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Taloustoimikunnan asettaminen
• Taloustoimikunnan asettamisen taustalla

– Jyväskylän kaupungin taloudellinen asema heikentyi selvästi vuoden 2019 aikana kolmen
tasapainoisen tilinpäätöksen jälkeen

– Kaupungin taseessa on kertynyttä ylijäämää tilikauden 2019 jälkeen vain 19,9 M€, joka on
pieni kaupungin talouden kokoon suhteutettuna

– Koronavirusepidemia heikentää kuntataloutta entisestään
– Talouden kehityskuvassa on tulevina vuosina paljon muutoksia ja epävarmuustekijöitä
– Julkisen talouden suunnitelmaan liittyvän kuntatalousohjelman 2020-2023 mukaisella vero-

ja valtionosuuskehityksellä arvioituna kaupungin nykyinen toimintakulujen kasvuvauhti
+3,4%/vuosi johtaa siihen, että Jyväskylän kaupungin talous kriisiytyy tulevan
valtuustokauden aikana

– Jyväskylän kaupungin on käynnistettävä talousohjelman laatiminen seuraavaksi
valtuustokaudeksi

– Talousohjelmatyö yhteensovitetaan vuosittain vahvistettavaan talousarvioon
– Toimikunta ei tee päätöksiä, vaan sen tehtävänä on tavoitteellisen talouden kehityskuvan

määrittely ja toimenpide-ehdotusten valmisteleminen kaupunginhallitukselle sen
toteuttamiseksi

 
 



Taloustoimikunnan asettaminen
• Asettamispäätös

1.    Kaupunginhallitus asettaa taloustoimikunnan valmistelemaan Jyväskylän kaupungin  
 talousohjelmaa    vuosille 2021-2025. Talousohjelmassa asetetaan tavoitearvot keskeisille talouden
tunnusluvuille,    tunnistetaan taloudelliset epävarmuustekijät ja esitetään    toimenpide-ehdotukset  
 kaupunginhallitukselle taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
2.    Kaupunginhallitus nimeää toimikuntaan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston,    sosiaali- ja  
 terveys-, sivistys-, kulttuuri- ja liikunta- ja kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtajat sekä  
 Perussuomalaisten, Kristillisdemokraattien, Piraattipuolueen ja Jyväskyläläisten hyväksi  
 valtuustoryhmien edustajat.
3.    Toimikunnan puheenjohtajaksi nimetään kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Esittelijänä toimii  
 kaupunginjohtaja.
4.    Toimikuntaan viranhaltijoista osallistuu toimialajohtajat, talous- ja strategiajohtaja    sekä  
 henkilöstöjohtaja. Sihteerinä toimii taloussuunnittelupäällikkö. Taloustoimikuntaan kutsutaan  
 henkilöstön edustaja. Taloustoimikunta voi tarvittaessa täydentää kokoonpanoaan ja kuulla  
 asiantuntijoita.
5.    Taloustoimikunnan toimikausi kestää 31.5.2021 saakka.
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Meri Lumela, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, toimikunnan puheenjohtaja
Juha Suonperä, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
Eila Tiainen, kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja
Heidi Rentola, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja
Irina Tuokko, sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Antti Saleva, kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtaja
Ahti Ruoppila, kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja
Kauko Isomäki, Perussuomalaisten valtuustoryhmän edustaja
Tomi Kuosmanen, Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän edustaja
Arto Lampila, Piraattipuolueen valtuustoryhmän edustaja
Teemu Torssonen, Jyväskyläläisten hyväksi (Jyhy) -valtuustoryhmän edustaja
Ulla Sinikka Sihvonen, henkilöstön edustaja (Pekka Kupari, varaedustaja)
Timo Koivisto, kaupunginjohtaja, esittelijä
Kati Kallimo, toimialajohtaja (sosiaali- ja terveyspalvelut)
Eino Leisimo, toimialajohtaja (sivistyspalvelut)
Erja Saarivaara, toimialajohtaja (kaupunkirakennepalvelut)
Heli Leinonkoski, kansliapäällikkö (konsernihallinto)
Lasse Leppä, talous- ja strategiajohtaja
Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja
Erikka Saastamoinen, taloussuunnittelupäällikkö, sihteeri


