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 23 000 50 000,0 80 000 30 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 281 -26 685 -31 600,0 -62 500 -27 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 421 69 412 11 373,7 21 258 1 155
Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0
Muut maksuvalmiuden muutokset 14 126 1 261 -90,4 -24 -146

Rahoituksen rahavirta -8 462 67 947 29 973,3 38 738 3 513

Rahavarojen muutos -23 280 0 0,0 0 0

Tunnusluvut

Lainakanta 31.12, 1000 € 341 143 406 870 436 644,1 475 402 479 057
Investointien tulorahoitus, % 74,5 % 20,1 % 63,9 % 58,1 % 93,4 %
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INVESTOINTIOSA 

Investointimenot 2018–2024  

 
 
 
Liikelaitokset mukaan lukien kaupungin investointimenoiksi vuodelle 2020 arvioidaan 85,8 miljoonaa 
euroa, joka on 1,6 miljoonaa euroa (-1,9 %) vähemmän kuin vuonna 2019. Pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden myyntituloja arvioidaan kertyvän 1,0 miljoonaa euroa ja investointimenoihin saatavia 
rahoitusosuuksia 0,3 miljoonaa euroa. Kaupungin investointimenoista 34,1 miljoonaa euroa kohdis-
tuu talonrakennukseen.  

TP TA+M TA TS TS TS TS
1 000 euroa 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Maa- ja vesialueet, netto -5 118 -4 500 -5 000,0 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Tulot (sitova) 1 294 1 500 1 000,0 1 000 1 000 1 000 1 000
Menot (sitova) -6 411 -6 000 -6 000,0 -6 000 -6 000 -6 000 -6 000

Urheilu- ja retkeilyalueet, netto -1 477 -2 563 -4 510,0 -2 930 -1 130 -7 100 -1 100
Tulot (sitova) 0 0 0,0 0 0 0 0
Menot (sitova) -1 477 -2 563 -4 510,0 -2 930 -1 130 -7 100 -1 100

Kunnallistekniikka, netto -18 879 -28 222 -22 550,0 -27 750 -27 400 -27 400 -27 400
Tulot (sitova) 540 0 0,0 0 0 0 0

Katupalvelut -17 107 -24 415 -19 690,0 -22 100 -21 550 -21 550 -21 550
Viherpalvelut -2 072 -3 707 -2 260,0 -5 550 -5 750 -5 750 -5 750
Satamapalvelut -240 -100 -600,0 -100 -100 -100 -100

Menot yhteensä (sitova) -19 419 -28 222 -22 550,0 -27 750 -27 400 -27 400 -27 400
Maankäyttösopimustulot, käyttötalous 3 631 3 400 3 050,0 1 150 900 900 900

Irtain käyttöomaisuus, netto -4 843 -10 760 -7 753,3 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
Tulot (sitova) 0 0 50,0 0 0 0 0

Konsernihallinto -1 424 -2 188 -2 764,3 -1 992 -1 992 -1 992 -1 992
Perusturva -191 -136 -931,0 -200 -200 -200 -200
Kasvun ja oppimisen palvelut -1 745 -4 051 -1 650,0 -1 450 -1 450 -1 450 -1 450
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -811 -2 929 -1 826,0 -726 -726 -726 -726
Kaupunkirakenne -672 -1 456 -632,0 -632 -632 -632 -632

Menot yhteensä (yhteensä) -4 843 -10 760 -7 803,3 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Osakkeet ja osuudet, netto 301 -520 -9 500,0 -15 200 -200 -200 -200
Tulot (sitova) 451 430 0,0 0 0 0 0
Menot (sitova) -151 -950 -9 500,0 -15 200 -200 -200 -200

Kaupunki ilman liikelaitoksia, netto -30 016 -46 565 -49 313,3 -55 880 -38 730 -44 700 -38 700
Tulot 2 285 1 930 1 050,0 1 000 1 000 1 000 1 000
Menot -32 301 -48 495 -50 363,3 -56 880 -39 730 -45 700 -39 700

Liikelaitokset, netto -33 317 -38 391 -35 246,0 -37 778 -27 703 -25 438 -33 783
Liikelaitokset, tulot 1 883 590 230,0 132 132 132 132

Tilapalvelu/Talonrakennus (sitova) -33 882 -37 049 -34 064,0 -36 730 -26 570 -24 300 -32 650
Kylän Kattaus 0 0 0,0 0 0 0 0
Keski-Suomen pelastuslaitos -1 318 -1 932 -1 412,0 -1 180 -1 265 -1 270 -1 265

Liikelaitokset, menot yhteensä -35 200 -38 981 -35 476,0 -37 910 -27 835 -25 570 -33 915

Kaupunki yhteensä, netto -63 333 -84 955 -84 559,3 -93 658 -66 433 -70 138 -72 483
Tulot 4 168 2 520 1 280,0 1 132 1 132 1 132 1 132
Menot -67 501 -87 475 -85 839,3 -94 790 -67 565 -71 270 -73 615

Vuokra- ja muut talonrakennushankkeet -9 700 -12 000 -11 100,0 -13 900 -15 000 -5 000 -5 000

Investoinnit yhteensä, netto -73 033 -96 955 -95 659,3 -107 558 -81 433 -75 138 -77 483
Tulot 4 168 2 520 1 280,0 1 132 1 132 1 132 1 132
Menot -77 201 -99 475 -96 939,3 -108 690 -82 565 -76 270 -78 615
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Kaupungin investointibudjetin ulkopuoliset hankkeet mukaan lukien vuoden 2020 investointimenojen 
yhteismäärä on 96,9 miljoonaa euroa. Vuokra- ja muissa talonrakennushankkeissa investoinnit vä-
henevät 0,9 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasosta. 
 
Maa- ja vesialueiden hankintaan on varattu 6,0 miljoonaa euroa ja hankinta on pidetty siten vuoden 
2019 tasolla. Ennakoiva raakamaan hankinta on tärkeässä roolissa yhdyskuntarakentamisen joh-
donmukaisessa kehittämisessä. Sitä tulee toteuttaa jatkuvasti ja tulevaisuuden tarpeet on pyrittävä 
mahdollistamaan pitkällä aikajänteellä. Raakamaan ostoneuvotteluita käydään jatkuvasti ja valmius 
kauppojen tekemiseen on oltava olemassa, kun neuvotteluissa edetään. Myös rakennettujen kiin-
teistöjen ostotarpeisiin on varauduttava, koska suuri osa rakentamisesta on nykyisin täydennysra-
kentamista, jolloin rakennusten osto on välttämätöntä. Näistä seuraa myös mm. purkukustannuksia 
tai pilaantuneiden maiden puhdistustarpeita.  
 
Yritysalueilla esirakentamisella on enenevässä määrin vaikutusta kaupunkien välisessä kilpailussa 
ja yritysalueiden vetovoimassa. Maanhankinta/investointimäärärahaa tarvitaan raakamaan oston 
(noin 2–2,5 milj. euroa) lisäksi mm. rakennettujen kiinteistöjen ostoon (1–1,5 milj. euroa), kiinteistö-
jen purkamiseen (0,5–1 milj. euroa) sekä vaikeasti ennakoitavissa olevaan esirakentamiseen ja pi-
laantuneiden maiden puhdistamiseen (noin 2 milj. euroa). 
 
Osakkeiden ostomäärärahaan sisältyy vuodelle 2020 alustavana arviona Hippoksen alueelle tehtä-
viä sijoituksia varten 9,3 miljoonaa euroa. Vuodelle 2021 varaus on 15,0 miljoonaa euroa. Summat 
ja ajoitus tarkentuvat suunnittelun edetessä. 
 
Irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan on varattu 7,8 miljoonaa euroa, josta suurimpia yksittäisiä 
eriä ovat Jyväskylän kaupunginteatterin suuren näyttämön lavanostinjärjestelmän ja pyörönäyttä-
mön modernisointi (1,3 milj. euroa), Perusturvan toimialan kalustohankinnat (0,7 milj. euroa), Kuok-
kalan yhtenäiskoulun muutostyöt (0,5 milj. euroa) sekä koulujen ja päiväkotien älypuhelin- ja AV-
hankinnat (0,5 milj. euroa).  ICT-investointeihin on varattu yhteensä 2,6 miljoonaa euroa. 
 
Hallinnon työasemien hankinnat on keskitetty tietohallintoon. Hankinnat aikataulutetaan ja toteute-
taan yhteistyössä toimialojen ja liikelaitosten kanssa tietohallinnon määrittelemän tilaus-toimituspro-
sessin mukaisesti. Hankinnoissa huomioidaan erikoistyöasematarpeet. Oppilastyöasemat ovat oma 
kokonaisuus perusopetuksessa eivätkä ole mukana keskitetyissä hankinnoissa. 
 
Tietohallinnon tekemien suositusten ja laskelmien mukaisesti hankinnat kohdistetaan vanhempiin 
työasemiin, jotta niissä olevat osin vanhentuneet ohjelmistot saadaan uudistettua. Hankinnoissa 
hyödynnetään leasing-rahoitusta ja noudatetaan kilpailutetun palveluntoimittajan (3StepIT Oy) toi-
mintamalleja. Tietohallinto on laskenut yksikkökohtaiset määrärahatarpeet laiterekisterin tietojen pe-
rusteella. Laskutus on keskitetty palvelutoimittajalle siten, että uusien laitteiden rahoitusosuus las-
kutetaan suoraan toimialoilta ja liikelaitoksilta. Määrärahamuutokset huomioidaan toimialojen ja lii-
kelaitosten talousarvioissa. 
 
Kunnallistekniikan investointeihin varataan yhteensä 22,6 miljoonaa euroa. Maankäyttösopimustulot 
kattavat menoista 3,1 miljoonaa euroa. Kaupungin kasvu ja elinkeinoelämän investoinnit edellyttävät 
uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamista. Lähtökohtana on, että laajentumisiin liittyvät kun-
nallistekniset hankkeet voidaan toteuttaa. Lisäksi muiden tahojen (esim. ELY) yhteishankkeisiin sekä 
erilaisten sopimusten, mm. maankäyttösopimusten, velvoitteisiin tulee varautua.  
 
Vuonna 2020 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR- ja Tykki-ohjelman mukaisesti. 
Erillisinvestointien varaus (mm. Satamankärki, uuden sairaalan katutyöt, Kukkumäen eritasoliittymä, 
Palokanorsi) on edellisvuoden tasolla, samoin katujen saneeraukset. Viherpalvelujen hankkeet on 
ohjelmoitu KymppiV-ohjelman mukaisesti. Viherpalvelujen perusinvestoinnit kasvavat edellisvuoden 
tasosta. Satamapalvelujen investoinneissa varaudutaan 1–2 venelaiturin saneeraukseen sekä Luta-
kon ravintolalaivalaiturin toteutukseen. Alustava kunnallistekniikan investointien tarkempi erittely on 
esitetty erillisissä taulukoissa.  
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Urheilu- ja retkeilyalueisiin investoidaan 4,5 miljoonaa euroa, josta Hippos 2020 -hankkeen valmis-
teluun liittyvät väistöliikuntapaikkojen rakentamiskustannukset sekä Hippoksen liikuntapuiston suun-
nittelukustannukset ovat 2,3 miljoonaa euroa. 
 
Suurimpia talonrakennusinvestointikohteita ovat Keljonkankaan yhtenäiskoulu (13,4 milj. euroa vuo-
delle 2020) sekä Kortepohjan päiväkotikoulu (11,1 milj. euroa vuodelle 2020).  
 
Kaupungin investointibudjetin ja taseen ulkopuolisia talonrakennushankkeita toteutetaan vuonna 
2020 yhteensä arviolta 11,1 miljoonalla eurolla. Näistä merkittävin on uuden sairaalan perustervey-
denhuollon tilat. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten mukaisilla sum-
milla. 
 

Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit 2020–2024 

 

 

1000 euroa 2020 2021 2022 2023 2024

TEKNISET JA TOIMINNALLISET KORJAUS- JA MUUTOSTYÖT 100 100 100 100 100

LAAJAVUORI 100 100
Laajavuoren mäkikeskus/ kilparinne 40 40 40
Laajavuoran ensilumenlatu 10 10 10
Ensilumen ladun pohjan asvaltointi 200 200
Kilparinteen hissi 200

LIIKUNTAPUISTOT 200 200
Huhtasuon liikuntapuiston peruskorjaus 30 300 100
Pallokenttien peruskorjaus/ huoltotilat 30 30 30
Vehkalammen puku-wc-tilat 175

LÄHILIIKUNTAPAIKAT 200 200
Rantaraitti 60 60 60
Pohjanlampi 100
Keltinmäki 100
Kortepohja 300

ULKOILUREITIT / KUNTORADAT / VIRKISTYSALUEET 100 100
Kuntoradat ja latupohjat 50 50 50
Uimarannat 20 20 20
Ulkoilureitit/retkeilyalueet 10 10 10

MUUT 200 200
Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat 40 40 40
Muut kohdentamattomat 30 30 30
Energiasäästöohjelman toteutus 40 40 40
Viitaniemen katsomot ja huoltorakennus 250
Jäähallien ja tekojäiden kylmätekniikka (Viitaniemi, Kilpajäähalli, 
Harjoitusjäähalli) 75 100 100
Koskenharjun huoltorakennus 200
Viitaniemen huolto- ja pukuhuonetilat 800 1 200

NURMIALUEET 200 200
Huhtasuon tekonurmi 200
Muut nurmialueet 200 200

Yhteensä 2 260 2 930 1 130 1 100 1 100

HIPPOS 2020
Pesäpallostadionin väistö 2 000
Hippoksen liikuntapuiston suunnittelu ja rakentaminen 250 6 000

Yhteensä 4 510 2 930 1 130 7 100 1 100
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Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuosille 2020–2022 

 

 
 

Alustava Luonnos Luonnos
1 000 euroa 2020 2021 2022

KATUPALVELUT 19 690 22 100 21 550

SUUNNITTELU 1 400 1 400 1 400

PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT 2 000 2 500 2 000
1 Yliopistonkatu väli Vaasankatu-Kilpisenkatu (MKS) 1 500 500
2 Puistokatu väli Arenaukio-Rajakatu 500 1 500

Rajakatu väli Sepänkatu-Puistokatu (MKS) 500 2 000

UUDET ASUNTOALUEET 2 370 2 900 4 300
3 Keskeneräiset kadut 500 500 500

Kantakaupunki
4 Kankaan alueen kadut/aukiot 1 000 1 000

Huhtasuo
5 Kangasrinne (MKS) 470

Keljo
6 Kauramäki 500 700

Kuokkala
Samulinniitty 800
Palokka

7 Savulahti II 300 700 800
8 Matinmäki (MKS) 400 500
9 Norola (MKS) 200

Tikkakoski
Liinalampi 200
Vaajakoski-Jyskä
Haapaniemi (Rutasentie, Aadanpolku, Elinanpolku) 500

UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET 900 1 000 500
Lohikoski-Seppälänkangas

10 Itäinen Palokärki 500 500
Läntinen Palokärki 500 500
Keljo

11 Eteläportti 200
Kuokkala

12 Hämeenlahti 200

MUUT INVESTOINNIT 6 860 6 400 6 300
13 Maankaatopaikat 50 50 50

VT4 Kirri-Tikkakoski 1 100 1 000
14 Palokanorsi (MKS) 500 2 000 1 000

Kantakaupunki
15 Lutakon aukio 300 250 350

Sataman kärki 500 1 000
16 Kauppatori ( Asema-aukio) 300 700
17 Hippos 1 000 1 700 2 200
18 Uusi sairaala -hankkeen katutyöt (MKS) 1 500
19 Kukkumäen ETL 500
20 Ramoninkatu 200

Kauppakatu väli Kilpisenkatu-Arenaukio (kävelykadun saneeraus) 1 000
Kypärämäki-Kortepohja

21 Köhniön uimarannan LP 110
22 Killerin etäparkki 1 500

Keljo
23 Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt 600

Kuokkala
24 Liitukujan LP 100
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KATUJEN SANEERAUKSET 4 310 4 800 4 300
25 Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) 50 50 50
26 Katuistutusten täydentäminen 50 50 50
27 Siltojen peruskorjaus 300 200 500

Halssila
28 Länsisauma 300

Kantakaupunki
29 Liikennevalojärjestelmien uusimiset 200 100

Puutarhakatu 700
30 Kilpisenkatu 300 500
31 Yrjönkatu väli Ilmarisenkatu-Vapaudenkatu (MKS) 150
32 Ilmarisenkatu väli Yrjönkatu-Tourukatu 100
33 Tourukatu Kinakuja-Vapaudenkatu 100
34 Ravilankuja 40

Lohikoski-Seppälänkangas
35 Massankärrääjäntie 75
36 Pergamenttitie 75

Palokka
37 Kirstintie 200

Säynätsalo
38 Muuratsalon katujen saneeraus (v.2020 Teerenkuja, Metsäpyyntie 300 300 300
39 Koulutie 200

Vaajakoski-Jyskä
40 Urheilutie väli Leppävedentie-Savonmäentie (MKS) 400
41 Laitatie 100
42 Niitynpääntie 250
43 Juhonkuja/Kalliolantie 120

Korpilahti
44 Luotsinväylä 300
45 Salovuorentie 500 300

46 Edellisvuoden kohteiden viimeistely 200 200 200
Nimeämättömät saneerauskohteet 2 400 3 200

LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET 100 100 100
47 Nimeämättömät liikenneturvallisuuskohteet 100 100 100

ERILLISET KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄT 750 2 000 1 650
48 Pohjoisbaana (Ritopohjantie) 750

Kankaan baana väli keskusta-Kangas 2 000 1 000
Varaus baanalle 650

ERITTELEMÄTTÖMÄT PIENET RAKENNUSHANKKEET 500 500 500

ERILLISET ULKOVALAISTUSKOHTEET 500 500 500
49 Nimeämättömät valaistuskohteet 500 500 500

VIHERPALVELUT 2 260 5 550 5 750

SUUNNITTELU            200 200 200

KORVAUSINVESTOINNIT 960 1 540 970
50 Pienet vihertyöt                                 200 100 100
51 Takuuajanhoito 20 20 20
52 Ympäristötaide 20 20 20

Kantakaupunki
53 Harju 150
54 Minna Canthin puisto 50
55 Lounaispuisto 300

Kirkkopuisto 1 100 300
Puistotorin puisto 200 200
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Keltinmäki-Myllyjärvi
Jussinparta 100
Kuokkala
Kuokkalanpellonpuisto 130
Kypärämäki-Kortepohja
Kortepohjan koulun lähiliikunta 100
Palokka

56 Nuutti 120
Vaajakoski-Jyskä

57 Laamanninpuisto 100
Mutkapuisto 100

UUSINVESTOINNIT 1 100 3 810 4 580
58 Kehä vihreä 120 290 230
59 Rantaraitin liikunta- ja kuntoilupisteet 60 60 60

Lutakon leikki 100
Koirapuistot 60 60
Huhtasuo
Kangasrinteenpuisto (MKS) 200
Kantakaupunki
Kankaan viheralueet 500 500

60 Tourujoen kunnostus 500 2 500 3 000
Hippoksen puistoalueet 300 300
Keljo
Kauramäenpuisto 150
Palokka

61 Matinmäen puisto 120
Vaajakoski-Jyskä

62 Väinölänrannan korttelileikkipuisto (MKS) 300
Vaajakosken matonpesupaikka 80

SATAMAPALVELUT 600 100 100

63 Muut venepaikat 100 100 100
Kantakaupunki

64 Lutakon satama, ravintolalaivalaituri 500

KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ 22 550 27 750 27 400

TULOT YHTEENSÄ 3 050 1 150 900

INVESTOINTITULOT

KÄYTTÖTALOUSTULOT 3 050 1 150 900
Uusi sairaala katutyöt (K-S SHP Ky) 1 500
Väinölänranta (VRP) 300
Yliopistonkatu (KOAS) 50 250
Kangasrinne (VRP) 470 200
Matinmäki 100 175
Norola (Skanska) 200
Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyt (Koy Sammonko 40
Yrjökatu (As Oy Vapaudenkatu 79) 190
Urheilutie (Vaajakosken liikekeskus Oy) 200
Palokanorsi (Skanska, Suomen Lidl Oy) 600
Rajakatu (KOy Nisulanportti) 300
Kauppakatu (KOy Jyväskylän Valtakulma) 525
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Talonrakennusinvestoinnit 2019–2024 

 

 
 
 

Talonrakennusinvestointien perustelut 

1. Vesangan päiväkotikoulun laajennus 

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta hyväksyi Vesangan päiväkotikoulun laajennuksen hanke-
suunnitelman 13.9.2018. Koulu mitoitetaan 200 oppilaspaikalle ja päiväkoti 84 varhaiskasvatus-
paikalle. Kiinteistön pää- ja liikuntarakennukset ovat hyvässä kunnossa, mutta teknisen työn eril-
lisrakennus on käyttöikänsä päässä. Laajennukseen sijoitetaan pääosin kädentaidon tiloja. Eril-
lisrakennus puretaan laajennuksen valmistuttua. Laajennusosan rakentaminen aloitettiin kesällä 
2019. Laajennusosa otetaan käyttöön elokuussa 2020. 

2. Kuokkalan koulun muutostyöt (keittiö, opetustilat) 

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.9.2018 Kuokkalan koulun muutostöiden hankesuunnitelman. 
Hankesuunnitelma sisältää taito- ja taideaineiden tilojen rakentamisen vuonna 2019 ja nykyisten 
pienten luokkatilojen yhdistämisen suuremmiksi tiloiksi sekä aulatilojen ottamisen 

Koko TA + M TA TS TS TS TS
1 000 euroa hanke 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Talonrakennusinvestoinnit 
1. Vesangan päiväkotikoulun laajennus 1 550 1 200 300
2. Kuokkalan koulun muutostyöt (keittiö, opetustilat) 6 333 2 947 1 633 1 000
3. Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 26 500 7 037 13 410 5 390
4. Puuppolan päiväkoti, uudisrakennus 5 500 200 2 650 2 650
5. Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus 22 681 400 11 141 11 140
6. Pelastuslaitoksen öljyntorjuntatukikohta 530 530
7. Alvar Aalto museon peruskorjaus ja nivelosa  6 000  200 2 900 2 900
8. Aalto Alvari, kylpyläosaston peruskorjaus, 1-vaihe 9 300  400 4 450 4 450
9. Aalto Alvari, kylpyläosaston peruskorjaus, 2-vaihe 6 100 3 050 3 050
10. Aalto Alvari, kylpyläosaston peruskorjaus, 3-vaihe 3 100 100
11. Palokan TA:n sairaalaosastot 3 000 200 2 800
12. Kyllön terveysaseman muutostyöt 1 000 100 900
13. Teatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt 

(uudelleenbudjetoidaan vuodelta 2019 vuodelle 2020) 800 800
14. Tekniset korjaustyöt 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
15. Vaajakummun keittiön ja ruokasalin muutostyöt 3 000 1 200 1 800
16. Lehtisaaren-Muuratsalon päiväkotikoulu 5 000  200 2 400 2400
17. Vaajakosken kirjasto/liikuntahallin peruskorjaus 7 670  200 2 770 2 400
18. Keskustan päiväkoti 9 000 200 4 400 4 400
19. Pohjanlammen päiväkoti 8 500 200 4 150 4 150
20. Päiväkoti 1 (uusi hanke, nimetään vuoden 2020 

palveluverkkoselvityksessä) 7 000  200 3 400 3 400
21. Päiväkoti 2 (uusi hanke, nimetään vuoden 2021 

palveluverkkoselvityksessä) 9 000    200
22. Teatterin peruskorjaus 18 000 400 6 000
23. Kaupunginkirjaston peruskorjaus 26 000 400 10 000
24. Museon kokoelmakeskuksen säilytyksen lisätilat 13 000 200 6 400
Yhteensä 216 064 16 084 34 064 36 730 26 570 24 300 32 650

Toimitilojen vuokrahankkeet
1. Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat 39 000 8 000 8 000
2. Uusi sairaala, Kylän kattauksen keittiö- ja palvelutilat 5 000 4 000 1 000
3. Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöt 2 100 2 100
4. Lyseorakennuksen museo- ja kulttuurikeskus (peruskorjaus 

ja laajennus) 11 400  5 400 6 000
5. Tehostetun palveluasumisen hanke, 60 paikkaa 7 500 3 500 4 000
6. Kyllikinkadun kortteli, perusturvan palvelut 20 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Vuokrahankkeet yhteensä 85 000 12 000 11 100 13 900 15 000 5 000 5 000

Kaikki yhteensä 301 064 28 084 45 164 50 630 41 570 29 300 37 650
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oppimiskäyttöön vuosina 2020–2021. Nykyinen keskuskeittiö pienenee jakelu-/valmistuskeitti-
öksi vuonna 2020. Keskuskeittiöltä vapautuvaa tilaa muutetaan oppimisympäristöiksi. Piha-alu-
een liikuntakenttä on varustettu tekojäävalmiuteen ja viereiselle lähiliikuntapaikalle rakennetaan 
varastorakennus.   

3. Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.5.2019 Keljonkankaan yhtenäiskoulun tarkistetun hankesuun-
nitelman. Yhtenäiskoulu sijaitsee ns. kolmiokorttelissa Eteläväylän ja Sohlberginkadun kulmauk-
sessa. Opetuspalvelut suunnitellaan joustavasti 5–9-luokkalaisille, yhteensä noin 730 oppilaalle. 
Koulurakennukseen tehdään tilat myös nuorisopalveluille sekä lähikirjastolle. Rakentaminen 
aloitettiin maanrakennustöiden osalta keväällä 2019. Uusi yhtenäiskoulu valmistuu keväällä 
2021 ja toiminta tiloissa voi alkaa syyslukukaudella 2021. 

4. Puuppolan päiväkoti, uudisrakennus 

Puuppolan nykyisen päiväkodin vuokrasopimus on päättymässä vuonna 2022. Vuokrasopimuk-
sen jatkamisesta on kuitenkin allekirjoitettu aiesopimus, jonka toteutumisen edellytyksenä on 
suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan myöntäminen päiväkotitoiminnan jatkamiseksi. Mi-
käli vuokrasopimusta ei voida jatkaa, suunnitellaan ja toteutetaan uusi päiväkotihanke kaupungin 
omalle rakennuspaikalle noin 130 lapselle. 

5. Kortepohjan päiväkotikoulu, uudisrakennus 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.5.2019 Kortepohjan uuden päiväkotikoulun hankesuunnitel-
man. Hankesuunnittelun yhteydessä tutkittiin puurakentamisen vaihtoehto. Uudisrakennus sijoi-
tetaan nykyiselle Kortepohjan koulun tontille. Tontilla olevat rakennukset puretaan keväällä 2020. 
Koulu mitoitetaan noin 500 oppilaspaikalle ja varhaiskasvatuksen tilat noin 190 hoitopaikalle. 
Lisäksi rakennukseen sijoitetaan Kortepohjan lähikirjasto. Koulun toiminta siirtyy väistötiloihin 
Voionmaan koululle tammikuussa 2020. Päiväkoti ja kirjasto toimivat nykyisissä tiloissaan raken-
tamisen ajan. Suunnittelu valmistuu keväällä 2020 ja rakentamistyöt aloitetaan urakkakilpailu-
tuksen jälkeen kesällä 2020. Toiminta rakennuksessa voidaan aloittaa tammikuussa 2022. 

6. Pelastuslaitoksen öljyntorjuntatukikohta 

Keski-Suomen pelastuslaitokselle rakennetaan keskitetty öljyntorjuntakaluston sekä veneiden 
säilytystila Harakkasaareen. Rakentaminen edellyttää öljysuojarahaston investointiavustusta.  

7. Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja nivelosa 

Alvar Aalto -museon peruskorjauksen sekä Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon yh-
distävän nivelosan hankesuunnittelu käynnistettiin elokuussa 2019. Hankesuunnitelma valmis-
tuu keväällä 2020. Peruskorjaus ja nivelosan rakentaminen aloitetaan alustavan aikataulun mu-
kaan syksyllä 2021. Hanke on hyväksytty Kulttuuri- ja opetusministeriön kulttuuritilojen perusta-
mishankkeiden rahoitussuunnitelmaan. 

 
8–10. Aalto Alvari, kylpyläosaston peruskorjaus, vaiheet 1–3 
 

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunni-
telma valmistuu syksyllä 2019. Suunnittelu käynnistyy hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
keväällä 2020. Asemakaavan muutosprosessi on käynnissä. Rakentaminen vaiheistetaan kol-
meen osaan, jotta kylpyläosasto voi toimia osittain koko rakentamisen ajan. Ensimmäisen vai-
heen rakentaminen alkaa vuonna 2021.  

11. Palokan TA:n sairaalaosastot 

Palokan terveyskeskussairaalan vuodeosastojen toiminta siirtyy uuteen sairaala Novaan talvella 
2020/2021. Vapautuvissa tiloissa tehdään tarvittavat tekniset korjaustyöt sekä toiminnalliset 
muutostyöt Keljon A-talon vanhuspalveluiden pitkäaikaishoitoon. Hankesuunnitelma valmistuu 
talvella 2020. Suunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen keväällä 2020. Ra-
kentaminen aloitetaan talvella 2020/2021. Työt valmistuvat syksyllä 2021. 
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12. Kyllön terveysaseman muutostyöt 

Uusi sairaala Nova valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä. Osa Kyllön terveysaseman toi-
minnoista siirtyy uuteen sairaalaan ja kustannuksilla varaudutaan terveysaseman nykyisten tilo-
jen muutostöihin. Muutostöiden tarveselvitys tehdään syksyllä 2019, hankesuunnitelma ja toteu-
tussuunnittelu vuonna 2020. Muutostyöt toteutetaan vuonna 2021. 

13. Teatterin ja Kaupungintalon ulkopuoliset työt 

Hanke on ollut vuoden 2019 investointiohjelmassa. Se ei ole käynnistynyt, koska Reimarin kul-
man huoltoliikennereittiä ja P-paraatia ei ole alettu rakentamaan. Tämän vuoksi hanketta esite-
tään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelta 2019 vuodelle 2020.  

14. Tekniset korjaustyöt 

Kiinteistökannan (noin 400 rakennusta) vanhenemisen sekä investointien siirtymisten vuoksi kii-
reellisiä ja ennalta arvaamattomia korjaustarpeita syntyy koko ajan. Rahoitus mahdollista pienet 
tekniset korjaustarpeet sekä käyttäjien toiminnasta tai organisaatiomuutoksista johtuvat pienet 
muutostyöt. Myös syntyneisiin sisäilmasto-ongelmiin puututaan mahdollisimman nopeasti, jotta 
käyttäjien terveelliset ja turvalliset toimintaolosuhteet pystytään takaamaan.  

 

Toimitilojen vuokrahankkeiden talousarvioperustelut 

1. Uusi sairaala, perusterveydenhuollon tilat  

Kaupunginhallitus on päättänyt 27.10.2014/302 ja 27.4.2015/155 lausunnoista Keski-Suomen 
Sairaanhoitopiirille, joiden mukaan uuden sairaalan hankkeeseen sisältyy kaupungin peruster-
veydenhuollon tiloja enintään 12.700 brm2. Hankkeen rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2016 
ja valmistuvat tavoitteen mukaan vuonna 2020.  

2. Uusi sairaala, Kylän Kattaukset toimitilat 

Kylän Kattaus -liikelaitos siirtyy operoimaan Uuden sairaalan tuotantokeittiötä, osastokeittiöitä, 
henkilöstöravintolaa sekä kahvilaa. Kylän Kattaus palvelee tuotantokeittiöstä käsin myös kau-
pungin perusturvan palveluyksiköitä. Sairaanhoitopiiri ja kaupunki valmistelevat asiasta tarvitta-
vat sopimukset. 

3. Ristonmaan ateriakeskuksen muutostyöt 

Uuden sairaalan keittiö otetaan käyttöön vuonna 2020. Tässä yhteydessä kaupungin kiinteistö-
yhtiö Education Facilities Oy:n omistamalla Ristonmaan ateriakeskuksella tehdään toiminnallisia 
muutostöitä, jotka palvelevat erityisesti koulu- ja päiväkotiruokatuotantoa. Vuokrauspäätös on 
tehty Tilapalvelun johtokunnassa 18.6.2019. 
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LIITTEET 
Liite 1. Konsernin tytäryhteisöjen laskelmat 
 
 

Kaupunkikonsernin 10 keskeisimmän tytäryhteisön tunnusluvut 

 

 
 
 

Jyväskylän kaupunkikonsernin keskeisimmät 10 tytäryhteisöä
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 354 818 342 032 341 775 348 978 356 775 377 022 329 873 335 071
- Henkilöstökulut -58 512 -58 597 -59 458 -60 514 -61 803 -62 960 -66 491 -67 800
- Palveluostot -68 704 -70 786 -73 047 -76 784 -82 479 -84 348 -88 055 -92 154
- Poistot -60 304 -63 753 -58 615 -54 345 -54 772 -54 506 -53 973 -56 086
- Korkokulut -30 560 -25 860 -25 793 -21 148 -21 477 -19 897 -18 725 -18 079
- Varausten muutos -9 578 -8 350 -12 354 -4 478 -3 249 -3 098 -2 586 -908
+/- Muut erät -137 917 -120 038 -111 002 -103 906 -109 139 -131 600 -88 153 -93 577
=Tulos -10 758 -5 352 1 506 27 803 23 856 20 613 11 890 6 467

=Rahoitustulos 49 546 58 401 60 121 82 148 78 628 75 119 65 863 62 553
- Verot -527 -587 -1 507 -4 657 -4 330 -2 216 -1 479 -1 741
- Osingot -1 910 -3 284 -4 827 -2 309 -3 339 -9 389 -6 327 -6 354
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 28 574 0 0 0
- Investoinnit -49 220 -47 250 -52 154 -56 486 -93 541 -72 947 -79 928 -73 701
- Lainojen lyhennys -54 046 -30 939 -210 124 -167 135 -72 419 -142 893 -36 591 -28 650
=Rahoitusjäämä -56 157 -23 659 -208 491 -148 439 -66 427 -152 326 -58 462 -47 893
+ Lainojen lisäys 50 741 46 949 189 755 134 582 53 864 150 905 28 242 30 773
=Tpo muutos -5 416 23 290 -18 736 -13 857 -12 563 -1 421 -30 220 -17 120

Lainojen muutos -3 305 16 010 -20 369 -32 553 -18 555 8 012 -8 349 2 123

Henkilöstö lkm 990 988 946 935 959 987 1 008 1 030
Liikevaihto/henkilö 358 346 361 373 372 382 327 325
Henk.kust/henkilö -59 -59 -63 -65 -64 -64 -66 -66

Oma pääoma 143 229 140 304 209 460 232 229 249 809 270 005 274 089 272 461
Lainakanta 879 446 895 416 812 791 780 188 761 633 761 968 753 619 755 940
Omavaraisuus 14,0 % 13,5 % 20,5 % 22,9 % 24,7 % 26,2 % 26,7 % 26,5 %
Sipon tuotto 1,9 % 2,0 % 2,7 % 4,8 % 4,5 % 3,9 % 3,0 % 2,4 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

Myynti emolle 3 141 8 372 8 485 8 329 6 953 6 692 7 746 7 441
Myynti kons.yhtiöille 11 171 12 108 13 999 13 246 13 565 13 375 15 632 17 335
Avustus emolta 800 700 700 700 700 700 700 700
Osakepääoma emolta 32 406 32 868 32 868 32 783 32 784 32 771 32 771 32 771
SVOP sijoitus emolta 53 820 53 820 116 094 116 094 116 094 116 094 116 094 116 094
Pääomalainat emolta 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046
Lainat emolta 216 356 216 356 154 082 152 200 152 200 150 000 150 000 150 000
Takaukset emolta 714 592 727 430 592 175 564 769 537 170 464 303 435 611 402 994
Kassalainat emolle 45 593 53 459 54 869 68 714 87 076 72 069 52 444 44 813
Korot emolle 16 347 12 552 12 552 8 865 8 865 8 865 8 865 8 865
Emoyhtiön voittovarat 37 595 36 527 35 988 50 766 66 363 67 274 71 358 69 594
Osingot emolle 699 3 000 4 422 2 101 3 064 8 550 5 950 6 100

Poistot/sipo 5,9 % 6,2 % 5,7 % 5,4 % 5,4 % 5,3 % 5,3 % 5,5 %
Korot/lainakanta 3,4 % 2,9 % 3,0 % 2,7 % 2,8 % 2,6 % 2,5 % 2,2 %
Korot/liikevaihto 8,6 % 7,6 % 7,5 % 6,1 % 6,0 % 5,3 % 5,7 % 5,4 %
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Taulukkotietojen selitteet 

Liikevaihto: liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot 
Omistusosuus: kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus 
Palveluostot: ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat 
Korkokulut: yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille 
+/- Muut erät: muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. 
Tulos: konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 
    
Rahoitustulos: tulos + poistot 
Pääomarahoitus: osakepääoman korotus, pääomasijoitus  
Investoinnit: bruttoinvestoinnit 
Lainojen lyhennys: tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset 
Rahoitusjäämä: lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus 
Lainojen lisäys: rahoitusjäämän kattamiseksi otettujen lainojen lisäys 
Tpo muutos:  toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassava-
roja 
Oma pääoma: osakepääoma + rahastot + ylijäämät 
Lainakanta: pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta 
Sijoituspääoma: oma pääoma + lainakanta 
Omavaraisuus %: oma pääoma / (oma pääoma+lainakanta) 
Sijoituspääoman tuotto %: (tulos + korot) / sijoituspääoma 
Voittovarat: Emoyhtiössä oleva vapaan oman pääoman määrä, jonka yhtiö voi enintään käyttää osin-
gonjakoon 
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Jyväskylän Energia Oy 
 

 
 
 
 
 
 
 

Jyväskylän Energia Oy (konserni)  100 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 199 830 189 136 192 908 198 015 195 518 216 766 166 607 167 720
- Henkilöstökulut -16 223 -16 049 -16 891 -17 173 -17 322 -16 901 -18 772 -18 860
- Palveluostot -12 639 -12 867 -10 437 -9 946 -11 958 -14 585 -17 804 -19 143
- Poistot -34 473 -39 895 -34 224 -31 136 -31 588 -31 925 -29 081 -30 038
- Korkokulut -22 454 -18 888 -19 683 -15 633 -16 037 -14 720 -14 020 -13 458
+/- Muut erät -130 243 -111 609 -113 648 -103 305 -102 736 -126 419 -81 845 -85 456
=Tulos -16 203 -10 172 -1 975 20 822 15 877 12 216 5 085 765

=Rahoitustulos 18 270 29 723 32 249 51 958 47 465 44 141 34 166 30 803
- Verot -2 0 0 -3 192 -2 108 -742 -85 -784
- Osingot 0 0 0 0 -1 600 -4 000 -4 000 -4 000
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -37 950 -30 096 -29 871 -27 492 -28 644 -34 454 -35 400 -35 824
- Lainojen lyhennys -32 184 -4 737 -179 737 -53 137 -23 770 -113 902 -11 800 -7 880
=Rahoitusjäämä -51 866 -5 110 -177 359 -31 863 -8 657 -108 957 -17 119 -17 685
+ Lainojen lisäys 45 000 39 980 168 000 20 000 13 000 116 000 5 000 0
=Tpo muutos -6 866 34 870 -9 359 -11 863 4 343 7 043 -12 119 -17 685

Lainojen muutos -41 352 35 243 -73 992 -33 137 -10 770 2 098 -6 800 -7 880

Henkilöstö lkm 249 258 261 261 254 257 260 260
Liikevaihto/henkilö 803 733 739 759 770 843 641 645
Henk.kust/henkilö -65 -62 -65 -66 -68 -66 -72 -73

oma pääoma 48 641 38 880 99 319 115 607 127 166 132 638 133 638 129 619
lainakanta 455 509 490 752 416 760 383 623 372 853 368 387 361 587 353 707
omavaraisuus 9,6 % 7,3 % 19,2 % 23,2 % 25,4 % 26,5 % 27,0 % 26,8 %
sipon tuotto 1,2 % 1,6 % 3,4 % 7,3 % 6,4 % 5,4 % 3,9 % 2,9 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle
myynti kons.yhtiöille
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258 10 258
svop sijoitus emolta 53 820 53 820 116 094 116 094 116 094 116 094 116 094 116 094
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 212 274 212 274 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
takaukset emolta 363 798 392 557 274 221 217 411 205 928 134 773 122 758 100 400
kassalainat emolle 7 064 18 881 14 033 15 469 23 518 19 694 10 000 10 000
korot emolle 16 340 12 552 12 552 8 865 8 865 8 865 8 865 8 865
emoyhtiön voittovarat 3 181 2 084 3 063 15 233 20 747 20 541 21 541 17 522
osingot emolle 0 0 0 0 1 600 4 000 4 000 4 000

poistot/sipo 6,8 % 7,5 % 6,6 % 6,2 % 6,3 % 6,4 % 5,9 % 6,2 %
korot/lainakanta 4,7 % 4,0 % 4,3 % 3,9 % 4,2 % 4,0 % 3,8 % 3,8 %
korot/liikevaihto 11,2 % 10,0 % 10,2 % 7,9 % 8,2 % 6,8 % 8,4 % 8,0 %
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Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  
 

 
 
 
 
 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni)  90 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 60 832 59 036 53 256 54 283 57 165 59 226 59 600 61 300
- Henkilöstökulut -37 184 -37 400 -37 236 -37 837 -38 522 -39 827 -41 300 -42 000
- Palveluostot -18 623 -18 363 -18 999 -15 422 -17 259 -17 877 -18 200 -18 200
- Poistot -893 927 -905 -670 -503 -634 -900 -850
- Korkokulut 0 0 0 0 0 0 0 0
+/- Muut erät -2 566 -4 158 -490 69 15 -91 900 0
=Tulos 1 566 42 -4 374 423 896 797 100 250

=Rahoitustulos 2 459 -885 -3 469 1 093 1 399 1 431 1 000 1 100
- Verot 0 0 0 0 0 0 0 0
- Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -796 -1 061 -390 -520 -1 182 -9 542 -900 -900
- Lainojen lyhennys 0 0 0 0 0 0 0 0
=Rahoitusjäämä 1 663 -1 946 -3 859 573 217 -8 111 100 200
+ Lainojen lisäys
=Tpo muutos 1 663 -1 946 -3 859 573 217 -8 111 100 200

Lainojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0

Henkilöstö lkm 649 639 596 582 604 628 640 655
Liikevaihto/henkilö 94 92 89 93 95 94 93 94
Henk.kust/henkilö -57 -59 -62 -65 -64 -63 -65 -64

oma pääoma 30 700 30 742 28 889 29 312 30 380 30 598 30 698 30 948
lainakanta 0 0 0 0 0 0 0 0
omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
sipon tuotto 5,1 % 0,1 % -15,1 % 1,4 % 2,9 % 2,6 % 0,3 % 0,8 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 125 60 50 60 120 100 100 100
myynti kons.yhtiöille 248 200 200 200 370 300 300 300
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 24 24 24 24 24 24 24 24
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
kassalainat emolle 15 776 14 500 17 583 21 040 22 650 12 042 12 000 12 500
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat 25 440 25 791 23 624 24 009 27 143 27 465 27 565 27 815
osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
rahasto 10 328 10 328 2 521 2 521 3 221 3 699 3 699 3 349

poistot/sipo 2,9 % -3,0 % 3,1 % 2,3 % 1,7 % 2,1 % 2,9 % 2,7 %

ennakkovuokrat EF 13 092 12 352 11 496 10 765 10 036 9 303 8 572 7 841
muutos -740 -740 -856 -731 -729 -733 -731 -731
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Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
 

 
 

  

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni)  100 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 49 039 48 914 48 838 48 086 48 982 48 945 49 799 50 418
- Henkilöstökulut -1 500 -1 555 -1 632 -1 568 -1 668 -1 753 -1 902 -1 887
- Palveluostot -25 228 -28 152 -30 692 -36 580 -36 006 -35 279 -34 538 -35 979
- Poistot -9 136 -9 082 -8 835 -8 669 -8 293 -8 913 -9 184 -9 975
- Korkokulut -5 211 -4 365 -3 887 -3 504 -3 323 -3 176 -2 446 -2 283
- Varausten muutos -9 578 -8 350 -12 354 -4 478 -3 249 -3 098 -2 586 -908
+/- Muut erät 1 614 2 739 8 535 6 715 3 557 3 274 856 614
=Tulos 0 149 -27 2 0 0 -1 0

=Rahoitustulos 9 136 9 231 8 808 8 671 8 293 8 913 9 183 9 975
- Verot 0 0 -25 0 0 0 0 0
- Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -7 554 -7 932 -5 780 -11 438 -22 905 -14 139 -20 720 -13 310
- Lainojen lyhennys -12 012 -16 070 -18 671 -99 117 -18 014 -10 561 -12 515 -8 862
=Rahoitusjäämä -10 430 -14 771 -15 668 -101 884 -32 626 -15 787 -24 052 -12 197
+ Lainojen lisäys 5 571 4 469 11 755 97 982 16 164 20 405 8 666 15 760
=Tpo muutos -4 859 -10 302 -3 913 -3 902 -16 462 4 618 -15 386 3 563

Lainojen muutos -6 441 -11 601 -6 916 -1 135 -1 850 9 844 -3 849 6 898

Henkilöstö lkm 31 30 30 31 32 32 36 36
Liikevaihto/henkilö 1 582 1 630 1 628 1 551 1 531 1 530 1 383 1 401
Henk.kust/henkilö -48 -52 -54 -51 -52 -55 -53 -52

oma pääoma 20 162 27 032 36 871 40 553 42 750 56 224 56 223 56 223
lainakanta 216 100 204 499 197 582 196 448 194 598 204 046 200 197 207 293
omavaraisuus 8,5 % 11,7 % 15,7 % 17,1 % 18,0 % 21,6 % 21,9 % 21,3 %
sipon tuotto 2,2 % 1,9 % 1,6 % 1,5 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % 0,9 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle (vuokrat emolta) 2 303 2 618 2 401 3 232 3 245 4 200 4 200
myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 0 0 0 0
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385 1 385
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 167 630 158 550 145 585 175 868 158 754 160 196 149 078 138 906
kassalainat emolle 10 094 7 862 11 985 19 478 11 493 17 798 5 000 10 000
korot emolle 7 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat -153 -3 -30 -32 -32 -33 -34 -34
osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
asuintalovaraus 23 376 31 726 44 080 48 559 52 071 54 907 57 472 59 726

poistot/sipo 3,9 % 3,9 % 3,8 % 3,7 % 3,5 % 3,4 % 3,6 % 3,8 %
korot/lainakanta 2,4 % 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,2 % 1,1 %
korot/liikevaihto 10,6 % 8,9 % 8,0 % 7,3 % 6,8 % 6,5 % 4,9 % 4,5 %
 * JVA:n emoyhtiö tekee nollatuloksen asuintalovarauksen avulla, jonka vuoksi JVA:n konsernitilinpäätös
näyttää voitolliselta. Asuintalovarauksella JVA varautuu asuntojen tulevaan korjaustarpeeseen 
asuintalovarauksesta annetun lain mukaisesti.
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Jykia Oy 
  

 
 
 
 
 

  

Jykia Oy (konserni)  84,9 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 9 027 9 053 10 450 11 275 9 789 5 847 5 881 6 948
- Henkilöstökulut -836 -801 -840 -899 -702 -576 -564 -589
- Palveluostot -3 247 -3 139 -4 029 -3 242 -2 804 -1 346 -1 288 -1 642
- Poistot -3 943 -3 924 -3 969 -4 235 -3 852 -2 315 -2 493 -3 040
- Korkokulut -848 -862 -916 -767 -765 -469 -656 -669
+/- Muut erät 61 88 280 348 -2 406 127 -195 -250
=Tulos 214 415 976 2 480 -740 1 268 685 758

=Rahoitustulos 4 157 4 339 4 945 6 715 3 112 3 583 3 178 3 798
- Verot 0 0 -218 -582 -718 -319 -291 -168
- Osingot 0 -1 884 -177 -589 -589 -4 239 -1 177 -354
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 28 574 0 0 0
- Investoinnit -912 -6 570 -1 824 -2 038 -7 735 -2 422 -9 658 -13 435
- Lainojen lyhennys -1 864 -1 952 -3 502 -4 537 -14 019 -2 471 -2 059 -2 100
=Rahoitusjäämä 1 381 -6 067 -776 -1 031 8 625 -5 868 -10 007 -12 259
+ Lainojen lisäys 0 2 500 3 000 0 3 000 0 6 929 5 346
=Tpo muutos 1 381 -3 567 2 224 -1 031 11 625 -5 868 -3 078 -6 913

Lainojen muutos -1 864 548 -502 -4 537 -11 019 -2 471 4 870 3 246

Henkilöstö lkm 11 11 10 9 9 6 6 6
Liikevaihto/henkilö 821 823 1 045 1 253 1 088 975 980 1 158
Henk.kust/henkilö -76 -73 -84 -100 -78 -96 -94 -98

oma pääoma 25 626 24 267 24 808 26 131 24 391 21 612 20 829 21 065
lainakanta 50 850 51 398 50 896 46 270 35 251 32 781 37 651 40 897
omavaraisuus 33,5 % 32,1 % 32,8 % 36,1 % 40,9 % 39,7 % 35,6 % 34,0 %
sipon tuotto 1,4 % 1,7 % 2,5 % 4,5 % 0,0 % 3,2 % 2,3 % 2,3 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 370 396 400 400 734 0 0 0
myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 0 0 0 0
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 12 361 12 361 12 361 12 361 12 361 12 361 12 361 12 361
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 42 881 43 994 41 027 37 085 34 303 30 656 28 949 27 399
kassalainat emolle 5 132 1 543 4 069 3 866 20 140 10 856 10 050 3 137
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat 4 205 2 476 2 971 4 309 6 897 4 083 3 300 3 536
osingot emolle 0 1 600 150 500 500 3 600 1 000 300

poistot/sipo 5,2 % 5,2 % 5,2 % 5,8 % 6,5 % 4,3 % 4,3 % 4,9 %
korot/lainakanta 1,6 % 1,7 % 1,8 % 1,6 % 1,9 % 1,4 % 1,9 % 1,7 %
korot/liikevaihto 9,4 % 9,5 % 8,8 % 6,8 % 7,8 % 8,0 % 11,2 % 9,6 %
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Mustankorkea Oy 
  

 
 
 
 
 
 
 

Mustankorkea Oy  80,0 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 10 644 10 712 11 228 11 691 18 465 18 466 18 207 18 645
- Henkilöstökulut -1 040 -1 166 -1 259 -1 304 -1 808 -2 131 -2 182 -2 639
- Palveluostot -1 886 -1 961 -2 278 -4 635 -8 257 -8 785 -8 876 -9 589
- Poistot -1 443 -1 386 -990 -932 -930 -1 243 -1 534 -1 793
- Korkokulut 4 9 7 -17 -47 -44 -43 -49
+/- Muut erät -4 064 -3 682 -3 909 -2 483 -3 094 -3 618 -3 520 -3 920
=Tulos 2 215 2 526 2 799 2 320 4 329 2 645 2 052 655

=Rahoitustulos 3 658 3 912 3 789 3 252 5 259 3 888 3 586 2 448
- Verot -523 -559 -693 -561 -764 -671 -414 -131
- Osingot -1 910 0 -4 500 -1 420 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -412 -798 -1 760 -5 813 -6 282 -3 879 -2 925 -840
- Lainojen lyhennys 0 0 0 0 -379 -379 -379 -779
=Rahoitusjäämä 813 2 555 -3 164 -4 542 -3 166 -2 041 -1 132 -302
+ Lainojen lisäys 0 0 0 5 500 0 0 2 000 0
=Tpo muutos 813 2 555 -3 164 958 -3 166 -2 041 868 -302

Lainojen muutos 0 0 0 5 500 -379 -379 1 621 -779

Henkilöstö lkm 20 21 22 23 30 35 36 43
Liikevaihto/henkilö 532 510 510 508 616 528 506 434
Henk.kust/henkilö -52 -56 -57 -57 -60 -61 -61 -61

oma pääoma 4 354 6 863 4 866 5 407 7 328 8 618 9 256 8 780
lainakanta 0 0 0 5 500 5 121 4 742 6 363 5 584
omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 100,0 % 49,6 % 58,9 % 64,5 % 59,3 % 61,1 %
sipon tuotto 50,8 % 36,7 % 57,4 % 21,4 % 35,2 % 20,1 % 13,4 % 4,9 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 0 3 256 3 200 3 200 600 600 600 600
myynti kons.yhtiöille 0 874 900 900 800 900 900 900
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 308 770 770 685 685 673 673 673
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
kassalainat emolle 0 3 000 1 620 2 128 2 643 1 102 2 100 1 798
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat 3 513 6 022 4 025 4 566 6 487 7 777 8 415 7 538
osingot emolle 699 0 4 122 1 301 814 800 800 800

poistot/sipo 33,1 % 20,2 % 20,3 % 8,5 % 7,5 % 9,3 % 9,8 % 12,5 %
korot/lainakanta 0,6 % 0,9 % 0,9 % 0,8 % 0,8 %
korot/liikevaihto 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,3 %
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Jyväs-Parkki Oy  
 

 
 
 
 

  

Jyväs-Parkki Oy (konserni)  100 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 8 693 8 774 9 136 9 983 10 235 10 559 10 000 9 920
- Henkilöstökulut -702 -652 -645 -770 -734 -745 -768 -795
- Palveluostot -39 -104 -123 -100 -94 -95 -48 -66
- Poistot -4 363 -3 746 -3 653 -3 367 -3 927 -3 813 -3 520 -3 212
- Korkokulut -523 -484 -402 -424 -328 -339 -400 -434
+/- Muut erät -3 119 -3 439 -3 566 -3 600 -3 396 -4 028 -3 320 -3 506
=Tulos -53 349 747 1 722 1 756 1 539 1 944 1 907

=Rahoitustulos 4 310 4 095 4 400 5 089 5 683 5 352 5 464 5 119
- Verot 0 -28 -154 -321 -300 -286 -350 -350
- Osingot 0 -1 400 -150 -300 -150 -150 -150 -1 000
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -1 123 -150 -334 -1 828 -13 324 -425 -300 -300
- Lainojen lyhennys -2 463 -2 334 -2 334 -2 334 -2 334 -2 132 -4 296 -2 931
=Rahoitusjäämä 724 183 1 428 306 -10 425 2 359 368 538
+ Lainojen lisäys 0 0 0 0 2000 0 0 0
=Tpo muutos 724 183 1 428 306 -8 425 2 359 368 538

Lainojen muutos -2 463 -2 334 -2 334 -2 334 -334 -2 132 -4 296 -2 931

Henkilöstö lkm 12 12 12 14 13 13 13 13
Liikevaihto/henkilö 724 731 761 713 787 812 769 763
Henk.kust/henkilö -59 -54 -54 -55 -56 -57 -59 -61

oma pääoma 7 281 6 180 6 620 7 705 8 962 10 047 11 491 12 048
lainakanta 38 868 36 498 34 164 31 868 31 534 28 684 24 388 21 457
omavaraisuus 15,8 % 14,5 % 16,2 % 19,5 % 22,1 % 25,9 % 32,0 % 36,0 %
sipon tuotto 1,0 % 2,0 % 2,8 % 5,4 % 5,1 % 4,8 % 6,5 % 7,0 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 345 280 300 300 300 300 300 300
myynti kons.yhtiöille 520 302 500 400 400 400 400 400
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137 4 137
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 38 169 35 872 33 575 31 278 30 982 28 685 24 388 21 457
kassalainat emolle 1 772 906 1 028 2 412 1 581 1 322 6 000 3 000
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat 1 523 364 797 1 773 2 811 3 796 5 240 5 797
osingot emolle 0 1 400 150 300 150 150 150 1 000

poistot/sipo 9,5 % 8,8 % 9,0 % 8,5 % 9,7 % 9,8 % 9,8 % 9,6 %
korot/lainakanta 1,3 % 1,3 % 1,1 % 1,3 % 1,0 % 1,1 % 1,5 % 1,9 %
korot/liikevaihto 6,0 % 5,5 % 4,4 % 4,2 % 3,2 % 3,2 % 4,0 % 4,4 %

saadut ennakot 7 594 6 348 5 022 10 322 11 966 13 506 11 503 9 360
ennakoiden muutos -1 317 -1 246 -1 326 5 300 1 644 1 540 -2 003 -2 143
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Education Facilities Oy  
 

 
 
 
 
 
 
 

Education Facilities Oy  100 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 10 873 10 628 10 039 9 771 10 478 10 371 10 427 10 643
- Henkilöstökulut -119 -41 -39 -42 -42 -37 -38 -38
- Palveluostot -4 268 -3 581 -3 593 -4 092 -3 536 -3 418 -3 535 -3 557
- Poistot -3 852 -4 642 -4 303 -3 692 -3 890 -3 725 -3 895 -3 908
- Korkokulut -1 128 -1 024 -707 -582 -612 -598 -591 -641
+/- Muut erät 0 0 1 962 -1 329 -660 -445 -343 -367
=Tulos 1 506 1 340 3 359 34 2 241 2 289 2 025 2 132

=Rahoitustulos 5 358 5 982 7 662 3 726 6 131 6 014 5 920 6 040
- Verot 0 0 -417 -1 -440 -198 -339 -308
- Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -4 -100 -10 631 -1 967 -624 -2 741 -8 120 -7 531
- Lainojen lyhennys -4 033 -4 673 -4 686 -4 624 -7 638 -3 727 -3 743 -3 986
=Rahoitusjäämä 1 321 1 209 -8 072 -2 866 -2 571 -652 -6 282 -5 785
+ Lainojen lisäys 0 0 7 000 2 000 4 700 0 5 647 9 667
=Tpo muutos 1 321 1 209 -1 072 -866 2 129 -652 -635 3 882

Lainojen muutos -4 033 -4 673 2 314 -2 624 -2 938 -3 727 1 904 5 681

Henkilöstö lkm 2 1 1 1 1 1 1 1
Liikevaihto/henkilö 5 437 10 628 10 039 9 771 10 478 10 371 10 427 10 643
Henk.kust/henkilö -60 -41 -39 -42 -42 -37 -38 -38

oma pääoma 3 042 2 948 4 694 4 121 5 438 6 874 8 560 10 384
lainakanta 83 879 79 206 81 520 78 896 75 958 72 231 74 135 79 816
omavaraisuus 3,5 % 3,6 % 5,4 % 5,0 % 6,7 % 8,7 % 10,4 % 11,5 %
sipon tuotto 3,0 % 2,9 % 4,7 % 0,7 % 3,5 % 3,6 % 3,2 % 3,1 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 1 312 1 459 1 297 1 348 1 347 1 827 1 937 1 716
myynti kons.yhtiöille 6 530 7 013 8 639 8 144 8 144 7 386 7 390 8 927
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932 2 932
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 83 879 79 207 81 520 78 897 75 958 72 231 74 135 79 816
kassalainat emolle 3 224 3 938 3 135 794 3 734 4 795 3 500 3 000
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat 110 17 1 762 1 132 2 533 3 868 5 554 7 378
osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0

poistot/sipo 4,4 % 5,7 % 5,0 % 4,4 % 4,8 % 4,7 % 4,7 % 4,3 %
korot/lainakanta 1,3 % 1,3 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %
korot/liikevaihto 10,4 % 9,6 % 7,0 % 6,0 % 5,8 % 5,8 % 5,7 % 6,0 %

saadut ennakot 13 831 12 352 11 496 10 765 10 035 9 303 8 574 7 845
ennakoiden muutos -739 -1 479 -856 -731 -730 -732 -729 -729
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Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy  87 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 4 321 4 225 4 262 4 096 4 382 5 100 7 573 7 774
- Henkilöstökulut -886 -912 -891 -897 -976 -960 -935 -960
- Palveluostot -1 376 -1 481 -1 530 -1 453 -1 388 -1 680 -2 396 -2 589
- Poistot -1 156 -1 091 -957 -857 -763 -1 137 -2 576 -2 527
- Korkokulut -96 -49 -37 -34 -220 -373 -415 -400
+/- Muut erät -807 -692 -847 -855 -1 035 -950 -1 251 -1 298
=Tulos 0 0 0 0 0 0 0 0

=Rahoitustulos 1 156 1 091 957 857 763 1 137 2 576 2 527
- Verot 0 0 0 0 0 0 0 0
- Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -299 -543 -1 119 -5 390 -12 731 -5 345 -1 665 -1 461
- Lainojen lyhennys -433 -433 -433 -2 598 -5 433 -4 433 -1 072 -1 469
=Rahoitusjäämä 424 115 -595 -7 131 -17 401 -8 641 -161 -403
+ Lainojen lisäys 0 0 0 9 000 15 000 10 000 0 0
=Tpo muutos 424 115 -595 1 869 -2 401 1 359 -161 -403

Lainojen muutos -433 -433 -433 6 402 9 567 5 567 -1 072 -1 469

Henkilöstö lkm 16 16 14 14 16 15 16 16
Liikevaihto/henkilö 270 264 304 293 274 340 473 486
Henk.kust/henkilö -55 -57 -64 -64 -61 -64 -58 -60

oma pääoma 1783 1783 1 783 1 783 1 783 1 783 1 783 1 783
lainakanta 9 213 8 780 8 347 14 749 24 316 29 883 28 811 27 342
omavaraisuus 16,2 % 16,9 % 17,6 % 10,8 % 6,8 % 5,6 % 5,8 % 6,1 %
sipon tuotto 0,9 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 0,8 % 1,2 % 1,4 % 1,4 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
myynti kons.yhtiöille 3 765 3 617 3 657 3 499 3 746 4 286 6 546 6 725
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 168 168 168 168 168 168 168 168
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 1 882 1 882 1 882 0 0 0 0 0
takaukset emolta 6 199 5 818 5 437 14 056 21 718 26 032 25 096 23 809
kassalainat emolle 1 581 1 733 913 2 880 572 3 682 3 293 935
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
rahastot 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591 1 591

poistot/sipo 10,5 % 10,3 % 9,4 % 5,2 % 2,9 % 3,6 % 8,4 % 8,7 %
korot/lainakanta 1,0 % 0,5 % 0,4 % 0,3 % 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,4 %
korot/liikevaihto 2,2 % 1,2 % 0,9 % 0,8 % 5,0 % 7,3 % 5,5 % 5,1 %
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Jyväskylän Paviljonkisäätiö  
 

 

  

Jyväskylän Paviljonkisäätiö  100 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 1 019 1 004 1 014 1 032 1 032 1 037 1 051 1 062
- Henkilöstökulut -13 -13 -16 -16 -15 -16 -15 -16
- Palveluostot -736 -635 -817 -719 -641 -722 -789 -790
- Poistot -769 -745 -605 -726 -819 -746 -700 -716
- Korkokulut -212 -173 -141 -154 -113 -117 -112 -105
+/- Muut erät 711 562 565 583 556 564 565 565
=Tulos 0 0 0 0 0 0 0 0

=Rahoitustulos 769 745 605 726 819 746 700 716
- Verot 0 0 0 0 0 0 0 0
- Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit 0 0 -445 0 -114 0 -240 -100
- Lainojen lyhennys -609 -624 -640 -654 -667 -681 -696 -643
=Rahoitusjäämä 160 121 -480 72 38 65 -236 -27
+ Lainojen lisäys 0 0 0 0 0 0
=Tpo muutos 160 121 -480 72 38 65 -236 -27

Lainojen muutos -609 -624 -640 -654 -667 -681 -696 -643

Henkilöstö lkm 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikevaihto/henkilö
Henk.kust/henkilö

oma pääoma 71 41 41 41 41 41 41 41
lainakanta 19 953 19 325 18 685 18 031 17 364 16 683 15 987 15 344
omavaraisuus 0,4 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,3 %
sipon tuotto 1,1 % 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Suhteet Jyväskylän kaupungi TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
myynti kons.yhtiöille 0 0 0 0 0 0 0 0
avustus emolta 800 700 700 700 700 700 700 700
osakepääoma emolta 34 34 34 34 34 34 34 34
pääomalainat emolta 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046 5 046
lainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
takaukset emolta 9 828 9 328 8 815 8 293 7 765 7 230 6 707 6 707
kassalainat emolle 887 967 503 577 605 628 351 323
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat 8 8 8 8 8 8 8 8
osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0

poistot/sipo 3,8 % 3,8 % 3,2 % 4,0 % 4,7 % 4,5 % 4,4 % 4,7 %
korot/lainakanta 1,0 % 0,9 % 0,7 % 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %
korot/liikevaihto 20,8 % 17,2 % 13,9 % 14,9 % 10,9 % 11,3 % 10,7 % 9,9 %
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Jyväskylän Jäähalli Oy 
  

 
  

Jyväskylän Jäähalli Oy 72,7 %
1000 euroa TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

+ Liikevaihto 540 550 644 746 729 705 728 641

- Henkilöstökulut -9 -8 -9 -8 -14 -14 -15 -16

- Palveluostot -662 -503 -549 -595 -536 -561 -581 -599
- Poistot -276 -169 -174 -61 -207 -55 -90 -27
- Korkokulut -92 -24 -27 -33 -32 -61 -42 -40
+/- Muut erät 496 153 116 -49 60 -14 0 41

=Tulos -3 -1 1 0 0 0 0 0

=Rahoitustulos 273 168 175 61 207 55 90 27
- Verot -2 0 0 0 0 0 0 0
- Osingot 0 0 0 0 0 0 0 0
+ Pääomarahoitus 0 0 0 0 0 0 0 0
- Investoinnit -170 0 0 0 0 0 0 0
- Lainojen lyhennys -448 -116 -121 -134 -165 -4607 -31 0
=Rahoitusjäämä -347 52 54 -73 42 -4 552 59 27
+ Lainojen lisäys 170 0 0 100 0 4500 0 0
=Tpo muutos -177 52 54 27 42 -52 59 27

Lainojen muutos -278 -116 -121 -34 -165 -107 -31 0

Henkilöstö lkm 0 0 0 0 0 0 0 0
Liikevaihto/henkilö
Henk.kust/henkilö

oma pääoma 1 569 1 568 1 569 1 569 1 570 1 570 1 570 1 570
lainakanta 5 074 4 958 4 837 4 803 4 638 4 531 4 500 4 500
omavaraisuus 23,6 % 24,0 % 24,5 % 24,6 % 25,3 % 25,7 % 25,9 % 25,9 %
sipon tuotto 1,3 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 0,5 % 1,0 % 0,7 % 0,7 %

Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TPE 2019 TA 2020

myynti emolle (vastikkeet) 989 618 620 620 620 620 609 525
myynti kons.yhtiöille (vastikkeet) 108 102 103 103 105 103 96 83
avustus emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
osakepääoma emolta 800 800 800 800 800 800 800 800
pääomalainat emolta 0 0 0 0 0 0 0 0
lainat emolta 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 0 0 0
takaukset emolta 2 208 2 104 1 995 1 881 1 762 4 500 4 500 4 500
kassalainat emolle 63 129 0 70 140 150 150 120
korot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0
emoyhtiön voittovarat -231 -231 -231 -231 -230 -230 -230 -230
osingot emolle 0 0 0 0 0 0 0 0

poistot/sipo 4,2 % 2,6 % 2,7 % 1,0 % 3,3 % 0,9 % 1,5 % 0,4 %
korot/lainakanta 1,8 % 0,5 % 0,6 % 0,7 % 0,7 % 1,3 % 0,9 % 0,9 %
korot/liikevaihto 17,0 % 4,4 % 4,2 % 4,4 % 4,4 % 8,7 % 5,8 % 6,2 %
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