
 

 
Jyväskylän kaupunki 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tilinpäätös 2018 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kaupunginhallitus 25.3.2019 



Jyväskylän kaupunki 
y-tunnus 0174666-4 
 
Vapaudenkatu 32 
PL 193 
40101 Jyväskylä 
 
www.jyvaskyla.fi 
 
 



SISÄLLYSLUETTELO      
 
 
 
 
1 TOIMINTA JA TALOUS     5 

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus     5 
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset   6 
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys    10 
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa   15 
1.5 Kunnan henkilöstö      18 
1.6 Ympäristötekijät      23 
1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä   26 
1.8 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä  30 

 
2 TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS   33  

 2.1 Tuloslaskelma      33 
2.2 Tilikauden tuloksen käsittely     45 
2.3 Rahoituslaskelma      48 
2.4 Tase       52 
2.5 Kokonaistulot ja -menot     56 

 
3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN    58 

3.1 Käyttötalouden toteutuminen     59 
 3.1.1 Konsernihallinto     62 

3.1.2 Perusturva      68 
3.1.3 Sivistys      79 
3.1.4 Kaupunkirakenne     99 

3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen    106 
3.3 Investointien toteutuminen     108 
3.4 Rahoitusosan toteutuminen     115 
 

4 LIIKELAITOKSET      117 
4.1 Liikelaitokset yhteensä     117 

4.1.1 Tilapalvelu-liikelaitos     120 
4.1.2 Työterveys Aalto -liikelaitos    132 
4.1.3 Talouskeskus-liikelaitos     140 
4.1.4 Altek Aluetekniikka -liikelaitos    151 
4.1.5 Kylän Kattaus -liikelaitos     164 
4.1.6 Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos   174 

4.2 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen    187 
 
5 KUNTAKONSERNI      189 

5.1 Kuntakonsernin toiminta ja ohjaus    189 
5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen   193 
5.3 Konsernituloslaskelma     196 
5.4 Konsernin rahoituslaskelma     199 
5.5 Konsernitase      201 

 
6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT     206 

6.1 Tuloslaskelma      206 
6.2 Rahoituslaskelma      207 
6.3 Tase       208 
6.4 Konsernilaskelmat      210 
 
 



7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT    214 
 7.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liitetiedot  214 
 7.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot   214 
 7.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot  215 

7.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot   215 
 7.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot    217 
 7.3 Tasetta koskevat liitetiedot     220 
 7.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot    220 
 7.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot    227 
 7.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 229 
 7.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen   233 
 7.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetiedot 235 
 
 
LIITTEET 

Liite 1. Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit    236 
Liite 2. Yhdistelmälaskelmat     237
     

 
 
 
 



 
  Toiminta ja talous 
 

1 TOIMINTA JA TALOUS 
 

1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 
 

Talous on kaikilla mittareilla tasapainossa 
 
Jyväskylän kaupungin vuosikate toteutui muutettua talousarviota parempana ja oli poistojen 
suuruinen. Vuosi oli ylijäämäinen ja lainojen määrä laski.  
 
Vuonna 2018 kaupungin talouden myönteinen kehitys jatkui ja talous on edelleen tasapainossa. Ti-
linpäätös toteutui muutettua talousarviota parempana ja antaa siten myös hyvän pohjan tämän 
vuoden talousarvion toteuttamiselle. Kaupungin vuosikate oli 49,1 miljoonaa euroa ja se toteutui 7,8 
miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Poistot ja arvonalentumiset olivat 49,1 
miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi niistä 100 prosenttia. Näin mitaten kaupungin tulorahoitus on 
tasapainossa. Tilikauden ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa ja lainakanta laski 24,7 miljoonaa euroa. 
 
Viime vuosi oli kolmas peräkkäin, kun kaupungin talous oli kaikilla keskeisillä mittareilla mitattuna 
tasapainossa. Suoritus oli hyvä varsinkin, kun kuntataloudelle yleisesti vuosi 2019 oli vaikea 
verotulojen ennakoitua heikomman kehityksen takia. Suurten kaupunkien vertailussa Jyväskylän 
tilinpäätös on pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kaupunkien vahvin. 
 
Myös Jyväskylässä verotulot jäivät niukasti alle budjetin. Samoin valtionosuudet toteutuivat budje-
toitua pienempinä. Näiden tulojen heikohkoa kehitystä kompensoivat maan myyntivoitot, joita kertyi 
1,9 miljoonaa enemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Ratkaisevaa positiiviselle tulokselle oli kui-
tenkin se, että lähes kaikilla toimialoilla ja liikelaitoksissa menot pysyivät kurissa.     
 
Talouden toimintaympäristön kehitys oli lähes kaikilla tunnusluvuilla positiivista. Jyväskylän väkilu-
vun kasvu oli edelleen lähes prosentin ja näin vahvistimme asemaamme maan viiden nopeimmin 
kasvavan kaupunkiseudun joukossa. Suurin osa kasvusta selittyy maan sisäisellä muuttovoitolla, 
joka oli kaikkien aikojen suurin. Tämä kertoo kaupungin vetovoimasta.  
 
Työttömyyden lasku jatkui koko vuoden, mutta vauhti oli jonkin verran vuotta 2017 hitaampi. Sama 
trendi jatkunee tänä vuonna. Sekä nuoriso- että pitkäaikaistyöttömyys laskivat myös koko vuoden. 
Työttömyysaste on kuitenkin edelleen liian korkea. Työttömyysprosentin painaminen kymmeneen 
prosenttiin on tämän valtuustokauden päätavoite.  
 
Rakentamisen vauhti kiihtyi edelleen. Jyväskylään rakennettiin vuonna 2018 yli 2000 uutta asuntoa, 
mikä on kaikkien aikojen ennätys. Rakennuslupien perusteella rakentaminen jatkuu vahvana ainakin 
alkuvuoden 2019. 
 
Kiitos hyvästä tilinpäätöksestä kuuluu koko kaupunkiyhteisölle – sekä päättäjille että henkilöstölle. 
Erityisesti henkilöstö on ollut välillä tiukilla, mikä varmasti on yksi osatekijä sairauspoissaolojen 
suuressa määrässä. Niiden kääntäminen laskuun on henkilöstöpolitiikkamme ykköstavoite vuonna 
2019.  
 
Myös kuluvan vuoden talousarvio on tasapainossa. Talousarvion toteuttaminen vaatii kuluvana 
vuonna tarkkaa taloudenpitoa ja on erityisen tärkeää tehdä ja toteuttaa tasapainoinen talousarvio 
myös vuodelle 2020. 
 
 
Timo Koivisto 
kaupunginjohtaja 
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1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset  
 

Toimielimet  
 
Kaupunginvaltuusto  
 
Jyväskylän kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 67 valtuutettua. 
Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.  
 
Valtuuston paikkajako on vuoden 2017 kuntavaalien mukaisesti seuraava: 

 Vihreä liitto r.p. 14 valtuutettua  
 Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 13 valtuutettua  
 Kansallinen Kokoomus r.p. 12 valtuutettua  
 Suomen Keskusta r.p. 11 valtuutettua  
 Vasemmistoliitto r.p. 7 valtuutettua  
 Perussuomalaiset r.p. 5 valtuutettua  
 Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 4 valtuutettua  
 Piraattipuolue r.p. 1 valtuutettu  

 
Kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmissä tapahtui seuraavat muutokset: 

 valtuutettu Jorma Holmstedt siirtyi perussuomalaisten valtuustoryhmästä keskustan valtuus-
toryhmään (kv 28.8.2017) 

 valtuutettu Mauno Vanhala siirtyi perussuomalaisten valtuustoryhmästä keskustan valtuus-
toryhmään (kv 28.8.2017). 

 

 
 

 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Riitta Mäkinen (SDP) ja varapuheenjohtajina Tuulia 
Kuntsi (Kesk.) ja Tuija Mäkinen (Vihr.). 
 
Kaupunginvaltuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 106 asiaa.  
 
 
 
 

SDP 13
Kok. 12

Kesk. 11+2

PS 5-2

Vihr. 14

Vas. 7

KD 4

Pir. 1

Kaupunginvaltuuston kokoonpano 
valtuustoryhmittäin 
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Kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavat asiat: 
 Hallintosäännön tarkistaminen (kv 12.2.2018/1 ja kv 26.11.2018/97) 
 Kankaan Sydän II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yh-

teydessä (kv 26.3.2018/10) 
 Jyväskylän keskustavisio 2030 -kaupunkikehittämisen linjaukset (kv 23.4.2018/24) 
 Tikanranta I asemakaavan laajennus- ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaa-

van yhteydessä (kv 23.4.2018/26) 
 Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asema-

kaavan yhteydessä (23.4.2018/27) 
 Ruotsinkielisen yhtenäiskoulun perustaminen (23.4.2018/28) 
 Savulahden päiväkoti-koulun perustaminen (23.4.2018/29) 
 Hippos 2020-hankkeen käynnistäminen (kv 28.5.2018/39) 
 Arviointikertomus 2017 (kv 11.6.2018/46 ja kv 1.10.2018/73) 
 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 

(kv 11.6.2018/47) 
 KymppiR 2018 -ohjelma: Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2018 sekä asuinalueiden so-

siaalinen kestävyys ja asuntopolitiikka 2018 (kv 11.6.2018/48) 
 Leppälahden osayleiskaava (kv 11.6.2018/51) 
 Kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020 (kv 11.6.2018/52) 
 Varhaiskasvatuksen palveluverkko vuosille 2018-2023 (kv 11.6.2018/53) 
 Jyväskylän kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen (kv 

20.8.2018/66) 
 Hyvinvointikertomus 2017 (hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 seuranta (kv 20.8.2018/67) 
 Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma (20.8.2018/68) 
 Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma (kv 1.10.2018/74) 
 Tourujoki II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä 

(kv 1.10.2018/75) 
 Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2019 (kv 29.10.2018/81) 
 Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodeksi 2019 (kv 29.10.2018/82) 
 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa (kv 29.10.2018/83) 
 Sidonnaisuudet (kv 29.10.2019/85) 
 Vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 (kv 26.11.2018/90) 
 Jyväskylän kaupungin työterveyspalveluiden järjestäminen (kv 10.12.2018/100) 
 Vanhuspalveluiden ikääntyneiden päiväkeskusverkoston päivittäminen 2019 (kv 

10.12.2018/101) 
 
Kaupunginvaltuusto piti 4 seminaaria, joiden teemoina olivat mm. Hippos 2020-hanke, Tourujoen 
kärkihanke, kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittäminen (Jyväskylän Sydän), 
kaupungin edunvalvonta, elinkeinopolitiikan ja työllisyyden ajankohtaiset asiat sekä Sote-uudistuk-
sen valmisteluun liittyvät ajankohtaiset asiat. 
 
 
Kaupunginhallitus  
 
Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta sekä kaupungin-
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhalli-
tukseen kuuluu yhteensä 13 jäsentä. 
 
Kaupunginhallituksen kokoonpano oli seuraava:  

 Colliander Jari (Kesk.), varajäsen Asikainen Aimo 
 Forsgrén Bella (Vihr.), varajäsen Kuparinen Liisa  
 Hovikoski Mervi (SDP), varajäsen Tossavainen Pentti 
 Hämäläinen Jukka (SDP), varajäsen Hjelt Juha 
 Karjula Johanna (Kesk.), varajäsen Linna Jenny 
 Kuosmanen Tomi (KD), varajäsen Puolimatka Mia  
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 Lumela Meri (Vihr.), varajäsen Lyytinen Leena  
 Suonperä Juha (Kok.), varajäsen Saleva Antti 
 Tiainen Eila (Vas.), varajäsen Pöppönen Matti  
 Timperi Kati-Erika (Kok.), varajäsen Isomöttönen Katja 
 Torssonen Teemu (PS), varajäsen Vimpari Juha (sin.)  
 Törmälä Antti (Vihr.), varajäsen Holmberg Nico 
 Väliniemi Tuulikki (SDP), varajäsen Haapsalo Kaija 

 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Meri Lumela (Vihr.), ensimmäisenä varapuheenjohta-
jana Juha Suonperä (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Eila Tiainen (Vas.). 
 
Kaupunginhallitus piti 33 kokousta ja käsitteli 256 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 24 ja niissä 
käsiteltiin 62 asiaa. Kaupunginhallitus piti 4 seminaaria. 
 
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva kaupunkikonsernin konserniohjaukseen ja valvontaan 
keskittyvä konsernijaosto piti 12 kokousta ja niissä käsiteltiin 57 asiaa. Konsernijaostossa on 5 jä-
sentä, jotka ovat myös kaupunginhallituksen jäseniä. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja ja esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. 
 
 

Jyväskylän kaupungin poliittinen johtamisjärjestelmä vuonna 2018 
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Jyväskylän kaupungin organisaatio 1.6.2017 alkaen 
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1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 
 

Kansantalouden kehitys 
 
Valtionvarainministeriön viimeisimmän taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden tuotanto 
on lisääntynyt vuonna 2018 laaja-alaisesti, mutta jo hitaammin kuin vuonna 2017. Maailmankauppa 
hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien 
odotuksissa. Investointien kasvun ennustetaan hidastuvan selvästi vuonna 2019, mikä johtuu erityi-
sesti rakennusinvestointien kääntymisestä laskuun. Keskipitkällä aikavälillä kasvu jää alle yhteen 
prosenttiin, mikä on potentiaalisen tuotannon kasvua hitaampaa. 
 
Vuoden 2018 talouskasvuksi ennustetaan 2,5 %. Teollisuusyritysten tuotanto-odotukset ovat jo mal-
tillistuneet ja kasvun esteet yleistyneet, työvoiman saatavuusongelmat ovat lisääntyneet rakennus-
toiminnassa sekä palvelualoilla ja myönnettyjen rakennuslupien määrä on kääntynyt laskuun. 
 
Työllisyyden kasvu oli vuoden 2018 aikana jopa nopeampaa kuin mitä taloudellisen aktiviteetin pe-
rusteella voisi olettaa. Työllisten määrä nousi työvoimatutkimuksen mukaan tammi-lokakuussa 2,7 
% vuodentakaiseen verrattuna. Työllisyysasteen trendi oli lokakuussa 71,8 %. 
 
Ennusteiden mukaan vuonna 2019 talous kasvaa enää 1,5 %. Hidastuminen on laaja-alaista, mutta 
varsinkin laskevat asuntoinvestoinnit heiluttavat kasvua. Kaupan esteiden lisääntyminen hidastaa 
viennin kasvua vuonna 2019. Nettovienti pysyy talouden kasvua tukevana metsäteollisuuden lisään-
tyneen kapasiteetin tukemana. Parantunut hintakilpailukyky tukee myös viennin kasvua. Talouskas-
vun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää v. 
2019. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä 
toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja talou-
den kasvua. Työttömyysaste laskee 6,9 prosenttiin v. 2019. 
 
Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkista taloutta. Vielä muu-
tama vuosi sitten reilusti alijäämäinen julkinen talous on vuosikymmenen vaihteessa tasapainon tun-
tumassa. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa 
kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja kuluneella vaa-
likaudella tehdyt sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka 
kasvattaa vuosi vuodelta eläke-, terveys- ja hoivamenoja. 
 
Väestön ikääntyminen luo merkittäviä paineita julkiseen talouteen myös pitkällä aikavälillä. Vanhus-
väestön määrän kasvu lisää ikäsidonnaisia menoja, joiden rahoittamiseksi julkisen talouden näkö-
piirissä olevat tulot eivät tulevaisuudessa riitä. Lisäksi sen työikäisen väestön, joka veroilla rahoittaa 
hyvinvointipalvelut ja sosiaaliturvan, osuus supistuu. Myös tuottavuuden varaan jäävän talouskas-
vun arvioidaan pysyvän vaimeana tulevina vuosikymmeninä. Julkisen talouden tulojen ja menojen 
välillä on siksi pitkällä aikavälillä epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on lähes neljä 
prosenttia suhteessa BKT:hen. 
 
Maailmantalouden nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina. Tavan-
omaisen suhdannekierron ohella syynä on myös keskeisten talouksien välisten kauppakonfliktien 
osittainen toteutuminen. Myös maailmankaupan kasvu on hidastunut nopeasti kuluvana vuonna.  
 
Euroalueen näkymät ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana. Erityisesti teollisuuden luottamus 
talouskehitykseen on laskenut. Euroalueen kasvu hidastuu runsaaseen 1,5 prosenttiin ennustepe-
riodilla. Brexitiin liittyvä epävarmuus vaimentaa Ison-Britannian kasvunäkymiä. Ruotsissa suhteelli-
sen vahvana pysynyttä talouskasvua ovat kannatelleet yksityinen kulutus ja investoinnit. Kasvu kui-
tenkin hidastuu vajaaseen kahteen prosenttiin lähivuosina. 
 
 
 
 

10



 
  Toiminta ja talous 
 

Seuraavassa kuviossa on esitetty keskeisiä kokonaistaloudellisia tausta- ja ennustetietoja: 
 
 

 2016  2017  2018** 2019**  2020**  2021** 

Bruttokansantuote, mrd. euroa  216 224 233 241 249  256 

Palvelut, määrän muutos, %  1,7 1,9 1,8 1,1 1,1  1,0 

Koko teollisuus, määrän muutos, %  2,3 7,1 3,5 2,5 1,6  1,4 

Työn tuottavuus, muutos, %  1,9 2,0 ‐0,2 0,6 0,6  0,9 

Työlliset, muutos, %  0,5 1,0 2,5 0,8 0,6  0,2 

Työllisyysaste, %  68,7 69,6 71,6 72,4 73,0  73,3 

Työttömyysaste, %  8,8 8,6 7,5 6,9 6,7  6,6 

Kuluttajahintaindeksi, muutos, %  0,4 0,7 1,2 1,4 1,6  1,7 

Ansiotasoindeksi, muutos, %  0,9 0,2 1,8 2,7 3,0  2,8 

Vaihtotase, mrd. euroa  ‐1,6 ‐1,5 ‐0,7 ‐0,0 0,7  1,0 

Vaihtotase, suhteessa BKT:een, %  ‐0,7 ‐0,7 ‐0,3 ‐0,0 0,3  0,4 

Lyhyet korot (euribor 3 kk), %  ‐0,3 ‐0,3 ‐0,3 0,0 0,2  0,4 

Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), %  0,4 0,5 0,7 1,0 1,5  2,1 

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:een, % 55,9 54,0 52,9 52,2 52,0  52,1 

Veroaste, suhteessa BKT:een, %  44,0 43,3 42,3 42,2 42,3  42,0 

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa 
BKT:een, % 

 
‐1,7

 
‐0,7

 
‐0,8

 
‐0,4

 
‐0,1 

 
‐0,1 

Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:een, %  ‐2,7 ‐1,8 ‐1,3 ‐0,7 ‐0,7  ‐0,3 

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa 
BKT:een, % 

 
63,0

 
61,3

 
59,2

 
58,4

 
57,6 

 
57,5 

Valtionvelka, suhteessa BKT:een, %  47,4 47,3 45,0 44,5 43,8  43,8 

 
 
**) Valtionvarainministeriön ennuste vuosista 2018-2021. 
 
 

 
 
Valtionvarainministeriön viimeisin taloudellinen katsaus https://vm.fi/julkaisu?pubid=29001  
 
 

Kuntatalouden kehitys 2018 
 
Kuntien ilmoittamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heikkeni 1,2 mil-
jardia euroa vuonna 2018, eli yli kolmanneksen verrattuna edellisen vuoden tilinpäätöksiin. Kuntien 
lainakanta kasvoi 3,8 prosenttia 16,7 miljardiin euroon. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen kuntata-
lous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten kerättiin vuoden 2018 tilinpäätösarviotietoja kaikilta 
Manner-Suomen 295 kunnalta ja 134 kuntayhtymältä. 
 

Yleinen taloudellinen kehitys (**VM:n ennuste 19.12.2017 vuosista 2017-2019)

2014 2015 2016 2017** 2018** 2019**
Bruttokansantuote, % -0,6 0,0 1,9 3,1 2,4 1,9
Työttömyysaste, % 8,7 9,3 8,9 8,6 8,1 7,7
Työllisyysaste, % 68,3 68,1 68,7 69,4 70,3 70,7
Ansiotasoindeksi, muutos-% 1,4 1,4 0,9 0,2 2,0 2,0
Kuluttajahintaindeksi, muutos-% 1,0 -0,2 0,4 0,8 1,4 1,5
Euribor 3kk, % 0,2 0,0 -0,3 -0,3 -0,2 0,0
Veroaste suhteessa BKT:een, % 43,9 44,0 44,1 43,1 42,1 41,9
Julkisyhteisöjen menot BKT:sta, % 58,1 56,9 55,8 53,9 52,8 52,0
Julkisyhteisöjen bruttovelka BKT:sta, % 60,2 63,6 63,1 61,1 60,2 59,2
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Vuoden 2018 tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toimintakulut olivat 
3,3 prosenttia edellistä vuotta suuremmat ja niitä oli yhteensä 36,9 miljardia euroa. Ulkoiset toimin-
tatuotot kasvoivat 4,6 prosenttia 7,5 miljardiin euroon. Toimintakuluja ja -tuottoja kasvattivat osaltaan 
mm. kirjausmenettelyt kuntien ja kuntayhtymien välisissä palvelujen ostoissa. Toimintakate oli -29,1 
miljardia euroa ja se heikkeni 3,4 prosenttia edellisen vuoden tilinpäätöksistä. 
 
Manner-Suomen kuntien verotulot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 22,3 miljardia euroa 
vuonna 2018. Ne vähenivät edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna 0,5 prosenttia. Valtionosuuk-
sia kunnat saivat 8,5 miljardia euroa, ja ne vähenivät 0,6 prosenttia. Verotuloista ja valtionosuuksista 
muodostuva verorahoitus oli asukasta kohden 5 613 euroa. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate pie-
neni edellisestä vuodesta 35,5 prosenttia ja oli 2,1 miljardia euroa. Vuosikate oli tilinpäätösarvioissa 
negatiivinen 38 kunnalla. Edellisenä vuonna vuosikate oli tilinpäätöstietojen mukaan negatiivinen 
neljällä kunnalla. 
 
Kuntien arvioiden perusteella niiden yhteenlaskettu lainakanta vuoden 2018 lopussa oli 16,7 miljar-
dia euroa. Asukasta kohden se oli 3 051 euroa. Lainakanta kasvoi vuotta aikaisemmasta ajankoh-
dasta 3,8 prosenttia. Investointimenoja kunnilla oli vuoden aikana 3,6 miljardia euroa. Kasvua edel-
lisvuodesta oli 3,4 prosenttia.  
 
Kuntayhtymien toimintakulut ilman sisäisiä eriä olivat vuonna 2018 tilinpäätösarvioiden mukaan 14,7 
miljardia euroa. Ulkoisia toimintatuottoja oli 15,4 miljardia euroa. Toimintakulut kasvoivat edellisestä 
vuodesta 8,3 prosenttia ja toimintatuotot 7,2 prosenttia. Vuosikate laski 15,1 prosenttia ja oli 0,6 
miljardia euroa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta oli vuotta 2018 koskevissa tilinpäätösarvi-
oissa 3,9 miljardia euroa, joka oli 11,4 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden tilinpäätöstie-
doissa. Investointimenot kasvoivat 2,1 prosenttia 1,2 miljardiin euroon. 
 
 
Kuntien taloustietoja tarkemmin Tilastokeskuksen sivulla https://www.stat.fi/til/ktan/index.html. 
 
Kuntatalouden näkymistä tietoa Valtionvarainministeriöstä http://vm.fi/kuntatalousohjelma. 
 
 

Toimintaympäristön kehityspiirteitä  
 
Väestö 
 
Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Jyväskylän väkiluku oli vuoden 2018 lopussa 141 414. 
Väkiluku kasvoi 1 226 henkilöllä edellisvuodesta (1 %). Väestön lisäys koostui kuntien välisestä net-
tomuutosta sekä nettomaahanmuutosta. Kuntien välinen nettomuuttovoitto oli 870 henkilöä. Netto-
maahanmuutto, 276 henkilöä, on pysynyt viime vuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Vuonna 2018 
syntyneitä oli 1 273, kun vastaavasti vuoden aikana kuoli 1 193 henkilöä. Luonnollista väestönkas-
vua kertyi näin ollen 80 henkilöä. Laskusuunta oli huomattava, sillä vuoden 2017 lopussa luonnollista 
väestönkasvua oli vielä 321 henkilön verran. Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 1 197 henkilöllä 
edellisvuoteen verrattuna. Vuoden 2018 aikana seutukunnan kunnista Jyväskylän, Muuramen, Toi-
vakan ja Uuraisten väestönlisäys oli positiivista. Väestötappio oli suurinta Hankasalmella, 83 henki-
löä. 15 suurimman kaupungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Vantaalla (2,3%), Espoossa 
(1,8%), Helsingissä (1,1%) ja Tampereella (1,6 %). Jyväskylän suhteellinen väestönkasvu oli 7. suu-
rinta.   
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Työllisyys 
 
Jyväskylän työttömyysaste oli joulukuun 2018 lopussa 12,9 %. Työttömien osuus laski 1,2 prosent-
tiyksikköä vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan nähden. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 8 
817, mikä on 790 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 1 
640 (-14,3 %) ja pitkäaikaistyöttömiä 2 050. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski 14,5 % edellisvuoden 
vastaavaan aikaan. Viidentoista suurimman kaupungin vertailussa Jyväskylän työttömyysaste oli 
joulukuussa kolmanneksi korkein. Korkein työttömyysaste oli Joensuussa ja Lahdessa (14,3 %). 
Matalin puolestaan Espoossa (7,9 %), Vaasassa (8,5 %) ja Vantaalla (8,7 %). 
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Asuminen 
 
Vuonna 2018 Jyväskylässä valmistui 2 052 uutta asuntoa, 340 asuntoa enemmän kuin vuonna 2017. 
Rakennuslupia myönnettiin kaikkiaan 659. Rakennuksia myönnettiin 550 kappaletta (1 769 asuntoa, 
kerrosala 203 828 neliötä). Myönnettyjen asuntojen määrä laski vuoteen 2017 verrattuna 484 asun-
nolla, kun taas myönnetty kerrosala väheni 61 562 neliön verran. 
 
Neliöhinnat ja vuokrat 
 
Vanhojen osakehuoneistojen keskimääräinen hinta Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan oli 
Jyväskylässä 1 831 euroa per neliö vuonna 2018. Keskimääräinen neliöhinta nousi vuoteen 2017 
verrattuna 0,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa vertailukaupungeissa keskimääräinen 
neliöhinta oli vastaavasti 1 918 euroa per neliö. Nousua viime vuoteen kertyi 0,8 prosenttia. Vuokra-
asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli vuonna 2018 Jyväskylässä 12,74 euroa (vuosimuutos 0,8 
%). Vertailukaupungeissa vastaavasti keskimäärin 12,64 euroa vuosimuutoksen ollessa 1,1 %. 
 
Vertailukaupungit: Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio 
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1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 
 

Jyväskylän talouden kehitys 
 
Jyväskylän kaupungin talous toteutui parempana kuin vuoden 2018 muutettu talousarvio. Kaupungin 
vuosikate oli 49,1 miljoonaa euroa ja vuosikate laski 18,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Vuosi-
kate toteutui 2,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä mutta 7,8 miljoonaa euroa 
muutettua talousarviota parempana. Poistot ja arvonalentumiset olivat 49,1 miljoonaa euroa ja vuo-
sikate kattoi niistä 100 prosenttia. Näin mitaten kaupungin tulorahoitus on tasapainossa. Tilikauden 
ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa ja lainakanta laski 24,7 miljoonaa euroa. 
 
Verotuloja kaupungille kertyi vuonna 2018 yhteensä 513,8 miljoonaa euroa, mikä alitti talousarvion 
0,9 miljoonalla eurolla. Verotulot laskivat 0,6 miljoonaa euroa (-0,1 %) edellisestä vuodesta. Kunnan 
tuloveron tuotto laski 1,4 miljoonaa euroa (-0,3 %) ja yhteisöverojen tuotto 1,1 miljoonaa euroa (-4,1 
%). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,9 miljoonaa euroa (4,0 %) edellisestä vuodesta. Kunnallisverotu-
lojen lasku oli seurausta kilpailukykysopimuksesta, tilitysjärjestelmän vaikutuksista sekä suurista en-
nakonpalautuksista. 
 
Valtionosuudet olivat 173,5 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukai-
sina. Valtionosuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 0,1 miljoonaa euroa (0,1 %).  
 
Rahoitustuottojen ja -kulujen toteuma oli nettona 13,4 miljoonaa euroa ja se ylitti muutetun talousar-
vion 1,0 miljoonalla eurolla. Rahoitustuotot toteutuivat 0,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota 
parempana osinkotuottojen johdosta. Rahoituskuluista korkomenot olivat 0,4 miljoona euroa vähem-
män kuin muutetussa talousarviossa arvioitiin. 
 
Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (toimintakate) olivat yhteenlaskettuna 651,5 miljoonaa euroa 
ja toteutuivat 5,6 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompana ja 7,6 miljoonaa euroa 
muutettua talousarviota parempana. Käyttötalouden toimintakulut ylittivät muutetun talousarvion 
10,9 miljoonalla eurolla ja käyttötaloustulot 18,5 miljoonalla eurolla.  
 
Käyttötalouden määräraha ylittyi kasvun ja oppimisen palveluissa 1,9 miljoonaa euroa. Kasvanut 
palveluntarve varhaiskasvatuksessa aiheutti henkilöstön lisärekrytointitarpeen. Myös varhaiskasva-
tuksen palvelujen ostot sekä tilavuokrat ylittyivät suunnitellusta.  Perusopetuksen koulujen osalta 
kuljetuskustannukset toteutuivat talousarviossa ennakoitua suurempina.  
 
Käyttötalouden määräraha alittui erityisesti kaupunkirakenteen ja konsernihallinnon osalta. Kaupun-
kirakenteen määrärahan alitus 4,4 miljoonalla eurolla johtui pääasiassa toimintatulojen ylittymisestä. 
Maan myyntivoitot toteutuivat 1,9 miljoonaa euroa muutettua talousarviota suurempina. Liikenne- ja 
viheralueet palvelualueella katupalveluiden tuotot sekä maankäyttösopimusmaksut toteutuivat 1,6 
milj. euroa arvioitua suurempina. 
 
Konsernihallinnossa määräraha alittui 2,7 miljoonaa euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti ta-
lousarvion noin 1,0 miljoonalla eurolla. Työttömyyden laskusta huolimatta työmarkkinatuen kunta-
osuus on kääntynyt ennakoitua hitaammin laskuun vuoden 2018 aikana. Elinkeinon ja työllisyyden 
palvelualueella reagoitiin työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitysuhkaan ryhtymällä säästötoimenpitei-
siin, joita olivat mm. yrityspalvelusetelin toisen jakson jättäminen väliin, tulevien rekrytointien siirtä-
minen eteenpäin, sekä yrityspalvelukampanjoiden siirtäminen seuraavalle vuodelle. Muun konserni-
hallinnon osalta suurimmat säästöt saavutettiin kaupunkikehitysalustojen, työterveyshuollon sekä 
tietohallinnon osalta. 
 
Edelliseen vuoteen verrattuna käyttötalouden toimintatuotot kasvoivat 4,1 miljoonaa euroa (1,3 %) 
ja toimintakulut 27,6 miljoonaa euroa (2,9 %), joten käyttötalouden toimintakate heikkeni 23,5 mil-
joonaa euroa (3,7 %) edellisvuodesta. 
 
Käyttötalouden toimintatuottojen kasvu oli pääasiassa seurausta hulevesimaksutulojen sekä maan-
käyttösopimusmaksutuottojen kasvusta. Muuttuneen lainsäädännön johdosta kaupunki otti 1.1.2018 
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alkaen vastuun asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Samasta ajankohdasta lukien 
kaupunki otti käyttöön myös julkisoikeudellisen hulevesimaksun, joka lisäsi kaupungin tuloja 2,5 mil-
joonaa euroa edellisvuodesta. Investointihankkeisiin liittyviä maankäyttösopimustuloja kertyi 1,6 mil-
joonaa euroa edellisvuotta enemmän. 
 
Myös perusturvan toimialan sekä nuorisopalveluiden hankkeisiin saatiin rahoitusta yhteensä noin 
1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tonttien myyntivoitot laskivat puolestaan 2,7 miljoonaa 
euroa vuodesta 2017. 
 
Toimintakulujen kasvusta 13,3 miljoonaa euroa oli seurausta henkilöstömenojen kasvusta. Kaupun-
gin henkilöstöresursseja lisättiin noin 200 henkilötyövuotta edellisvuodesta, jonka seurauksena hen-
kilöstömenot lisääntyivät noin 7,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä lisättiin erityisesti varhaiskasvatuk-
seen ja perusopetukseen, yhteensä noin 97 henkilötyövuotta. Henkilöstöresurssia vahvistettiin myös 
kotihoidossa sekä nuorten ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 
 
Tammikuussa 2019 maksettu ja vuoden 2018 kuluksi kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 
kasvatti kaupungin henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa. Muiden virka- ja/tai työehtosopimuksiin 
perustuvien sopimuskorotusten vaikutuksesta henkilöstömenot lisääntyivät myös noin 2,1 miljoonaa 
euroa. 
 
Toimintakulut kasvoivat myös avosairaanhoidon palveluostojen sekä vanhuspalveluiden palveluasu-
misen ostopalveluiden sekä palvelusetelimenojen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kustannukset 
laskivat puolestaan 5,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni 
1,8 miljoonalla eurolla. 
 
Investointien määrä oli yhteensä 67,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 kaupungin investointien määrä 
oli 53,2 miljoonaa euroa, joten investointien määrä kasvoi 14,3 miljoonaa euroa (26,9 %) edellisvuo-
desta. Suurimmat investointikohteet olivat Kangasvuoren päiväkotikoulu (7,3 milj. euroa), Kuokkalan 
yhtenäiskoulu (6,4 milj. euroa), Keski-Suomen museon peruskorjaus (5,8 milj. euroa) sekä Savulah-
den päiväkotikoulu (5,0 milj. euroa). 
 
Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 341,1 miljoonaa euroa eli 2 412 euroa asukasta kohti. 
Lainakanta pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 24,7 miljoonaa euroa (197 euroa/asukas). Laino-
jen määrä oli siten pieni verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin. Tilinpäätösten ennakkotietojen mu-
kaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta asukasta kohden oli vuoden 2018 tilinpäätöksissä 3.052 eu-
roa. 
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Tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet olennaiset toiminnan ja 
talouden muutokset 
 
Vuonna 2018 toteutumatta jääneitä investointimenoja esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuoden 
2019 talousarvion muutosten yhteydessä yhteensä 15,4 miljoonaa euroa seuraavasti: 
 

 

 
 
 
 
 

  

Uudelleenbudjetoinnit 2019 (1 000 euroa)

Irtain käyttöomaisuus
Kaupungin ICT-investoinnit, Tietohallinto 703,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut LTK 29.1 § 3 789,0
Varhaiskasvatus ja perusopetus LTK 20.2 § 2 284,0
Kaupunkirakenne LTK 12.2 § 27 643,6

Urheilu- ja retkeilyalueet LTK 29.1 § 3 383,0

Kaupunkirakennelautakunta
Kunnallistekniikan investoinnit LTK 12.2 § 28 5 922,0

Tilapalvelu
Talonrakennusinvestoinnit JHK 5.3 § 3 6 656,0

Yhteensä 15 380,6
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1.5 Kunnan henkilöstö 
 
Palkallisten henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen kehitys 
 
Vuoden 2018 aikana tehdyt rekrytoinnit toteutettiin täyttölupamenettelyn kautta. Menettelyn tarkoitus 
on varmistaa talousarvion ja henkilöstösuunnitelman toteutuminen suunnitellusti sekä arvioida mm. 
täytettävien tehtävien sisältö, rekrytointitapa, sisäisen liikkuvuuden mahdollisuudet (esimerkiksi työ-
kykyasiat huomioiden) sekä palvelussuhteen ehdot. Alkuperäiseen henkilöstösuunnitelmaan näh-
den henkilötyövuodet toteutuivat yhteensä 76 henkilötyövuotta suurempana. Henkilötyövuodet poik-
kesivat alkuperäisestä suunnitelmasta erityisesti perusturvassa (perusteluna palvelutarve ja sijaiset) 
sekä kasvun ja oppimisen palveluissa (perusteluna palvelutarve). 
 
Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2018 Jyväskylän kaupungissa 7 124 henkilötyö-
vuotta, josta vakituisen henkilöstön osuus oli 5 661 henkilötyövuotta (79,5 %). Kaupungin henkilö-
työvuosien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 208 henkilötyövuodella (3,0 %). Vakituisen henki-
löstön osuus kasvusta oli 89 henkilötyövuotta ja sijaisten osuus 77 henkilötyövuotta. Määräaikaisen 
henkilöstön määrä kasvoi 42 henkilötyövuodella. 
 

 
 
 

 
 
Tarkasteltaessa toimialoittain palkallisten henkilötyövuosien muutosta edellisvuodesta, on henkilös-
tön sisäisillä siirtymillä vaikutusta toimialojen henkilöstömääriin. Osa edellisen vuoden aikana teh-
dyistä rekrytoinneista näkyy myös kokonaisena henkilötyövuotena vasta vuoden 2018 henkilömää-
rissä. Esimerkiksi konsernihallinnossa rekrytoitiin henkilöstöä suunnitellusti loppuvuodesta 2017 
elinkeinon ja työllisyyden palvelualueelle. Vuoden 2018 aikana konsernihallinnossa täytettiin muu-
tama uusi asiantuntijatehtävä, kuten tietosuojavastaavan, rahoitussuunnittelijan sekä riskienhallinta- 
ja turvallisuuspäällikön tehtävät.  
 
Perusturvassa vakituisen henkilöstön määrä kasvoi 13,3 henkilötyövuodella edelliseen vuoteen ver-
rattuna. Henkilöstösuunnitelmaa täydentäen rekrytoitiin vuoden aikana lisää henkilöstöä kotihoitoon 
sekä nuorten ennaltaehkäiseviin päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Myös sijaisten määrä kasvoi 
edellisvuoteen 44,5 henkilötyövuotta. Kasvu on ollut tasaista kaikilla perusturvan palvelualueilla van-
huspalveluita lukuun ottamatta. Vanhuspalveluissa sijaisten määrä pysyi edellisvuoden tasolla.  
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Kasvun ja oppimisen palveluissa henkilötyövuodet kasvoivat erityisesti vakituisen ja määräaikaisen 
henkilöstön osalta. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärän kasvu oli yhteensä 45 henkilötyövuotta. 
Suurin osa kasvusta (37 htv) aiheutui uusien vakituisten henkilöien rekrytoinneista. Määräaikaisen 
henkilöstön määrä väheni ja sijaisia oli aiempaa enemmän. Henkilöstömäärän kasvu johtui kunnal-
listen varhaiskasvatuspalvelujen palveluntarpeen kasvusta.  Alueellisesti lisääntyneet henkilöresurs-
sit sijoittuvat pääasiassa keskustan sekä pohjoisen alueiden varhaiskasvatuspalveluihin. Myös 
muilla alueilla tehtiin järjestelyjä, esimerkiksi Haukkamäen päiväkodin yhteyteen lisättiin viipalera-
kennus ja Mannilan, Taikalampun sekä Kuokkalan päiväkotien yhteyteen perustettiin uusia lapsiryh-
miä. 
 
Perusopetuksen palvelualueen henkilötyövuodet kasvoivat edellisestä vuodesta 52 henkilötyö-
vuotta. Rekrytoinnit kohdistuivat sekä vakituiseen että määräaikaiseen henkilöstöön. Perusopetuk-
sen koulujen osuus kasvusta oli 28,6 henkilötyövuotta. Painopiste oli määräaikaisessa henkilös-
tössä. Koulukäynninohjaajia lisättiin suunnitellusti 12 henkilötyövuotta. Kieli- ja kulttuuriryhmissä 
kasvu oli 5 henkilötyövuotta, samoin aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Loput muutokset olivat yksittäi-
siä rekrytointeja kasvaneeseen oppilasmäärään perustuen. Oppilashuoltoon rekrytoitiin suunnitel-
lusti 5 henkilötyövuotta lisää. Nuorisopalvelujen henkilömäärä kasvoi edellisestä vuodesta 10 hen-
kilötyövuodella. Tämä resurssi kohdentui alueelliseen nuorisotyöhön, etsivään nuorisotyöhön sekä 
Kasvun maisema -hankkeeseen.  
 
Vuoden 2018 toteutuneet henkilöstömenot olivat 340,4 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 
edellisvuodesta 13,3 miljoonaa euroa (4,1 %). Henkilöstömenojen kasvusta noin 7,9 miljoona euroa 
oli seurausta henkilöstön määrän lisääntymisestä. Tammikuussa 2019 maksettu ja vuoden 2018 
kuluksi kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä kasvatti henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa. 
Muut virka- ja/tai työehtosopimuksiin perustuvat sopimuskorotukset kasvattivat henkilöstömenoja 
2,1 miljoonaa euroa edellisvuodesta. 
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Muutettuun talousarvioon verrattuna henkilöstömenot toteutuivat 2,6 miljoonaa euroa suurempina. 
Suurinta henkilöstömenojen ylitys oli sivistyksen toimialla kasvun ja oppimisen palveluissa, jossa 
henkilöstömenot ylittyivät 4,0 miljoonalla eurolla. 
 
Henkilöstömenoihin tilinpäätösvaiheessa kirjattava lomapalkkajaksotus sivukuluineen aiheutti van-
huspalveluiden talouteen noin 405 000 euron budjetoimattoman kuluerän, joka johti henkilöstöme-
nojen ylitykseen. Ilman lomapalkkajaksotusta vanhuspalveluiden henkilöstömenot olisivat alittuneet 
noin 150 000 euroa. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen osalta lomapalkkavelkalaskelma on jouduttu laatimaan laskennal-
lisena liikelaitoksen poissaolojen käsittelyprosessissa tapahtuneen virheen vuoksi. Pelastuslaitok-
sen henkilöstön vuosilomien kirjaukset oli tehty pääosin Welho-työvuorosuunnittelujärjestelmään. 
Kirjausten siirto SAP-järjestelmään toteutui vain osittain ja merkittävä osa lomista jäi siten siirtymättä 
palkanlaskentajärjestelmään. Kaupungin lomapalkkavelkalaskenta perustuu palkkajärjestelmän tie-
toihin. Lomat on anottu, hyväksytty ja pidetty asianmukaisesti, virhe koski ainoastaan lomatietojen 
siirtämistä palkkajärjestelmään. Kuluvaa vuotta 2019 koskien on sovittu korjaavat menettelytavat. 
Pelastuslaitoksen laskennallinen luku on laadittu vuoden 2017 lomasaldojen perusteella korotta-
malla saatua summaa henkilötyövuosien lisäyksellä ja vuonna 2018 toteutuneilla palkantarkistuk-
silla. Näin laskettu lomapalkkavelan muutos vastaa varsin tarkasti Pelastuslaitoksen pidemmän ai-
kavälin lomapalkkavelan kehitystä. 
 
Henkilöstön lukumäärän kehitys 
 
Jyväskylän kaupungin henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 8 198 (7 798 vuonna 2017) henkilöä, josta 
vakituisen henkilöstön osuus oli 6 519 (6 378). Määräaikaista henkilöstöä oli 1 679 (1 420), josta 
palkkatuetun henkilöstön osuus oli 141 (149) henkilöä. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli 516 si-
vutoimista vakituista sekä 214 sivutoimista määräaikaista henkilöä. Vakituisesta henkilöstöstä osa-
aikaisia oli 12 %. Henkilöstömäärä sisältää myös työ- ja virkavapaalla olevat henkilöt. 
  
Päättyneitä palvelussuhteita vuoden aikana oli 421 (447 vuonna 2017). Kaupungin palveluksesta jäi 
eläkkeelle 187 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle jääneiden osuus oli 88,2 % (84,4 % vuonna 2017). Työ-
kyvyn heikkenemisen johdosta eläkkeelle jäi 11,8 % (15,6 % vuonna 2017) eläkkeelle jääneistä. 
Henkilöstön vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 63,6 vuotta (63,4 vuotta vuonna 2017). Työ-
kyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 59,5 vuoden iässä (58,7 vuotta vuonna 2017). 
 
Terveysperusteiset poissaolot 
 
Terveysperusteisten poissaolojen määrä laski hieman vuoteen 2017 verrattuna. Vuonna 2018 ter-
veysperusteisia poissaoloja oli 18,4 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, kun edellisenä vuonna 
vastaava luku oli 18,5 päivää/htv. Sairauspoissaolojen kustannukset olivat 6,8 miljoonaa euroa.   
 
Toimialoittain tarkasteltunakaan poissaoloissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Henkilöstömääräl-
tään pienissä kokonaisuuksissa yksittäiset poissaolot kasvattavat nopeasti sairauspoissaolojen 
määrää henkilötyövuotta kohden. Terveysperusteiset poissaolot laskivat hieman kasvun ja oppimi-
sen palveluissa, kulttuurin ja liikunnan palveluissa sekä kaupunkirakenteen palveluissa. Muualla sai-
rauspoissaoloissa oli puolestaan hienoista kasvua. 
 
Muutokset olivat pieniä myös tarkasteltaessa terveysperusteisia poissaoloja keston mukaan. Eniten 
kasvoivat lyhyet 1-3 päivää kestävät poissaolot ja niitä oli 4,0 päivää henkilötyövuotta kohti (vuonna 
2017 3,8 pv/htv).  Noin 30 prosenttia koko henkilöstöstä ei ollut poissa lainkaan. Yksi viidennes hen-
kilöstöstä muodostaa neljäviidesosan kaikista kaupungin sairauspoissaoloista. Sairauspoissaolojen 
suurimpia syitä ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveyden häiriöt. Tuki- ja lii-
kuntaelinsairaudet ovat kuitenkin laskeneet edellisvuodesta. Mielenterveyden häiriöt ovat puoles-
taan lisääntyneet.  
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Kaupunginhallitus hyväksyi henkilöstötyön linjaukset syksyllä 2018. Nämä linjaukset toimivat sel-
känojana kaikelle henkilöstötyölle tavoitteena kaupunki, joka on houkutteleva työpaikkana ja työn-
antajana.   
 
Osaamisen ja työkyvyn tukemiseksi ja siten myös terveysperusteisten poissaolojen vähentämiseksi 
ja ennaltaehkäisemiseksi kaupungin yhteisiä resursseja kohdennettiin yhteisesti sovittujen kärkien 
mukaisesti. Vuonna 2018 osaamisen tukemisen kärjet olivat: 

 Itseohjautuvuus, uudistuminen ja yhdessä tekeminen 
 Turvallisuus asiakastyössä 
 Osallistava ja kannustava esimiestyö ja johtaminen 

 
Vastaavasti työkyvyn kehittämisen kärjet olivat:  

 Psykososiaalisen ja kognitiivisen kuormituksen hallinta 
 Työyhteisöjen toimivuus ja uudistuminen 
 Aktiivisen, varhaisen ja tehostetun tuen uudet toimintamallit. 

 
Toimialojen kanssa käytiin vuoden aikana tarkennetusti läpi sairauspoissaolojen ja työkyvyn tilan-
netta sekä sovittiin jatkotoimista. Mukana työssä olivat työterveyshuolto ja henkilöstöpalvelut. Toi-
menpiteet kohdistuivat mm. työkyvyn arviointiin sekä yhteistyön lisäämiseen työterveyshuollon, esi-
miesten ja henkilöstöpalveluiden sekä työsuojelun kesken niin aktiivisen, varhaisen kuin tehostetun 
työkyvyn tukemisen toteuttamiseksi sekä muuhun konkreettiseen tekemiseen tilanteen paranta-
miseksi.  
 
Esimiehiä tuettiin varhaisen tuen, puheeksi oton ja haastavien tilanteiden hallintaan. Vastaavasti 
työntekijöitä koulutettiin työyhteisötaidoista. Osallistava ja kuunteleva esimiestyö on tärkeä tekijä 
psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisyssä. Vuonna 2018 vahvistettiin valmentavan johtami-
sen osaamista erityisesti niissä palveluissa, joissa sairauspoissaolot aiheuttivat huolta. Esimerkiksi 
vanhuspalveluiden kaikki esimiehet osallistuivat syksyn 2018 kestävään valmennukseen, jonka ta-
voitteena oli lisätä ja kehittää esimiesten valmiuksia entistä keskustelevampaan ja osallistavaan esi-
miestyöhön.  
 
Uusien esimiesten perehdytystä jatkettiin. Perehdytys toteutetaan aina esimiehen omista lähtökoh-
dista, vastuut ja velvoitteet tiedostaen. Tärkeänä näkökulmana on odotukset esimiehen toiminnalle 
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kaupungin henkilöstölinjausten perusteella, sen läpikäynti mitä ne konkreettisesti esimiestyössä tar-
koittavat ja mistä niiden mukaisesti toimimiseksi on saatavilla tukea. Tukea tarjotaan myös esimies-
työhön itsetuntemuksen ja identiteetin vahvistamisessa sekä omien kehittymistarpeiden tunnistami-
sessa.   
 
Varhaisen tuen toimintamallia tuettiin uudella sähköisellä lomakkeella. Lomakkeelle tallennetaan tie-
dot yhteisestä keskustelusta ja menettely mahdollistaa myös tarvittavien tietojen ja toimenpiteiden 
välittämisen sähköisesti suoraan työterveyteen. Lomake mahdollistaa paremmin käytyjen keskuste-
lujen kokonaisseurannan koko kaupunkitasolla sujuvoittaen myös yhteistyötä työterveyden kanssa. 
 
Varhaisen tuen ja välittämisen toimintamallin käytäntöjä tuettiin tunnistamalla vanhuspalveluissa ja 
opetuspalveluissa lyhyet alle 10 päivän poissaolot. Tunnistamiseen liittyi kartoituskeskustelu. Syyt 
poissaoloihin tunnistettiin yhdessä ja esimiesten kanssa päätettiin sopivat tukitoimenpiteet, joissa 
henkilöstöpalvelut tukee tarvittaessa. Mukana kartoituskeskusteluissa olivat myös kyseisten toi-
mialojen työsuojeluvaltuutetut.   
 
Vuoden 2018 aikana toteutettiin ja tehtiin myös kehittämistoimenpiteet henkilöstökyselyyn ja työtur-
vallisuusriskien arviointiin perustuen. Esimiehet saivat yksikkönsä (jos riittävästi vastaajia) henkilös-
tökyselyn tulokset sekä ohjeet tulosten käsittelyyn työyksiköissä. Esimiehille tarjottiin ulkopuolista 
tukea tarvittaessa työyhteisönkehittämishaasteisiin. Huolityöyhteisöjen tunnistaminen varmistettiin 
yhdessä työsuojelun ja toimialan esimiesten/johdon kanssa.  
 
Myös hyvää palautetta saaneita työhyvinvointikorttikoulutuksia jatkettiin aktiivisesti koko vuoden. 
Kouluttajina toimivat kaupungin tähän kouluttamat työsuojeluvaltuutetut. Koulutukset järjestettiin kai-
kille avoimina sekä työyhteisöille suunnattuina omina koulutuksina, joissa koko työyhteisö on mu-
kana.  
 
Vuoden aikana päivitettiin toimintaohje häirinnän ja muun epäasiallisen työkäyttäytymisen ehkäisyyn 
työyhteisöissä. Toimintaohje on laadittu yhteistoiminnassa työsuojeluvaltuutettujen kanssa ja sillä 
ohjeistetaan työntekijöitä sekä esimiehiä ratkaisuprosessiin, mikäli epäasiallista työkäyttäytymistä 
ilmenee. Ohjeessa kuvataan myös mitä epäasiallinen työkäyttäytyminen on, miten se ilmenee sekä 
mitä tarkoittaa työnantajan toimintavelvoite. 
 
Laajempi henkilöstökertomus on luettavissa kaupungin internetsivulla osoitteessa: 
https://www.jyvaskyla.fi/organisaatio/konsernihallinto/henkilostoasiat. 
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1.6 Ympäristötekijät 
 
Ympäristötilinpäätös on esitetty osana kaupungin varsinaista tilinpäätöstä tilikaudesta 2009 lähtien. 
Ympäristömenojen ja -tulojen esittämisen lähtökohtana on vertailukelpoisen tiedon tarve sekä kau-
pungin oman toiminnan että viranomaistehtävien osalta. Ympäristötilinpäätös kuvaa kaupungin ul-
koisia ympäristömenoja, -tuloja ja -investointeja kattaen toimialat sekä liikelaitokset. Ympäristömenot 
ja -tulot sisältyvät useisiin tuloslaskelmakaavan mukaisiin tilinpäätöseriin. Aktivointiedellytykset täyt-
täneitä ympäristömenoja taas sisältyy useisiin taseen eriin. Näiden lisäksi ympäristöasioita esitetään 
tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä pakollisina liitetietoina että harkinnanvaraisina, meno- ja tulolajeit-
tain eriteltyinä erillisinä liitetietoina.  
 
Ympäristöasioiden huomioiminen 
 
Kaupungilla on käytössään ympäristöjärjestelmä, jonka lähtökohtana on eurooppalaisen ympäristö-
standardin EN ISO 14001:2015 sisältö- ja muotovaatimukset. Kaupungin Resurssiviisaus -ohjelman 
teemat vastaavat jatkossa ympäristöpolitiikan päämääriä. Kaupungin sopimusten ja sitoumusten 
seuranta indikaattoreineen ja mittareineen esitellään kaupungin johdolle vähintään kerran vuodessa. 
Valtuustokauden 2013–2016 ympäristöraportti julkaistiin suppeana keväällä 2018. Kaupungin pääsi-
vuilla, kaupunkistrategian kokonaisuudessa, esitellään kaupunkistrategian seuranta. Tämä sisältää 
myös resurssiviisauden indikaattorit. Tarkemmat mittarit kytkeytyvät suoraan palveluihin. 
  
Kaupungin jätteiden synnyn ehkäisyyn liittyviä palvelusopimuksia ovat käsipyyherullajärjestelmä 171 
451 euroa (2017: 162 096 €), sekä värikasettien kierrätyspalvelu 59 051 euroa (2017: 100 000 €). 
Näiden lisäksi kaupungilla on yhä useampia resurssitehokkaita palvelusopimuksia. Näissä tuottei-
den yhteiskäyttö, peräkkäinen käyttö ja ammatti-ihmisten edistämänä materiaalitehokkuus jatkavat 
tuotteen elinkaarta: vaihtomatto- ja vuokratekstiilipalvelut, monitoimikoneiden, työsuhdeautojen ja 
tietokoneiden leasingsopimukset. Kestäviä julkisia hankintoja on ollut 2017–2018 noin puolet kai-
kista kaupungin keskitetyistä kilpailutuksista, arvona 40 % kilpailutusten arvosta (2017: 89 %) sisäl-
täen Kuntaliiton kilpailuttamat sopimukset. Sähköisestä tilausjärjestelmästä tilattiin ympäristömerkin 
tuotteita 243 800 eurolla (2017: 353 561 €), mikä on noin 38 prosenttia (2017: 43 %) järjestelmän 
kautta tilatuista tuotteista. Eniten tuoteryhmistä valitaan ympäristömerkin talouspapereita, puhdis-
tusaineita ja kopiopaperia. Kaupunki kulutti toimissaan 24 251 riisiä A4 paperia (2017: 28 556 riisiä). 
Paperin ostomäärä on puolittunut kymmenessä vuodessa. Skype-kokouksia järjestettiin 5 931 kap-
paletta (2017: 5 033 kpl) jolla on korvattu matkustusta kokouksiin. Käytössä on toistaiseksi kaksi 
Skype-järjestelmää: vanha kaupungin Skype, kokouksia 5 729 sekä uusi Microsoft Office 365 pilvi-
palveluihin kuuluva Skype, kokouksia 202 kpl.  
 
Johdon katselmuksen suorittivat kaupungin johtoryhmä, Kylän Kattauksen ja liikuntapalvelujen joh-
toryhmät. Auditointeja tehtiin Kylän Kattauksen Mankolan yhtenäiskoulun ja Luhtisen palvelutalon 
keittiöihin, Laajavuoren alueen sopimuksiin sekä Postin logistiikkasopimukseen. Henkilöstön kevään 
ympäristöpäivässä uudet ympäristöyhdys- ja vastuuhenkilöt tutustuivat Mustankorkean toimintaan, 
syksyn päivässä vertaisoppeja jaettiin kaupungin omien toimijoiden kesken. Vuoden Ympäristöteko 
2017 jäi myöntämättä.    
 
Yksityiskohtaisempi kuvaus resurssiviisaus- ja ympäristötekijöistä toiminnassa löytyy toimialojen ja 
liikelaitosten kohdalta. Ympäristöjärjestelmän henkilöresurssit ja toimintaan varattu raha palautuivat 
vuoden 2018 alusta Kaupunkirakenteen toimialalle ympäristönsuojeluun. Toimialalle nimettiin ym-
päristötyöryhmä, jonka työ alkaa varsinaisesti 2019. Perusturvan ympäristötyöryhmän työ on ollut 
pysähdyksissä koordinaattorin jäätyä tehtävästä. Perusturvaan rekrytoitiin vuoden vaihteessa kahta 
ympäristöyhdyshenkilöä, koordinoimaan oman ympäristötyöryhmän toimintaa. Sivistyksen toi-
mialalla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ympäristökäsikirjan päivitys on edelleen kesken va-
jaiden henkilöresurssien vuoksi. Museotoiminnassa ympäristökasvatusta sisältyi Suomen Käsityön 
Museon päänäyttelykokonaisuuksiin Memento sekä Pehmeetä touhua – Nordic Outsider Craft.  Kier-
rätys, ekologinen tuotanto, kotimaisuus ja ennallistamisen näkökulmat näkyivät vaihtuvissa näytte-
lyissä läpi vuoden. Kansalaisopiston kurssisisällöissä ympäristökasvatus näyttäytyi monipuolisesti; 
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Ekologiset hiustuotteet tutuiksi, Ruokaa luonnosta, Tuunaa ja ompele, sieni-iltaa ja mehiläisenhoi-
toa. Pääkirjaston näyttelyissä näkyi luonnonsuojelu ja luontoretkeily. Kirjamyyntitulot ovat laskeneet 
edellisistä vuosista.  
 
Ympäristöerien kokoaminen ympäristötilinpäätökseen sekä mahdolliset puuttuvat erät 
 
Ympäristöntilinpäätös koskee kaupungin toimialojen ja liikelaitosten tietoja. Seudullisten yksiköiden 
osalta on huomioitu ainoastaan Jyväskylän kaupunkia koskevat erät. Ympäristönsuojeluun liittyvien 
toimintojen johdosta syntyvät menot ja tulot otetaan sellaisenaan mukaan ympäristötilinpäätökseen, 
mikäli toimintojen ensisijaisena tarkoituksena ovat ympäristönsuojelulliset syyt (ensisijaisuuden pe-
riaate). Toiminnot, joiden sivuhyötyinä syntyy ympäristöhyötyjä, eivät aiheuta ympäristökustannuk-
sia. Tämä ei kuitenkaan rajaa pois sellaisia tapauksia, joissa ympäristömenon tai -tulon osuus on 
selvästi eriteltävissä. Mukaan ei lueta toimenpiteitä, joissa menoja tai tuloja ei synny, vaikka ne teh-
täisiinkin ympäristönsuojelullisin perustein. Ensisijaisuuden periaatteen ohella noudatetaan niin sa-
nottua erotuksen periaatetta, jonka mukaan ympäristökustannukseksi huomioidaan vaihtoehtoisten 
kustannusten erotus silloin, kun ympäristönsuojelullisista syistä esimerkiksi ostetaan kalliimpi kah-
desta vaihtoehdosta. Myös erotuksen periaatetta noudatettaessa ympäristömenon tai tulon osuuden 
tulee olla riittävän luotettavalla tavalla arvioitavissa. 
 
Ympäristötilinpäätöksen talouden tiedot pohjautuvat kirjanpitoon. Tilikaudelle suoriteperusteisesti 
kohdistetut ympäristömenot, -tulot ja -investoinnit kerättiin erillisellä sähköisellä tiedonkeruulomak-
keella toimiala/vastuukokonaisuuksittain. Lomakkeella kerättiin tiedot myös yksiköiden ympäristöve-
loista ja -vastuista. SAP-järjestelmästä saatavaa listausta ympäristömenoista ja -tuloista hyödynnet-
tiin erillisellä tiedonkeruulomakkeella saatavien tietojen oikeellisuuden tarkistamisessa.  
 
Ympäristöperusteisten verojen ja veroluonteisten maksujen osalta erillisinä erinä selvitettiin polttoai-
neverojen sekä ajoneuvoverojen ympäristöperusteisten osien suuruus. Polttoaineverot 137 555 
(2017: 158 709) euroa laskettiin polttoaineiden kokonaisostomäärän sekä polttoaineostojen poltto-
ainekohtaisten jakaumien avulla arviolaskentana. Auto- ja ajoneuvoverot 49 478 (2017: 28 264) eu-
roa koottiin toimitetuista ajoneuvoverolipuista sekä leasingmaksuista suoriteperusteisesti kauden 
taksojen mukaisesti. Sähkövero kerättiin sähkön kulutustietoihin ja -arvioihin perustuen. Sähköve-
roa, joka sisältää energiaveronosuuden lisäksi myös huoltovarmuusmaksun, 978 951 (2017: 
1 007 428) euroa ei ole laskettu mukaan ympäristöperusteisiin veroihin. 
 
Ottaen huomioon jälkikäteinen tiedonkeruumenetelmä, tietojen toimittajien suuri määrä sekä tiedon-
keruun perustuminen yksiköiden tiedonkerääjien ympäristömäärittelyjen tuntemukseen sekä tietoi-
suuteen mahdollisista tilikauden aikana kirjatuista ympäristöeristä, on mahdollista, että ympäristö-
eristä puuttuu yksittäisiä kokonaisuuden kannalta merkitykseltään pieniä eriä. Ympäristötilinpäätök-
sen tietoihin liittyen ei ole tiedossa merkittäviä ympäristöeriä, jotka olisivat jääneet tilinpäätöksen 
tietojen ulkopuolelle. Ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakkoja ja maksuja ei ilmoitettu. 
 
Ympäristömenot ja -tulot 
 
Tilikauden ympäristömenot olivat yhteensä 7,4 miljoonaa euroa ja tulot noin 1,5 miljoonaa euroa. 
Menot vastasivat edellisvuotta, tulot laskivat 16 prosenttia. Merkittävimmän menoerän muodosti eko-
tehokkuus: resurssiviisas ja energiatehokkuutta edistävä toiminta. Myös tuloja saatiin ensimmäistä 
kertaa eniten ekotehokkuudesta.   
 
Suurimmat ympäristömenot (36 %) kertyivät resurssiviisautta ja energiatehokkuutta parantavasta 
toiminnasta. Työllisyyspalvelujen Puusta pitkälle -hankkeen henkilöstökulut ja muut toimintaan liitty-
vät menot olivat 1, 23 M€. Hankkeen toiminta jakautuu Salmirannan kierrätyspisteeseen, metsätoi-
meen ja Green Care -toimintaan Könkkölässä. Hanke työllisti vuoden aikana 66 eri henkilöä. Esco-
hankintoihin, EnerKey-kulutustenseurantajärjestelmään, lämmönjakokeskusten uusintoihin ja -sää-
töihin sekä Kuokkalan koulun aurinkopaneelien (70 000 €) hankintaan liittyvät kulut Tilapalvelulla 
olivat 664 100 euroa.   
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Toiseksi suurimman menoerän muodosti jätehuolto. Jätelautakunnan ja viranomaistoiminnan kulut 
(228 500 euroa, Jyväskylän osuus 80 %) sekä jäteastioiden vuokrat ja tyhjennykset muodostivat 1,2 
M€. Jyväskylän seudun jätelautakunta hoitaa jätehuollon viranomaistehtävät Jyväskylän kaupungin, 
Muuramen, Laukaan ja Toivakan kuntien osalta. Kolmanneksi suurimman menoerän muodosti ve-
sien suojelu ja jätevesien käsittely, 0,6 M€. Tästä suurin osa oli kiinteistöjen jätevesimaksuja. Pilaan-
tuneiden maiden kunnostustöistä aiheutuivat suurimmat kulut Korpilahdella Kirkkotiellä ja Kankaan 
eteläpäässä (400 000 euroa). Kaupungin panostus ilmastonsuojeluun on kasvanut tasaisesti muu-
tamasta prosentista nykyiseen 5 prosenttiin. Tästä suurimman yksittäisen kustannuksen muodosti 
kestävä liikenne ja sen edistämistoimet 130 400 euroa. Ympäristöperusteisten verojen ja veroluon-
teisten maksujen osuus muodosti 3 % (2017: 2,6 %) menoista.  
 
 

 
 
 
Kaikista ympäristötuloista (1,5 M€) suurin osuus 45 % saatiin ekotehokkuutta parantavasta toimin-
nasta 662 100 euroa. Tuloihin sisältyvät Puusta pitkälle -hankkeen KEHA-keskuksen avustus 
162.723 euroa sekä työllistettyjen henkilöstömenoihin liittyvä palkkatuki ja oppisopimuskorvaukset 
371 758 euroa. Lisäksi hukkaruuan myynti tuotti 69 300 euroa ja resurssiviisautta jatkava Circwaste 
-hanke 47 000 euroa. Noin kolmasosa tuloista, 435 300 euroa saatiin jätehuollosta. Ulkoilman- ja 
ilmastonsuojelu toi 6 % tuloista, liikkumisen ohjauksen valtionavustuksena 64 700 euroa. 
 
Ympäristöinvestointeja tilikaudella tehtiin 460 900 (2017: 71 000) eurolla. Keski-Suomen pelastus-
laitoksen Jyväskylän osuudet investoinneista öljyntorjuntakalustoon olivat 74 260 (2017: 66 100) eu-
roa. Tämän lisäksi investoitiin uuteen öljyntorjuntaveneeseen 375 700 euroa. Resurssiviisaus tilojen 
käytön tehostamisessa näyttäytyy lisääntyvinä kuluina melunsuojaukseen. Kivääritehtaan väistössä 
Kaupunkirakenteen toimialalla vastamelukuulokkeisiin käytettiin 10 000 euroa. 
 
Ympäristöavustuksia kaupunki myönsi 454 409 euroa (2017:105 234) euroa ja avustuksia saatiin 
801 900 (2017: 675 031) euroa. Avustussummien tarkempi jakauma esitellään tilinpäätöksen liite-
tietojen kohdassa 4.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen. 
 
Ympäristövastuuvaraukset ja vakuudet 
Maisemointivarausten summa 31.12.2018 pysyi samana edellisvuoteen verrattuna: 234 842 euroa. 
Maisemointeja ei tehty. Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedoissa kuvataan va-
rausten käyttöä. 
 
Ympäristö- ja maa-ainesluvat edellyttävät luvanhaltijalta ympäristöasioiden hoidosta annettavan va-
kuuden, joka realisoituu, mikäli luvanhaltija laiminlyö ympäristönhoidon. Vakuuksien yhteenlaskettu 
arvo oli 1 083 800 (2017: 1 006 100) euroa. Ympäristölupiin (11 kpl) liittyvien vakuuksien arvo oli 
113 000 (2017: 62 000) euroa ja maa-aineslupiin (43 kpl) liittyvien vakuuksien arvo 970 800 (2017: 
944 100) euroa. Ympäristölupien vakuuksien yhteislukumäärä kasvoi muutamalla ja vakuuksien arvo 
nousi noin 8 % edeltävään tilikauteen verrattuna. 
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1.7 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja toimintaympäristöanalyysi 
 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, valvomiseksi ja 
säännölliseksi raportoimiseksi. Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kaupungin toimintojen 
häiriötön ja laadukas toteuttaminen. Riskienhallinnan avulla kyetään tunnistamaan myös uusia mah-
dollisuuksia. 
  
Lauta- ja johtokunnat sekä niiden alainen johto ovat analysoineet toimintaympäristön muutoksia, 
tunnistaneet tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioineet niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköi-
syyttä sekä laatineet tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. 
Analyysin ja arvioinnin perusteella merkittävimmät uhat ja mahdollisuudet on priorisoitu ja valvonnan 
toimenpiteet on kohdistettu olennaisimpiin riskeihin. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä pro-
sessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Riskien tunnistaminen ja analysointi on toteutettu johtoryhmätasolla. Prosessissa on noudatettu 
aiempaa systemaattisempaa ja yhtenäisempää toimintatapaa. Riskien arvioinnin, seurannan ja ra-
portoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on käytetty yhdenmukaista työkalua ja toimialoilla sekä liike-
laitoksilla on ollut käytössään toimintaohjeet ja vastuiden määrittelyt. Sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan ohjausryhmä on toiminut tuloksia koordinoivana elimenä sekä tukenut toimialojen ja liike-
laitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamista. Sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan toimenpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on seurattu tilikauden aikana johtoryhmä-
tasolla. Raportointi on toteutettu talousarvion laadinnan ja tilinpäätösraportoinnin yhteydessä. 
 
Seuraavassa on esitetty toimialojen ja liikelaitosten vuoden 2018 arvioinneissaan tunnistamia riskejä 
ja epävarmuustekijöitä. 
 
Taloudelliset ja strategiset riskit  
 
Jyväskylän kaupungin toimintaympäristön merkittävimmät taloudelliset ja strategiset epävarmuuste-
kijät liittyvät kansantalouteen liittyviin kehitysnäkymiin, muutoksiin kuntien rahoituspohjassa sekä 
valtakunnallisten uudistusten (mm. sote-uudistuksen) etenemiseen tulevalla hallituskaudella. 
 
Suomen hallituksen eduskunnalle valmistelema maakunta- ja sote-uudistus ei edennyt päätöksen-
tekoon lakipaketin keskeneräisyyden vuoksi. Uudistuksen valmistelu päättyija sen mahdolliseen uu-
delleen käynnistämiseen tulevalla hallituskaudella sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, joilla on 
vaikutuksia erityisesti suurten kaupunkien laajaan sote-palvelujen tuotantoon. Yhtä aikaa heikkene-
vän rahoituspohjan ja kasvavien palvelutarpeiden kanssa nämä muodostavat kaupungeille haasta-
van yhtälön. Jyväskylän kaupunki haluaa olla valmistelemassa sote-palvelujen uudistamista, jolloin 
niihin liittyviin haasteisiin ja riskeihin pystytään parhaiten vaikuttamaan. 
 
Jyväskylän kaupunki haluaa vastata palvelutuotannon haasteisiin uudistamalla tietojohtamista ja ra-
portointia entistä ilmiö- ja asiakaslähtöisemmäksi – tietoa tarvitaan enemmän palvelujen tarpeesta 
ja käytöstä kuin niiden tuottamisesta ja tuottajista. 
  
Suomen kansantalouden tila on parin viime vuoden aikana kohentunut nopeasti talouden käännyttyä 
nousuun ja tämä on näkynyt mm. vientiyritysten toiminnassa ja tuloksissa. Seuraaville vuosille en-
nustetaan niin maailmantaloudessa kuin Suomen kansantaloudessa vaisumpaa hidastuvaa kehi-
tystä. Tämä vaikuttaa kaupungin verotulojen määrään ja sitä kautta palvelujen järjestämisen rahoi-
tukseen. Kaupunki on näihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin varautunut hyvien taloudellisten vuo-
sien aikana mm. lyhentämällä ulkoisia lainavastuitaan ja alentamalla korkoriskejään. 
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Kaupungin talous on viimeiset kolme vuotta ollut tasapainossa ja tämä muodostaa hyvän perustan 
vastata strategisiin epävarmuustekijöihin ja toisaalta huolehtia nopealla vauhdilla kasvavan kaupun-
gin palvelutarpeisiin. Kaupungin tulee huolehtia jatkossakin aktiivisella toiminnan ja talouden arvi-
oinnilla kestävän kehityksen toteutumisesta. 
 
Operatiiviset riskit 
 
Merkittävämpinä henkilöstöriskeinä useat toimialat ja liikelaitokset nimesivät ammattitaitoisen ja 
osaavan työvoiman saatavuuden vaikeuden sekä avainhenkilöihin liittyvät riskit. Henkilöstön sata-
vuutta on hallittu onnistuneella rekrytoinnilla, hyvällä johtamistyöllä sekä tiiviillä yhteistyöllä alueen 
oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopiston kanssa. Yhtenä keskeisenä henkilöstön saatavuuden pa-
rantavana tekijänä on nostettu esille vetovoiman lisääminen kaupunkityönantajana. Avainhenkilöris-
kiä pyritään hallitsemaan toimivilla sijaisjärjestelyillä sekä ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. 
 
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) -riskeinä on tunnistettu tietojärjestelmien lisääntyminen ja niihin 
kohdistuneet muutokset, jotka ovat asettaneet myös haasteen kriittisten järjestelmien häiriöttömälle 
toiminnan jatkuvuudelle. Lisääntyneenä riskinä on tiedostettu mahdolliset järjestelmiin kohdistuneet 
hyökkäykset. Tämä riski on osittain realisoitunut alkuvuoden 2019 aikana tapahtuneiden henkilöstön 
sähköposteihin kohdistuneiden tietojenkalasteluhyökkäysten muodossa. Merkittävät riskit on pyritty 
tunnistamaan ja niiden hallitsemiseksi on tehty toimenpidesuunnitelmat. Näillä toimivilla prosesseilla 
on lisääntyneet häiriöt pyritty rajoittamaan vaikutuksiltaan ajallisesti ja laajuudeltaan mahdollisimman 
pieniksi. Kaupunki osallistui kattavasti Taisto 2018 harjoitukseen, jonka valmistelulla sekä toteutuk-
sella testattiin kaupungin valmiutta kohdata vakavia tietojärjestelmien häiriötilanteita. Harjoituksen 
palauteen perusteella kyky hallita häiriöitä sekä toipua vakavista häiriötilanteista on hyvällä tasolla. 
 
Toimitiloihin liittyvät riskit ovat liittyneet toimitilojen riittävyyteen palvelutarpeen osalta sekä sisäilma-
ongelmiin. Palvelutarpeen kasvu on lisännyt rakennustarvetta, joka ei toteudu samassa syklissä pal-
velutarpeen kanssa. Tilojen riittävyyden arviointiin on tehty palveluverkkokartoituksia, jotka jatkuvat 
vuoden 2019 aikana. Sisäilmaongelmat ovat lukumääräisesti vähentyneet vuoden aikana, mutta yk-
sittäisten kiinteistöjen osalta ongelmat ovat monimuotoistuneet. Sisäilmaongelmien kokonaisuutta 
hallitaan sisäilmatyöryhmien kautta. 
 
Rahoitusriskit 
 
Kaupungin rahoitusriskit liittyvät pääosin lainasalkkuun, joka koostuu sisäisen pankin lyhytaikaisista 
lainoista konsernin tytäryhteisöiltä ja lyhytaikaisista kuntatodistuksista sekä pitkäaikaisista velkakir-
jalainoista. Näin laskettu lainasalkku oli 31.12.2018 yhteensä 341,1 miljoonaa euroa ja lainasalkun 
keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,60 %.  Lainakanta on laskenut edellisen neljän 
vuoden aikana -65,0 milj. euroa. Kaupungin lainakanta asukasta kohden (2 412 euroa) on selkeästi 
kaikkien kuntien keskimääräistä asukaskohtaista lainakantaa alhaisempi (ennakkotieto 3.051 eu-
roa). 
  
Korkotason nousuun on varauduttu kaupunginhallituksen hyväksymän korkosuojauspolitiikan mu-
kaisin toimenpitein. Vuoden 2018 aikana kaupunki kävi läpi lainasalkkua ja alensi lainasalkkuun koh-
distuvaa korkoriskiä. Kaupunki neuvotteli marginaalitasot uudelleen pitkäaikaisten lainojen osalta 
(pääomaltaan 105 milj. euroa), joiden hinnoittelun ei tarkastelussa katsottu kuvastavan tämänhet-
kistä markkinatilannetta. Kaupunki selkeytti vuoden aikana lainasalkun suojausrakennetta järjeste-
lemällä koronvaihtosopimuksia ja poistamalla suojaamiseen liittyvää epävarmuutta. Järjestelyllä 
vahvistettiin myös suojausten lainakohtaisuutta, ja kaikki koronvaihtosopimukset on kohdistettu yk-
sittäisiin lainoihin. 
  
Kaupungin lainasalkun suojausaste oli vuoden 2018 lopussa 52 %. Likviditeetti- eli maksuvalmius-
riskin näkökulmasta vuosi oli ongelmaton. Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupunki 
on myöntänyt antolainoja (158,9 miljoonaa euroa) ja takauksia (503,6 miljoonaa euroa) lähinnä kau-
punkikonserniin kuuluville yhteisöille. Vuoden 2018 aikana ei ilmennyt tilanteita, joissa näiden yhtei-
söjen maksukyky olisi merkittävästi heikentynyt. 
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Oikeudelliset riskit 
 
Oikeudellisia riskejä hallitaan parhaiten ennakolta varmistamalla päätösten ja oikeustoimien asian-
mukainen ja huolellinen valmistelu. Kaupungin tukipalveluilla on keskeinen rooli oikeudellisten ris-
kien ennakollisessa tunnistamisessa ja hallinnassa. 
 
Edellisen vuoden tilikaudella kaupungin hankintatoimen resurssien niukkuus nähtiin organisaation 
toimintaan vaikuttavana sopimusoikeudellisena ja sitä myöden usein myös taloudellisena riskinä 
useissa toimialojen ja liikelaitosten arvioinneissa. Tähän on kiinnitetty erityistä huomiota tilikauden 
aikana ja hankintatoimen henkilöresurssiin on saatu lisäystä, minkä lisäksi hankintoihin ja kilpailut-
tamiseen liittyvää toimintaa kehitetään edelleen koko organisaation tasolla. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty myös sekä sopimushallinnan tärkeyteen että sopimusoikeudellisen osaamisen vahvista-
miseen.  
 
Yksittäisistä oikeudenkäynneistä on riskienhallinnan näkökulmasta syytä nostaa esiin edellisen tili-
kauden aikana käynnistetty oikeudenkäynti raakapuun hintakartelliin liittyvässä asiassa, joka on saa-
tettu tilikauden aikana päätökseen. Oikeudenkäynnin jatkamista Metsäliitto Osuuskuntaa ja Stora 
Enso Oyj:tä vastaan on arvioitu uudelleen Helsingin hovioikeuden annettua tuomion Metsähallituk-
sen ja metsäyhtiöiden välisessä raakapuun hintakartelliin liittyvässä asiassa. Valitusten peruuttami-
sesta on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa 4.6.2018/124, tätä ennen kaupunki oli saanut 
sovittua asian UPM-Kymmene Oyj:n kanssa (KH 26.3.2018/56).  
 
Joulukuussa 2017 työtuomioistuimeen jätetyn kanteen, liittyen palkkasaatavaerimielisyyteen työn-
antaja- ja henkilöstöjärjestöjen välillä, käsittely on jatkunut tilikaudella ja on edelleen kesken.  
 
Muut ei-oikeudelliset asiat 
 
Korruption ja lahjonnan torjumiseksi on annettu ohjeistukset edustamisesta ja hankinnoista eturisti-
riitojen välttämiseksi. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Johtavat luottamus-
henkilöt ja viranhaltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset. Toiminnassa ei ole tunnistettu korrup-
tioon tai lahjontaan liittyviä riskejä. 
 
Turvallisuus  
 
Jatkuvasti monimutkaistuva toimintaympäristö on entistä herkempi häiriöille. Häiriöt yhteiskunnan 
elintärkeisiin toimintoihin koskettavat useita eri toimijoita ja voivat pahimmillaan aiheuttaa konkreet-
tisia vaaratilanteita.  Häiriöiden torjumiseksi korostuukin tiivis yhteistyö eri viranomaisten sekä kes-
keisten toimijoiden kesken. Yhteistyön tavoitteena on vähentää häiriöitä, onnettomuuksia ja rikoksia 
sekä lisätä turvallisuutta sekä ihmisten turvallisuuden tunnetta. 
 
Kansallisesti kokonaisturvallisuuden tunnetta ovat heikentäneet yleisillä paikoilla tapahtuneet väki-
vallanteot sekä alaikäisten lasten joutuminen rikoksen kohteeksi. Näillä tapahtumilla on ollut myös 
heijasteita Jyväskylässä paikallisella tasolla ihmisten turvallisuuden tunteeseen. Yleisten paikkojen 
turvallisuutta kehitettiin rakenteellisilla ratkaisuilla sekä yhteistyöllä eri viranomaisten ja sidosryhmien 
kanssa.  
 
Palvelualojen riskienarvioinneissa esille nousi palvelutilanteisiin liittyvien uhka- ja vaaratilanteiden 
lisääntyminen, joilla on ollut vaikutusta henkilöstön turvattomuuden tunteen lisääntymiseen ja jaksa-
miseen. Henkilöstöturvallisuutta on parannettu esimerkiksi lisäämällä henkilöhälytysjärjestelmien 
kattavuutta sekä vartijapalveluita, kouluttamalla henkilöstöä, järjestämällä turvallisuuskävelyjä ja vä-
hentämällä yksin työskentelyä. Käytössä olevaa ilmoitusjärjestelmää turvallisuuspoikkeamista kehi-
tetään edelleen. 
 
Vakuutussuoja 
 
Onnistuneesta riskienhallinnasta ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi tehdyistä toimenpiteistä huo-
limatta, kaikkien riskien toteutumista ei voida ennalta estää. Kaupungin omaisuuteen tai toimintaan 
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liittyvät vahingot voivat olla taloudellisesti huomattavia ja niillä on monesti myös ihmisiin sekä toimin-
taan liittyviä vaikutuksia. Näihin on varauduttu kattavalla jäännösriskiä vastaavilla vakuutusturvalla. 
  
Lakisääteisten tapaturma- ja ammattitautivakuutusten katkaisurajaa nostettiin vastaamaan korvaus-
tapauksien perusteella tehtyä riskiarviota. 
 
Tilikauden aikana kilpailutettiin vastuuvakuutuskokonaisuus, jonka yhteydessä vakuutuskokonai-
suutta tarkasteltiin vastaamaan vakuuttamisen tarpeita. Kilpailutuksen tuloksena vakuutusmaksut 
alenivat huomattavasti. Vastuuvakuutusyhtiö muuttui 2019-vuoden alusta Vakuutusyhtiö Fenniaksi.  
 
Kokonaisarvio 
 
Kokonaisarviona tilikaudelta kaupungin toimintaa uhkaavista merkittävistä riskeistä voidaan todeta, 
että ne olivat kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa kattavasti tunnistettu ja että toimenpiteet niiden 
hallitsemiseksi ovat riittävän hyvällä tasolla. Ohjausryhmän työllä, henkilöstön koulutuksilla sekä yh-
teisesti sovituilla toimintatavoilla edistettiin riskienhallintakokonaisuuden hallintaa ja yhtenäistettiin 
toimintatapoja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutus onnistui hyvin vuonna 2018. Vuoden 
aikana ei konkretisoitunut merkittäviä riskejä, vaikka kaikilta osin yksittäisten riskien toteutumiselta 
ei vältyttykään. 
  
Suurimmat uhkat valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiselle ovat edelleen organisaation ky-
vyssä vastata kasvavaan palvelujen kysyntään. Ammattitaitoisen ja osavan henkilöstön rekrytointi, 
henkilöstön oikea kohdentaminen sekä toimitilojen riittävyys ovat riskienhallinnan keskiössä. 
  
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen on keskeinen muutostekijä, jolla on merkittäviä vaikutuk-
sia toiminnan kehittämiseen tulevina vuosina. Tilikauden aikana epävarmuus sote-uudistusten to-
teutumisesta on heijastunut suunnitteluun sekä päätöksentekoon ja sitä kautta osaltaan hidastanut 
uudistuksien kautta tapahtuvaa kehitystä. Uudistusten valmistelu on myös vaikuttanut joidenkin 
avainhenkilöiden työpanoksen kohdentumisen maakuntauudistuksen valmistelutyöhön. 
 
Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyitä kehitetään jatkuvasti siten, 
että pystytään mahdollisimman hyvin ennakolta huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön haas-
teet, vastaamaan olennaisiksi arvioituihin riskeihin ja suunnitelmallisesti hyödyntämään avautuvat 
mahdollisuudet. 
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1.8 Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
      järjestämisestä 
 
Järjestäminen ja vastuut 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. 
 
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 konsernia käsittelevässä osassa. 
 
Jyväskylän kaupunkiorganisaation sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty kuntalain edel-
lyttämällä tavalla ja toteutettu annettuihin sääntöihin ja ohjeisiin perustuen. Kaupunginvaltuusto on 
määritellyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet, joka ohjaa koko kaupunkikonsernin si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaikissa toi-
minnoissa ja kaikilla organisaatiotasoilla toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kau-
punginhallitus on edelleen antanut täydentävät ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjes-
tämiseksi. Kukin toimiala ja liikelaitos sekä niiden tilivelvollinen johto on huolehtinut vastuualueensa 
osalta riittävien ja toimivien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapojen toteuttamisesta 
kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Tämä selonteko perustuu lauta- ja johtokuntien sekä niiden alaisen johdon valmistelemaan selonte-
koon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja näissä mahdollisesti havaituista puut-
teista sekä valvonnan kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Toimielimet ovat käsitelleet oman 
vastuualueensa selonteon ja antaneet sen kaupunginhallitukselle. Tämän lisäksi selonteko perustuu 
sisäisen tarkastuksen kuluneella tilikaudella toteuttamien tarkastusten ja arviointien yhteydessä 
muodostuneeseen kokonaiskäsitykseen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta. Selonteko on 
valmisteltu COSO-viitekehykseen pohjautuvan arviointimallin avulla. Yhtiöitä koskevat tulokset on 
esitetty erikseen toimintakertomuksen konsernia käsittelevässä osassa. 
 
Havaitut puutteet 
 
Tilikauden aikana ei ole raportoitu toteutuneista sisäisen valvonnan puutteista, joista olisi aiheutunut 
merkittävää haittaa kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminnalle. 
 
Kaupunginhallituksen tiedossa ei ole lakisääteisten tehtävien laiminlyöntejä tai muita lakien ja sään-
nösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista saattaisi seurata merkittävä kor-
vaus, kanne tai muu sellainen vaatimus tai oikeusseuraamus. Kaupunginhallituksella ei myöskään 
ole tiedossa omaisuuden hankinnan, luovutuksen tai hoidon valvonnan osalta laiminlyöntiä tai muuta 
virheellistä menettelyä, josta saattaisi aiheutua kaupungille merkittävä korvausvaade tai muu oikeu-
dellinen vastuu. Resurssien riittävyys suhteessa palvelutarpeisiin sekä toimitilojen käytettävyyteen 
ja peruskorjaustarpeisiin muodostaa kuitenkin haasteen. 
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Yksityiskohtaisempi arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty muualla toi-
mintakertomuksessa. 
 
Kehittäminen ja kehittämiskohteet 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessia on kaupunkikonsernissa kehitetty aktiivisesti use-
amman vuoden ajan toimialojen ja liikelaitosten erilaiset tarpeet ja toteutusresurssit huomioiden. 
Toimintatapoja ja työkaluja on arvioitu ja kehitetty sekä ohjeistus päivitetty, sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjausryhmä on myös aloittanut toimintansa kuluneen tilikauden aikana. Ohjausryh-
män tehtävänä on käytännön sisäisen valvonnan ja riskienhallintatyön ohjaaminen, tukeminen ja 
koordinointi. Toimenpiteiden tavoitteena on ollut selkeyttää ja yhdenmukaistaa sekä edelleen syste-
matisoida ja viedä vahvemmin käytäntöön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelytapoja. 
Kehitystyön tuloksena toimintaympäristön muutokset sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
painopisteet on pystytty tunnistamaan aiempaa yhtenäisemmin ja koordinoidummin. Seurantaa on 
systematisoitu, laajempi raportointi on toteutettu talousarvion laadinnan ja tilinpäätösraportoinnin yh-
teydessä. 
 
Tavoitteena on edelleen lisätä prosessin sekä toimintatapojen systemaattisuutta ja yhtenäisyyttä. 
Tähän tavoitteeseen pyritään osallistamalla myös johtoryhmiä alempia organisaatiotasoja sekä edel-
leen vakiinnuttamalla ohjausryhmätyöskentelyä sekä kouluttamalla ja viestimällä. Tavoitteena on, 
että pystytään mahdollisimman hyvin ennakolta huomioimaan muuttuvan toimintaympäristön haas-
teet ja myös suunnitelmallisesti hyödyntämään avautuvat mahdollisuudet. Sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta tulee tunnistaa tärkeänä osana niin yksittäisissä muutostilanteissa ja projekteissa kuin 
osana päivittäisiä palvelu- ja toimintaprosesseja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimenpiteet 
pyritäänkin sisällyttämään luontevaksi osaksi toimintaprosesseja tulevien vuosien aikana. Tavoit-
teena on ohjeistuksen ja työkalujen tehokkaampi ja systemaattisempi hyödyntäminen sekä seuran-
nan ja raportoinnin vakiinnuttaminen säännölliseksi toimintatavaksi. 
 
Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 
 
Sisäinen tarkastus on riippumaton sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tukitoiminto, joka toimii 
kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa. Sisäinen tarkastus avustaa kaupungin joh-
toa valvontavelvollisuutensa täyttämisessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on objektiivisella arvi-
ointi-, varmistus- ja konsultointitoiminnallaan tukea kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista. Sen 
tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja tehokkuutta sekä pää-
määrien ja tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan valvonta-, johta-
mis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tuloksellisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Sisäi-
sen tarkastuksen työ kohdistuu koko kaupunkikonsernin sisäiseen valvontaan, riskienhallintaan sekä 
johtamis- ja hallintoprosesseihin ja sen toiminta-alueena ovat kaikki kaupunkikonsernin toiminnot ja 
toimintayksiköt sekä tarvittaessa ulkoistetut palvelut. 
 
Sisäistä tarkastusta ohjaa kaupunginhallituksen antama toimintaohje, jossa määritellään sisäisen 
tarkastuksen tarkoitus, toimivalta ja vastuu. 
 
Vuonna 2018 sisäinen tarkastus on toteuttanut useita tarkastuksia, arviointeja ja konsultointeja kai-
kilta toimialoilta. Tarkastuksissa on painottunut vahvasti toiminnan kehittämisen näkökulma ja kon-
sultoivalla lähestymistavalla on täydennetty perinteisiä varmistustehtäviä. Sisäinen tarkastus on 
osallistunut sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevan ohjeistuksen ja sääntöjen uudistamiseen 
sekä riskienhallintaprosessin arvioimiseen ja kehittämiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
uudistetut ohjeet sekä toimintatavat on koulutettu keskitetysti kaikille toimialoille sekä liikelaitoksille 
sisäisen tarkastuksen toimesta. Sisäinen tarkastus on osallistunut aktiivisesti myös asiantuntijana 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän työskentelyyn sekä riskiarviointien, raportoin-
nin ja seurannan kehittämiseen ja koordinointiin. 
 
Kuluneella tilikaudella tehtyjen tarkastusten, arviointien ja konsultoinnin tavoitteena oli hyvän johta-
mis- ja hallintotavan tukeminen sekä riski- ja valvontatietoisuuden lisääminen. Kaikilta osin tavoit-

31



 
  Toiminta ja talous 
 

teena oli varmistua, että toimintoihin on sisällytetty riittävät sisäisen valvonnan toimenpiteet ja kont-
rollit sekä varmistaa soveltuvan lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden sekä tehtyjen päätösten 
noudattaminen. Kukin tarkastuskokonaisuus on käyty läpi tarvittavassa laajuudessa perehtyen muun 
muassa soveltuvaan lainsäädäntöön, sääntöihin ja ohjeisiin, sopimuksiin sekä tehtyihin päätöksiin, 
vastuunjakoon ja valtuuksiin, tarvittaviin toimintaprosesseihin ja toimintatapoihin, järjestelmiin sekä 
kirjanpito- ja tositeaineistoon. 
 
Tarkastuksissa esille tulleiden havaintojen perusteella on tehty suosituksia korjaavien toimenpitei-
den toteuttamiseksi. Edelleen suositusten perusteella tarkastuskohteiden vastuuhenkilöt ovat muo-
dostaneet toimenpidesuunnitelman. Vuoden kuluessa sisäinen tarkastus on seurannut tarvittavien 
korjaavien toimenpiteiden toteuttamista. Tämän toimenpideseurannan perusteella voidaan todeta, 
että tarkastuskohteiden vastuuhenkilöt ovat pääasiallisesti reagoineet tehtyihin havaintoihin ja niiden 
pohjalta annettuihin suosituksiin viipymättä ja korjaavia toimenpiteitä on toteutettu kiitettävästi. Joil-
takin osin annettuja suosituksia ei ole kuitenkaan huomioitu ja korjaavat toimenpiteet ovat edelleen 
toteuttamatta. Nämä asiat on saatettu johdon tietoon jatkotoimenpiteitä varten. 
 
Kaupunginhallituksen kokonaisarvio 
 
Arvioitaessa kaupunkikonsernin valvontaympäristöä kokonaisuutena, muodostaa se hyvän pohjan 
sisäiselle valvonnalle. Valvonnan vastuut ja organisaatiotason kontrollit on määritelty kuntalain edel-
lyttämällä tavalla. Valvontavastuu sekä sisäisen valvonnan merkitys on tiedostettu entistä paremmin 
ja sen toimivuuteen ja tehokkuuteen on panostettu. Ohjeistus on päivitetty ja yhtenäiset toimintatavat 
sekä työkalut otettu käyttöön. Seurantaa ja raportointia on tehostettu aktiivisen ohjausryhmätyös-
kentelyn kautta. Käytännön osaamista sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä vastuista 
ja toimenpiteistä on vahvistettu perehdyttämällä ja kouluttamalla esimiehiä, henkilöstöä ja luottamus-
henkilöitä. Ennakoivampaan lähestymiseen on pyritty entistä vuorovaikutteisemmalla toimintata-
valla. 
 
Kaupunginhallituksen arvion mukaan kaupungin hallintoa on pääsääntöisesti hoidettu toimintaa vel-
voittavien lakien ja säännösten sekä hyvän hallinto- ja johtamistavan mukaisesti. Sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta on olennaisilta osiltaan toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty ja ne tuottavat koh-
tuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta ja lainmukaisuudesta. 
 

32



 
  Tilikauden tulos ja toiminnan rahoitus 
 

2 TILIKAUDEN TULOS JA TOIMINNAN RAHOITUS 
 

2.1 Tuloslaskelma    
 
Tuloslaskelmassa esitetään tilikaudelle kuuluvat tuotot ja kulut. Tuloslaskelman tehtävänä on osoit-
taa, miten tilikaudella syntyneet tuotot riittävät palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen katta-
miseen. Virallisessa tuloslaskelmassa esitetään ulkoiset erät eli tuotot, jotka on saatu kaupungin 
ulkopuolelta, ja kulut, jotka ovat syntyneet hankinnoista kaupungin ulkopuolelta. Kaupungin sisäiset 
taloudelliset tapahtumat on laskelmasta eliminoitu.   

 
 

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuk-
sen ennakkotietoa ja vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa. 
 
 

Tuloslaskelman tunnusluvut 
 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 
= 100 x (Toimintatuotot) / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön) 
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan oli 21,2 prosenttia, eli 
toimintakuluista reilu viidennes katettiin myynti- ja maksutuloilla. Verotuloilla, valtionosuuksilla ja ra-
hoitustuotoilla jäi rahoitettavaksi 4/5 toimintakuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintatuotto-
jen osuus toimintakuluista laski 0,5 prosenttiyksikköä. 
 

TULOSLASKELMA 2014 2015 2016 2017 2018
(milj. euroa) euroa %

Toimintatuotot 172,5 175,2 187,9 173,7 175,5 1,9 1,1 %

Toimintakulut -772,1 -794,7 -819,7 -801,4 -827,1 -25,7 3,2 %

Toimintakate -599,6 -619,4 -631,8 -627,7 -651,5 -23,8 3,8 %

Verotulot 483,7 490,5 507,4 514,4 513,8 -0,6 -0,1 %

Valtionosuudet 145,1 157,4 176,7 173,3 173,5 0,1 0,1 %

Rahoitustuotot ja -kulut 10,4 12,4 7,0 7,1 13,4 6,3 89,4 %

Korkotuotot 12,7 12,6 8,9 8,9 8,9 0,0 0,3 %

Muut rahoitustuotot 4,6 5,9 3,9 4,5 10,6 6,1 135,9 %

Korkokulut -6,7 -6,1 -5,8 -6,2 -6,1 0,1 -2,2 %

Muut rahoituskulut -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 -59,0 %

Vuosikate 39,6 40,8 59,3 67,1 49,1 -18,0 -26,9 %

Poistot ja arvonalentumiset -53,2 -54,0 -54,9 -53,6 -49,1 4,5 -8,4 %

Suunnitelman mukaiset poistot -52,8 -53,4 -53,1 -53,6 -49,1 4,5 -8,4 %

Arvonalentumiset -0,4 -0,6 -1,8 0,0 0,0 0,0  -

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -

Tilikauden tulos -13,6 -13,2 4,4 13,5 0,0 -13,5 -100,3 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 %

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -6,4 %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -13,3 -12,9 4,8 13,8 0,3 -13,5 -97,8 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 22,3 % 22,1 % 22,9 % 21,7 % 21,2 %

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 74,4 % 75,5 % 108,1 % 125,2 % 99,9 %

Vuosikate/Poistonalaiset investoinnit % 112,3 % 106,5 % 157,3 % 145,3 % 80,7 %

Vuosikate, Euroa/asukas 292 297 427 479 347 -131,8 -27,5 %

Asukasmäärä 135 780 137 368 138 850 140 188 141 414 1 226 0,9 %

Muutos 2017-2018
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Vuosikate prosenttia poistoista 
= 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 
Tilivuonna 2018 vuosikate kattoi 99,9 prosenttia kokonaispoistoista. Vuonna 2017 vastaava tunnus-
luku oli 125,2 prosenttia. Tunnusluvun heikkeneminen johtui vuosikatteen laskusta. Poistoihin sisäl-
tyy lisäpoistoja 0,3 miljoonaa euroa.  
 
Vuosikate euroa/asukas 
Vuosikate asukasta kohden oli 347 euroa, kun se vuonna 2017 oli 479 euroa.  
 
Toimintatuotot olivat vuoden 2018 tilinpäätöksessä 175,5 milj. euroa ja ne kasvoivat 1,9 milj. euroa 
(1,1 %) vuodesta 2017. Tulolajeittain tarkasteltuna toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista 70,0 
milj. euroa, maksutuotoista 50,9 milj. euroa, tuista ja avustuksista 18,6 milj. euroa ja muista toimin-
tatuotoista 36,1 milj. euroa.  
 
Tilivuoden 2018 toimintakulut olivat 827,1 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 25,7 milj. euroa 
(3,2 %). Toimintakuluista suurin osa oli henkilöstökuluja 340,4 milj. euroa. Henkilöstökulut kasvoivat 
13,3 milj. euroa (4,1 %) edellisvuodesta. Palvelujen ostot olivat 351,6 milj. euroa ja ne kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 6,9 milj. euroa (2,0 %). Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin kaupunki 
käytti 42,5 milj. euroa (kasvua 4,5 % edelliseen vuoteen verrattuna), avustuksiin 61,0 milj. euroa 
(+2,9 %) ja muihin toimintakuluihin 31,5 milj. euroa (+6,3 %).  
 
Toimintatuottojen kasvu oli pääasiassa seurausta hulevesimaksutulojen sekä maankäyttösopimus-
maksutuottojen kasvusta. Muuttuneen lainsäädännön johdosta kaupunki otti 1.1.2018 alkaen vas-
tuun asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Samasta ajankohdasta lukien kaupunki 
otti käyttöön myös julkisoikeudellisen hulevesimaksun, joka lisäsi kaupungin tuloja 2,5 miljoonaa 
euroa edellisvuodesta. Investointihankkeisiin liittyviä maankäyttösopimustuloja kertyi 1,6 miljoonaa 
euroa edellisvuotta enemmän. 
 
Myös perusturvan toimialan KSLAPE-, KUKO- ja Valinnanvapauskokeilu -hankkeisiin sekä nuoriso-
palveluiden hankkeisiin, työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön saatiin hankerahoitusta yh-
teensä noin 1,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tonttien myyntivoitot laskivat puolestaan 
2,7 miljoonaa euroa vuodesta 2017. 
 
Toimintakulujen kasvusta 13,3 miljoonaa euroa oli seurausta henkilöstömenojen kasvusta. Kaupun-
gin henkilöstöresursseja lisättiin noin 200 henkilötyövuotta edellisvuodesta, jonka seurauksena hen-
kilöstömenot lisääntyivät noin 7,9 miljoonaa euroa. Henkilöstöä lisättiin erityisesti varhaiskasvatuk-
seen ja perusopetukseen, yhteensä noin 97 henkilötyövuotta. Henkilöstöresurssia vahvistettiin myös 
kotihoidossa sekä nuorten ennaltaehkäisevässä päihde- ja mielenterveyspalveluissa. 
 
Tammikuussa 2019 maksettu ja vuoden 2018 kuluksi kirjattu tuloksellisuuteen perustuva kertaerä 
kasvatti kaupungin henkilöstömenoja 2,1 miljoonaa euroa. Muiden virka- ja/tai työehtosopimuksiin 
perustuvien sopimuskorotusten vaikutuksesta henkilöstömenot lisääntyivät myös oin 2,1 miljoonaa 
euroa. 
 
Toimintakulut kasvoivat myös avosairaanhoidon palveluostojen sekä vanhuspalveluiden palveluasu-
misen ostopalveluiden sekä palvelusetelimenojen seurauksena. Erikoissairaanhoidon kustannukset 
laskivat puolestaan 5,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus pieneni 
1,8 miljoonalla eurolla. 
 
Verorahoituksella rahoitettava toimintakate oli tilivuonna 2018 yhteensä -651,5 milj. euroa eli 23,8 
milj. euroa (3,8 %) edellisvuotta heikompi. Verotulot ja valtionosuudet laskivat 0,5 milj. euroa edelli-
sestä vuodesta (-0,1 %).  
  
Kaupungin verotulot olivat vuonna 2018 yhteensä 513,8 milj. euroa ja laskua edelliseen vuoteen oli 
0,6 milj. euroa (-0,1 %). Verotulot jakautuvat kunnan tuloveroon 438,8 milj. euroa, kiinteistöveroon 
49,0 milj. euroa sekä kaupungin osuuteen yhteisöveron tuotosta 25,9 milj. euroa. Kunnan tuloveron 
tuotto laski edellisvuodesta 1,4 milj. euroa (-0,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 1,1 milj. euroa  (-
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4,1 %). Kiinteistöveron tuotto kasvoi 1,9 milj. euroa (+ 4,0 %). Veroprosentti pidettiin vuonna 2018 
vuoden 2017 tasolla. Valtionosuudet olivat 173,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. 
euroa (+0,1 %).  
  
Vuonna 2018 kaupungille kertyi korkotuottoja 8,9 milj. euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla. 
Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi 10,6 milj. euroa. Muut rahoitustuotot koostuivat suurimmalta 
osin osinkotuotoista (8,7 milj. euroa) ja takausmaksuista (1,5 milj. euroa) sekä osuus- ja peruspää-
oman koroista. Osinkotuotoista merkittävimmät olivat Jyväskylän Energia Oy 4,0 milj. euroa, Jykia 
Oy 3,6 milj. euroa ja Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa 
 
Korkokulut olivat tilivuonna 2018 yhteensä 6,1 milj. euroa ja ne kasvoivat 0,1 milj. euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Korkotason nousu ei käynnistynyt talousarvion ennusteiden mukaisesti ja kor-
kotaso pysyi edelleen historiallisen alhaisella tasolla.  
  
Kaupungin vuosikate oli 49,1 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna 18,0 milj. euroa 
(-26,9 %). Vuosikate asukasta kohden oli 347 euroa ja vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumi-
sista 99,9 prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 80,7 prosenttia. Tuloslaskelman tunnuslu-
vuilla arvioituna kaupungin tulorahoituksen riittävyys heikkeni hieman vuonna 2018. Koko tarkaste-
luajanjaksolla 2012–2018 se on ollut heikoin vuonna 2012. 
 
Tilikauden tulos oli 35 700 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui poistoeron vähennyksen ja so-
siaalisen luototuksen rahaston lisäyksen jälkeen 0,3 milj. euroa. 
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vuosina 2013 ja 2015 investointeihin.
Poistoihin sisältyy vuonna 2013 ylimääräisiä poistoja 21,4 M€.
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Vuoden 2011 alijäämä oli 24,2 M€. Kumulatiivinen ylijäämä laski 9,8 M€, sillä suoraan taseen 
edellisten tilikausien ylijäämään kirjattiin Palokan KTT Ky:n loppulasku -686.410 €, 
Korpilahti-Muuramen KTT Ky:n loppulasku 
+74.358 € ja liittymismaksuvelkojen 
tuloutus +15,0 M€

Verotulojen muutos 2017-2018

TP TP

milj. euroa 2017 2018 euroa %

Ennakonpidätykset 409,9 417,9 8,0 1,9 %

Tilitykset edelliseltä vuodelta 51,8 45,9 -5,9 -11,4 %

Yhteensä 461,7 463,8 2,1 0,5 %
Maksuunpanotilitys -36,8 -47,5 -10,7 29,2 %

Aikaisempien vuosien tilitykset 15,3 22,5 7,2 47,0 %

Kunnallisverot 440,3 438,8 -1,4 -0,3 %

Yhteisövero 27,1 25,9 -1,1 -4,1 %

Kiinteistövero 47,1 49,0 1,9 4,0 %

Yhteensä 514,4 513,8 -0,6 -0,1 %

Muutos 2017-2018
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TOIMINTAMENOT 2017 - 2018
TP 2017 TP 2018

1 000 euroa euroa %

Konsernihallinto 72 425,5 71 962,1 -463,5 -0,6 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 19 489,6 18 951,4 -538,2 -2,8 %

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 5 870,7 6 035,0 164,3 2,8 %

Henkilöstöpalvelut 4 492,5 4 505,3 12,8 0,3 %

Talous 2 221,2 2 079,5 -141,7 -6,4 %

Elinkeino ja työllisyys 35 070,9 34 558,0 -512,9 -1,5 %

Tietohallinto 5 280,6 5 832,9 552,3 10,5 %

Perusturva 435 846,0 446 774,8 10 928,8 2,5 %

Perusturva yhteiset 6 567,1 7 166,3 599,1 9,1 %

Sosiaalipalvelut 84 077,7 88 440,5 4 362,7 5,2 %

Vanhuspalvelut 86 565,9 89 661,2 3 095,3 3,6 %

Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut 13 808,4 15 013,5 1 205,1 8,7 %

Avoterveydenhuolto 56 721,3 60 736,8 4 015,5 7,1 %

Erikoissairaanhoito 162 437,4 159 908,2 -2 529,2 -1,6 %

Terveyskeskussairaalat 25 668,2 25 848,4 180,2 0,7 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 207 006,5 215 139,8 8 133,4 3,9 %

Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut 6 869,5 7 317,8 448,3 6,5 %

Varhaiskasvatuksen palvelualue 77 757,3 81 398,1 3 640,9 4,7 %

Perusopetuksen palvelualue 122 379,7 126 423,9 4 044,2 3,3 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 49 602,9 49 590,4 -12,5 0,0 %

Hallinto- ja kulttuuripalvelut 3 440,6 3 666,8 226,2 6,6 %

Jyväskylän kansalaisopisto 4 638,2 4 508,5 -129,7 -2,8 %

Kirjastot 8 413,9 8 615,1 201,2 2,4 %

Museot 4 883,2 4 690,6 -192,6 -3,9 %

Liikunta 19 439,2 19 297,5 -141,7 -0,7 %

Jyväskylä Sinfonia 3 145,2 3 116,5 -28,7 -0,9 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 5 642,6 5 695,5 52,9 0,9 %

Kaupunkirakenne 50 445,4 54 324,3 3 878,8 7,7 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 924,1 2 956,2 32,0 1,1 %

Liikenne- ja viheralueet 37 266,4 41 047,0 3 780,5 10,1 %

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 5 843,8 5 843,7 -0,1 0,0 %

Rakentaminen ja ympäristö 4 411,0 4 477,4 66,4 1,5 %

YHTEENSÄ 815 326,3 837 791,3 22 465,1 2,8 %

Liikelaitokset 138 383,7 143 530,2 5 146,5 3,7 %

Tilapalvelu 58 879,6 58 519,1 -360,4 -0,6 %

Työterveys Aalto 7 298,3 7 043,3 -255,0 -3,5 %

Talouskeskus 5 133,6 5 232,6 99,0 1,9 %

Altek Aluetekniikka 14 167,3 15 939,1 1 771,8 12,5 %

Kylän Kattaus 23 127,6 24 876,1 1 748,4 7,6 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 29 777,3 31 920,0 2 142,6 7,2 %

KAIKKI YHTEENSÄ 953 710,0 981 321,6 27 611,6 2,9 %

Muutos 2017 - 2018
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Konsernihallinto -463

Henkilöstömenot 776

Elinkeinoyksikkö 765

Työllisyyspalvelujen avustukset 596

Tietohallinto 425

Jyväskylän katulähetys, ruokapankki 177

Konsernihallinnon yhteiset menot 171

Rallin MM-osakilpailu 152

Työmarkkinatuen kuntaosuus -1793

Työllisyyspalveluiden ostopalvelut -608

Kankaan alue -372

Kunnallisverotus -316

Työterveyshuolto -256

Jäsenmaksut (Keski-Suomen liitto, Suomen kuntaliitto) -186

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -133

Muut toimintamenojen muutokset 139
Perusturva 10 929

Sosiaalipalvelut; henkilöstömenot ja lastensuojelun palvelujen ostot 4 363

Avoterveydenhuolto; Avosairaanhoidon palveluostot ja hoitotarvikeet ja apuvälineet 3 976
3 095

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; henkilöstölisäykset mm. nuorten palveluihin 1 205

Perusturvan yhteiset: Hankemenot 599

Terveyskeskussairaalat; Henkilöstökulut ja ostopalvelut 180

Erikoissairaanhoidon kulut -2 490
Kasvun ja oppimisen palvelut 8 133

Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut 2 992

Perusopetuksen koulut 2 115

Varhaiskasvatuksen palveluseteli 1 224

Nuorisopalvelut 725

Lukiokoulutuksen tuki 680

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 458

Aamu- ja iltapäivätoiminta 303

Oppilashuolto 276

Perusopetuksen hankkeet 125

Valtion erityiskoulut ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet 103

Muut varhaiskasvatuksen toimintamenot 68

Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki -356

Yksityisen perhepäivähoidon palveluraha ja eskarilaisten ostopalvelut -287

Konsernihallinnon vyörytykset -135

Muut perusopetuksen yhteiset palvelut -158
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -12

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 226

Kirjastot 201

Teateri 53

Sinfonia -29

Museot -193

Liikunta -142

Kansalaisopisto -130
Kaupunkirakenne 3 879

Hulevesihallinnan  kustannukset 1 326

Katujen kunnossapito, korjauskohteet 1 201

Joukkoliikenteen kustannukset 1 180

Henkilöstömenot 179

Tarvikehankinnat -229

Muut menomuutokset 222

Käyttötalousmenojen muutos 2017 - 2018

Vanhuspalvelut; henkilöstömenot, palveluasumisenostot ja palvelusetelimenot sekä 
omaishoidon tuki
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TOIMINTATULOT 2017 - 2018
TP 2017 TP 2018

1 000 euroa euroa %

Konsernihallinto 17 224,4 17 918,8 694,4 4,0 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 58,3 683,9 625,6 1073,5 %

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 1 730,4 1 704,8 -25,6 -1,5 %

Henkilöstöpalvelut 2 715,7 3 111,9 396,2 14,6 %

Talous 1 768,2 1 680,8 -87,4 -4,9 %

Elinkeino ja työllisyys 4 779,1 3 977,7 -801,5 -16,8 %

Tietohallinto 6 172,7 6 759,9 587,2 9,5 %

Perusturva 54 979,4 56 506,2 1 526,8 2,8 %

Perusturva yhteiset 2 162,7 3 068,5 905,8 41,9 %

Sosiaalipalvelut 11 994,4 12 696,3 701,9 5,9 %

Vanhuspalvelut 21 844,4 21 702,4 -142,0 -0,7 %

Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut 1 397,1 1 376,5 -20,6 -1,5 %

Avoterveydenhuolto 12 780,1 12 747,8 -32,2 -0,3 %

Erikoissairaanhoito 119,5 79,8 -39,7 -33,2 %

Terveyskeskussairaalat 4 681,3 4 834,9 153,6 3,3 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 13 189,1 13 282,5 93,4 0,7 %

Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut 1 542,5 1 582,2 39,7 2,6 %

Varhaiskasvatuksen palvelualue 7 691,1 7 005,2 -685,9 -8,9 %

Perusopetuksen palvelualue 3 955,6 4 695,1 739,5 18,7 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 10 977,7 9 986,0 -991,6 -9,0 %

Hallinto- ja kulttuuripalvelut 299,7 243,4 -56,2 -18,8 %

Jyväskylän kansalaisopisto 1 640,5 1 554,7 -85,8 -5,2 %

Kirjastot 599,3 498,0 -101,3 -16,9 %

Museot 662,7 541,0 -121,7 -18,4 %

Liikunta 5 797,2 5 218,7 -578,5 -10,0 %

Jyväskylä Sinfonia 539,7 476,7 -63,0 -11,7 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 1 438,6 1 453,4 14,9 1,0 %

Kaupunkirakenne 53 215,8 54 347,3 1 131,4 2,1 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 243,2 269,3 26,1 10,7 %

Liikenne- ja viheralueet 21 758,8 26 118,7 4 359,9 20,0 %

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 27 666,9 24 724,9 -2 942,0 -10,6 %

Rakentaminen ja ympäristö 3 546,9 3 234,3 -312,6 -8,8 %

YHTEENSÄ 149 586,4 152 040,8 2 454,4 1,6 %

Liikelaitokset 176 112,3 177 731,0 1 618,7 0,9 %

Tilapalvelu 94 772,1 94 757,0 -15,1 0,0 %

Työterveys Aalto 7 596,7 6 798,2 -798,6 -10,5 %

Talouskeskus 5 547,3 5 414,3 -133,0 -2,4 %

Altek Aluetekniikka 14 085,9 15 070,7 984,8 7,0 %

Kylän Kattaus 23 502,0 24 380,3 878,3 3,7 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 30 608,2 31 310,5 702,3 2,3 %

KAIKKI YHTEENSÄ 325 698,7 329 771,9 4 073,1 1,3 %

Muutos 2017 - 2018
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Konsernihallinto 694

Tietohallinnon tulot 587

Konsernihallinnon sisäinen laskutus 485

Jykesin loppuselvitys 321

Vaalit 242

Kuntouttava työtoiminta 200

Kankaan alueen tulot -707

Työterveyshuolto -113

Kehittämis-ja EU-hankkeet -108

Työllisyyspalveluiden hankkeet -104

Muut toimintatulojen muutokset -109
Perusturva 1 527

Perusturvan yhteiset: Hanketulot 906
702

Terveyskeskussairaaloiden myyntituolot muilta kunnilta 154

Vanhuspalveluiden maksutulojen pieneneminen -142

Avoterveydenhuollon maksutuotot -72

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; muiden kuntien myyntitulot -21

Kasvun ja oppimisen palvelut 93

Nuorisopalvelujen hanke- ja avustusrahoitus 927

Muut varhaiskasvatuksen tulot 146

Perusopetuksen hankkeet 45

Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut -832

Perusopetuksen kotikuntakorvaukset -95

Muut toimintatulojen muutokset -97
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -992

Teateri 15

Kulttuuri- ja hallintopalvelut -56

Liikunta, muut liikuntapalvelut -62

Sinfonia -63

Kansalaisopisto -86

Liikunta, uimahallit -299

Liikunta, sisä- ja jäähallit -215

Museot -122

Kirjastot -101
Kaupunkirakenne 1 131

Hulevesimaksutulot 2 500

Maankäyttösopimusmaksut 1 590

Joukkoliikenteen tulot 414

Maan myyntivoitot -2 687

Rakennusvalvonnan ja kiinteistönmuodostuksen tulot -465

Muut tulomuutokset -221

Käyttötaloustulojen muutos 2017 - 2018

Sosiaalipalvelut mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvauksista 
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TOIMINTAKATE 2017 - 2018
TP 2017 TP 2018

1 000 euroa euroa %

Konsernihallinto 55 201,1 54 043,2 -1 157,9 -2,1 %

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 19 431,3 18 267,5 -1 163,8 -6,0 %

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen 4 140,2 4 330,1 189,9 4,6 %

Henkilöstöpalvelut 1 776,9 1 393,5 -383,4 -21,6 %

Talous 453,1 398,8 -54,3 -12,0 %

Elinkeino ja työllisyys 30 291,8 30 580,3 288,5 1,0 %

Tietohallinto -892,1 -926,9 -34,9 3,9 %

Perusturva 380 866,6 390 268,6 9 402,0 2,5 %

Perusturva yhteiset 4 404,4 4 097,7 -306,6 -7,0 %

Sosiaalipalvelut 72 083,3 75 744,2 3 660,8 5,1 %

Vanhuspalvelut 64 721,5 67 958,8 3 237,3 5,0 %

Perheiden ennalta ehk. sos. ja terv.palvelut 12 411,3 13 637,0 1 225,7 9,9 %

Avoterveydenhuolto 43 941,3 47 989,0 4 047,7 9,2 %

Erikoissairaanhoito 162 318,0 159 828,4 -2 489,5 -1,5 %

Terveyskeskussairaalat 20 986,9 21 013,5 26,6 0,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 193 817,3 201 857,3 8 040,0 4,1 %

Kasvun ja oppimisen hallinto ja yht. palvelut 5 327,1 5 735,6 408,5 7,7 %

Varhaiskasvatuksen palvelualue 70 066,2 74 393,0 4 326,8 6,2 %

Perusopetuksen palvelualue 118 424,1 121 728,8 3 304,7 2,8 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 38 625,2 39 604,4 979,2 2,5 %

Hallinto- ja kulttuuripalvelut 3 141,0 3 423,4 282,4 9,0 %

Jyväskylän kansalaisopisto 2 997,6 2 953,8 -43,9 -1,5 %

Kirjastot 7 814,6 8 117,1 302,5 3,9 %

Museot 4 220,6 4 149,6 -71,0 -1,7 %

Liikunta 13 642,0 14 078,8 436,8 3,2 %

Jyväskylä Sinfonia 2 605,5 2 639,7 34,3 1,3 %

Jyväskylän kaupunginteatteri 4 204,0 4 242,0 38,0 0,9 %

Kaupunkirakenne -2 770,4 -23,0 2 747,4 -99,2 %

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 680,9 2 686,8 5,9 0,2 %

Liikenne- ja viheralueet 15 507,6 14 928,3 -579,3 -3,7 %

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -21 823,1 -18 881,2 2 941,8 -13,5 %

Rakentaminen ja ympäristö 864,1 1 243,1 379,0 43,9 %

YHTEENSÄ 665 739,8 685 750,5 20 010,7 3,0 %

Liikelaitokset -37 728,6 -34 200,8 3 527,8 -9,4 %

Tilapalvelu -35 892,6 -36 237,9 -345,4 1,0 %

Työterveys Aalto -298,5 245,2 543,6 -182,1 %

Talouskeskus -413,7 -181,6 232,1 -56,1 %

Altek Aluetekniikka 81,4 868,4 787,0 967,3 %

Kylän Kattaus -374,3 495,7 870,1 -232,4 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -830,9 609,5 1 440,4 -173,3 %

KAIKKI YHTEENSÄ 628 011,2 651 549,7 23 538,5 3,7 %

Muutos 2017 - 2018
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2.2 Tilikauden tuloksen käsittely 
 

Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Kunnanhallituksen on kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys 
tilikauden tuloksen käsittelystä.  
 
Kunnanhallituksen esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarauksen, poistoeron tai ra-
haston lisäystä tai vähennystä. 
 
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on yleisohjeessaan tuloslaskelman laatimisesta määritellyt seu-
raavat säännöt varaus- ja rahastosiirroille (Yleisohje 2016, 11.2, s. 20-): 
 
1. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tilikauden 

tuloksen osoittaman ylijäämän verran. 
 
2. Vapaaehtoisten varausten tai rahastojen purkamisella taikka poistoeron vähennyksellä ei pää-

sääntöisesti voi lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijäämäistä tulosta 
suuremmaksi. 

 
3. Investointivaraus voidaan tehdä vain kunnan taloussuunnitelmassa yksilöityyn kohteeseen eikä 

investointivarausta voi kartuttaa taikka purkaa tilikauden tuloksen tasaamiseksi ilman, että siirto-
jen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteuttaminen. 

 
4. Poistonalaiseen hankintamenoon tehdyn investointivarauksen käyttö (+) edellyttää vastaavan, 

kuitenkin enintään hankintamenon suuruisen, poistoeron lisäystä (-) tuloslaskelmaan. Ei-pois-
tonalaiseen hankintamenoon tehty investointivaraus puretaan ja tuloutetaan hankinnan toteutu-
misvuonna kuitenkin ilman vastaavaa poistoerokirjausta. 

 
5. Siirron vahinkorahastoon tulee perustua hyväksyttyyn suunnitelmaan omavastuun kattamisesta. 

Siirto vahinkorahastosta tehdään kattamaan tuloslaskelmassa maksettua vahingonkorvausme-
noa tai vahingon kohteena olevasta omaisuudesta tehtyä poistoa. 

 
Poistoeron muutos vuonna 2018 
 
Jyväskylän maalaiskunnan vuoden 2007 taseessa oli 9 811 108,54 euron poistoero, joka oli muo-
dostunut aikaisempina vuosina investointirahaston ja investointivarausten purkamisen yhteydessä. 
Poistoero syntyy siitä, ettei investointirahaston (oman pääoman erä) eikä investointivarausten (va-
paaehtoinen varaus) purkamista saa kirjanpito-ohjeiden mukaan tulouttaa tuloslaskelmaan yhdellä 
kertaa, vaan ko. purkamiset on kirjattava poistoeroksi ja kohdistettava poistonalaisiin hyödykkeisiin, 
joiden poistosuunnitelmien mukaisesti poistoeroa tilinpäätöksessä vuosittain pienennetään. Käytän-
nössä maalaiskunnassa poistoero oli kohdistettu 50 erilliseen kohteeseen, joiden poistoaika vaihteli 
kahdesta vuodesta 48 vuoteen ja määrä 126,76 eurosta 2,8 miljoonaan euroon.  
 
Kaupunginhallituksen päätöksellä 19.1.2009/34 poistoeron käsittelemistä helpotettiin siten, että 
maalaiskunnan vuoden 2008 tilinpäätöksessä poistoeroa pienennettiin noin 1,3 miljoonalla eurolla. 
Normaalin poistoeron purkamisen lisäksi purettiin vesilaitosinvestointeihin ja purettaviin rakennuksiin 
kohdistuvat poistoerot. Jäljellejäävä noin 8,5 miljoonan euron poistoero päätettiin purkaa tasasuu-
ruisina erinä 25 vuoden aikana vuosina 2009–2033. Päätöksen mukaisesti poistoeroa puretaan vuo-
sittain 340 440,74 euroa.  
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Rahastojen muutokset vuonna 2018 
 
Kaupunginvaltuuston 16.2.2009 § 35 hyväksymän sosiaalisen luototuksen rahaston säännön 2 § 
mukaan ”Rahaston pääomaa kartutetaan tai alennetaan rahaston tuloslaskelman osoittamalla tulok-
sella tai kaupunginvaltuuston erikseen päättämillä varoilla. Sosiaalisten luottojen lyhennykset palau-
tuvat rahastoon.” Lisäksi sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään toimintavuoden aikana saadut 
rahaston korkotuotot, jotka vuonna 2018 olivat 4 433,18 euroa. 
 
Tuloksen käsittely 
 
Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 
115 §). Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahas-
tosiirtoja. 
 
Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2018 tilinpäätöksessä tehdään seuraavat tuloksen käsittelyyn 
liittyvät poistoeron sekä rahastojen lisäykset ja vähennykset: 

- Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa. 
- Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti rahaston korko-

tuotot 4 433,18 euroa. 
- Tilikauden ylijäämä 300 332,87 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan vuo-

den (2019) kirjanpidossa. 
 
 

Talouden tasapainottamistoimenpiteet 
 
Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely  
 
Kuntalain 118 § mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet turvata 
asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edellytysten 
turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa taloudelli-
sessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyn edellytyksistä täyttyy. 
 
Arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijää-
mää enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna 
ajanjaksona katetaan. 
 
Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kun-
takonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätök-
sessä 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 negatiivi-
nen; 

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

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

4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia. 
 
Edellä 3 momentissa tarkoitettujen tunnuslukujen raja-arvot lasketaan vuosittain Tilastokeskuksen 
ylläpitämistä konsernitilinpäätösten tiedoista. Tunnuslukujen laskentaperusteina käytetään Tilasto-
keskuksen käyttämiä laskentaperusteita ja kunnan vahvistamaa tuloveroprosenttia. 
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Kaupungin taseessa on kumulatiivista ylijäämää 50,7 miljoonaa ja vuoden 2018 tilinpäätös on 0,3 
miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2018 taseessa kaupungilla on kertyneitä ylijäämiä vuoden 
2018 ylijäämän lisäämisen jälkeen yhteensä 51,0 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esi-
tetty kaupungin tunnusluvut. Jyväskylän osalta vain kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus 
täyttää kriisikuntakriteerien raja-arvon.  
 
 

 
 

  

UUDEN KUNTALAIN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018
1. Kunnan yli-/ Alijäämä, M€ 96,3 58,2 44,9 32,0 36,8 50,7 51,0

1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas -465 -687 -289 -244 30 165 234

1. Kuntakonsernin vuosikate, M€ 79,5 104,4 116,9 133,2 160,9 158,9 129,6

2. Kunnan tuloveroprosentti 19,5 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3. Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas 7 803 7 961 8 107 7 870 7 683 7 386 7 776

4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisu 104,0 102,1 104,6 101,0 97,7 97,0 102,1
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2.3 Rahoituslaskelma 
 
Rahoituslaskelmaan kootaan kaikki rahan lähteet ja rahan käyttö. Rahoituslaskelma kuvaa kirjattu-
jen liiketapahtumien vaikutusta kunnan rahavaroihin eli rahoituslaskelma kertoo, lisääntyivätkö vai 
vähenivätkö kunnan rahavarat tilikauden aikana. Tuloslaskelman tavoin rahoituslaskelma sisältää 
ainoastaan ulkoiset erät, jotka ovat syntyneet kaupungin kannalta ulkopuolisiin yksiköihin nähden.  
 

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuk-
sen ennakkotietoa ja vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa. 
 
 

Rahoituslaskelman tunnusluvut 
 

Investoinnit 
 

Investointien tulorahoitus, % 
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno 
Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on 
rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on 
jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien myynnillä, lainoilla ja rahavarojen 
määrää vähentämällä. Investointien tulorahoitus-% oli vuonna 2018 74,5 %, eli tulorahoitus ei riittä-
nyt kattamaan kaupungin investointien omahankintamenoa kokonaisuudessaan.   

RAHOITUSLASKELMA 2014 2015 2016 2017 2018
(milj. euroa) euroa %

Vuosikate 39,6 40,8 59,3 67,1 49,0 -18,1 -26,9 %

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -

Tulorahoituksen korjauserät -11,5 -12,3 -16,4 -18,8 -16,5 2,3 -12,4 %

Toiminnan rahavirta 28,1 28,5 42,9 48,3 32,6 -15,7 -32,6 %

Investointimenot -40,4 -107,3 -43,8 -53,2 -67,5 -14,3 26,9 %

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,6 1,1 0,5 1,4 1,7 0,3 18,8 %

Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot 12,5 15,3 18,5 23,8 18,4 -5,4 -22,8 %

Investointien rahavirta -27,3 -91,0 -24,9 -27,9 -47,4 -19,5 69,8 %

Toiminnan ja investointien rahavirta 0,8 -62,4 18,0 20,4 -14,8 -35,2 -172,7 %

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 0,4 62,2 1,7 0,2 2,1 1,9 923,3 %

Antolainasaamisten lisäykset -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 31,3 %

Antolainasaamisten vähennykset 0,5 62,5 1,9 0,4 2,4 2,0 487,5 %

Lainakannan muutokset 9,1 -3,8 -9,2 -27,3 -24,7 2,6 -9,5 %

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 30,0 25,0 0,0 30,0 20,0 -10,0 -33,3 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -23,8 -28,5 -19,7 -74,9 -26,3 48,6 -64,9 %

Lyhytaikaisten lainojen muutos 2,9 -0,3 10,5 17,6 -18,4 -36,0 -204,7 %

Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  -

Muut maksuvalmiuden muutokset -5,7 6,5 2,2 12,4 14,1 1,8 14,4 %

Rahoituksen rahavirta 3,9 64,9 -5,3 -14,7 -8,5 6,3 -42,6 %

Rahavarojen muutos 4,7 2,4 12,7 5,7 -23,3 -29,0 -510,1 %

Rahavarat 31.12. 9,2 11,6 24,3 30,0 6,7 -23,3 -77,6 %

Rahavarat 1.1. 4,5 9,2 11,6 24,3 30,0 5,7 23,3 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 99,5 % 38,4 % 136,8 % 129,6 % 74,5 %
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5v) -253,4 -285,7 -201,4 -96,3 -38,0 58,2

Lainanhoitokate 1,5 1,4 2,6 0,9 1,7
Kassan riittävyys, pv 4,0 4,5 10,0 11,7 2,7
Asukasmäärä 135 780 137 368 138 850 140 188 141 414 1 226 0,9 %

Muutos 2017-2018
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Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä vuodelta 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (yli-
jäämäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan 
vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan 
joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien 
rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata 
investointien omarahoituksen osuutta pidemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos ker-
tymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran 
kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.  
 
Eliminoidusta rahoituslaskelmasta laskettu toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä 
viime vuodelta on 31.12.2018 yhteensä -38,0 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen ker-
tymä oli -96,3 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä parani 58,2 miljoonaa eu-
roa. 
 
Lainanhoito 
 
Lainanhoitokate 
 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-
nysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun 
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan 
kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnusluvun arviointiasteikko on seuraava: 
 

 Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on suurempi kuin 2. 
 Kunnan lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1 – 2. 
 Kunnan lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1. 

 
Jyväskylän kaupungin lainanhoitokate oli 1,7, kun se edellisenä vuonna oli 0,9.  
 
Maksuvalmius 
 
Kassan riittävyys (pv) 
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päi-
vän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassan riittävyys 31.12.2018 oli 2,7 päi-
vää. Kassan riittävyys lyheni edelliseen vuoteen verrattuna 9,1 päivää rahavarojen vähentymisen 
johdosta. 
 
Tilinpäätöksessä 2018 varsinaisen toiminnan rahavirta oli 32,6 milj. euroa, joka on 15,7 milj. euroa 
vähemmän kuin vuonna 2017. Investointien tulorahoitusprosentti oli 74,5 prosenttia ja se heikkeni 
vuoteen 2017 (129,6 %) verrattuna.  
 
Investointimenot olivat vuonna 2018 yhteensä 67,5 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 14,3 
milj. euroa (26,9 %). Vuoden 2018 investoinneista 33,9 milj. euroa oli Tilapalvelun talonrakennusin-
vestointeja. Suurimmat talonrakennushankkeet tilivuonna 2018 olivat Kangasvuoren päiväkotikoulu 
(7,3 milj. euroa), Kuokkalan yhtenäiskoulu (6,4 milj. euroa), Keski-Suomen museon peruskorjaus 
(5,8 milj. euroa) sekä Savulahden päiväkotikoulu (5,0 milj. euroa). 
 
Yhdyskuntatekniikkaan investoitiin 19,4 milj. euroa, josta 17,1 milj. euroa katupalveluihin, 2,1 milj. 
euroa viherpalveluihin ja 0,2 milj. euroa satamapalveluihin. Urheilu- ja retkeilyalueisiin investoitiin 
1,5 milj. euroa. Maa- ja vesialueiden hankintoihin 6,4 milj. euroa ja irtaimeen käyttöomaisuuteen 
investoitiin 4,6 milj. euroa.  
 
Keski-Suomen pelastuslaitos investoi 1,3 milj. euroa, Altek Aluetekniikka -liikelaitos 0,2 milj. euroa. 
Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 1,7 milj. euroa.  
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Kaupungin oman taseen lisäksi vuonna 2018 toteutettiin yhteensä 9,7 miljoonan euron investoinnit 
muiden yhteisöjen taseeseen. Hankkeet kasvattavat kaupungin käyttömenoja vuokrasopimusten 
mukaisilla summilla. 
 
 

 
 
 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 18,4 milj. euroa. Suurin osa eli 16,2 milj. eu-
roa kertyi maakaupoista.  Maan myyntivoitot olivat 14,9 milj. euroa ja ne toteutuivat 1,9 milj. euroa 
muutettua talousarviota parempana.  Myydyn omaisuuden tasearvo oli kokonaisuudessaan 2,3 milj. 
euroa ja omaisuuden myyntien tulosvaikutus oli 16,2 milj. euroa. Liitetiedoissa on tarkempi erittely 
omaisuuden myyntivoitoista ja -tappioista.  
 
Kaupungin myöntämien antolainojen määrä pieneni 0,3 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 
26,3 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat vähenivät 18,4 milj. eurolla. Kaupungin lainakanta pieneni 24,7 
milj. euroa. Oman pääoman muutoksia ei ollut vuonna 2018.  
 
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 14,8 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta oli 
-8,5 milj. euroa. Kaupungin rahavarat pienenivät 23,3 milj. euroa. Vuoden 2018 lopussa kaupungin 
rahavarat olivat 6,7 milj. euroa. 
 
 
Tulorahoituksen korjauserät 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaupungin merkittävimmät vuokrahankkeet 2014 alkaen, Investointiarviot*

Kohde Vuokranantaja Vuokra-aika 1 000 € 2014 2015 2016 2017 2018
Huhtasuon koulukeskus, elinkaarihanke Koy Huhtasuon kk 2013… 35 500 11 308 6 380
Huhtasuon hoivakoti** JVA 2016-2031 11 040 7 040 4 000
Kynnystien palvelukoti ja vuokra-asunnot** JVA 2016-2041 3 500 2 000 1 500
Lahjaharjuntien palvelukoti** JVA 2016-2041 2 600  1 400 1 200  
Keh.vammaisten palvelukoti, Ahokoti** JVA 2017-2042 1 700 1 500 200
Kankaan vanhusten hoivakoti** JVA 2018-2048 7 500 1 500 4 500 1 500
Vaajakosken terveysasema ja palveluas.** JVA 2019-2048 11 700 5 500 6 200
Mankolan yhtenäiskoulun laaj. ja muutostyöt EF 2019-2038 6 900 2 000
Yhteensä 80 440 11 308 16 820 9 700 10 200 9 700
 * Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan.
 ** Palvelutaloissa asukkaat maksavat huoneistoistaan vuokraa.

Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Altek Yhteensä
Myyntivoitot, käyttötalous -15 269,8 -766,2 -51,4 -14,9 -16 102,3
Tulojen korjauserät -15 269,8 -766,2 -51,4 -14,9 -16 102,3

Myyntitappiot, käyttötalous -16,6 -161,4 0,0 0,0 -178,0
Pakolliset varaukset 536,9 0,0 0,0 0,0 536,9
Menojen korjauserät 520,4 -161,4 0,0 0,0 358,9
YHTEENSÄ -15 790,2 -604,7 -51,4 -14,9 -16 461,2
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Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % Investointien tulorahoitus, %

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo kuinka paljon investointien omahan-
kintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella.
(laskettu vuosina 2013 ja 2015 ilman JE:n SVOP-sijoitusta)
Jos tunnusluku on alle 100 % on erotus rahoitettu myynneillä,
lainoituksella ja kassavaroilla.

Kunnallistekniikka, katupalvelut 17 107
Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus 7 309
Kuokkalan yhtenäiskoulu 6 437
Maa- ja vesialueet 6 411
Keski-Suomen museon peruskorjaus 5 808
Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus 5 037
Irtain käyttöomaisuus 4 608
Kunnallistekniikka, viherpalvelut 2 072
Sisäilmakorjaukset 1 998
Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus 1 801
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 1 553
Urheilu- ja retkeilyalueet 1 477
Keski-Suomen pelastuslaitos 1 318
Koulujen toiminnalliset muutokset 1 053
Voionmaan koulun osto 861
Palokan TA:n 1. krs muutostyöt 550
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 501
Kuokkalan koulun väistötila 397
Rakentajantalon muutostyöt 307
Kunnallistekniikka, satamapalvelut 240
Altek Aluetekniikka 235
Tikkakosken koulun ruokasalin lattian korjaus 212
Osakkeet ja osuudet 151
Vesangan koulun laajennus 58
Yhteensä 67 500

INVESTOINNIT 2018
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2.4 Tase 
 

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuk-
sen ennakkotietoa ja vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa. 
 
Kaupungin taseen loppusumma oli 965,6 milj. euroa ja se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 13,6 
milj. euroa rahavarojen vähentyessä. 

Vastaavaa (milj. euroa) 2017 2018 Vastattavaa (milj. euroa) 2017 2018

PYSYVÄT VASTAAVAT 914,5 926,6 OMA PÄÄOMA 474,2 474,6
Aineettomat hyödykkeet 8,2 7,3 Peruspääoma 423,2 423,2

Aineettomat oikeudet 2,7 2,6 Muut omat rahastot 0,4 0,4
Muut pitkävaikutteiset menot 5,5 4,7 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 36,8 50,7

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 13,8 0,3
Aineelliset hyödykkeet 541,6 557,2

Maa- ja vesialueet 133,1 136,8 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 5,4 5,1
Rakennukset 287,3 289,6 VARAUKSET
Kiinteät rakenteet ja laitteet 92,9 93,8 Poistoero 5,4 5,1
Koneet ja kalusto 12,7 12,5
Muut aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0 PAKOLLISET VARAUKSET 1,2 0,7
Ennakkomaksut ja keskene. hank. 15,5 24,6 Eläkevaraukset 0,4 0,3

Muut pakolliset varaukset 0,9 0,3
Sijoitukset 364,7 362,1

Osakkeet ja osuudet 203,1 202,6 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,9 2,0
Joukkovelkakirjalainasaamiset 150,0 150,0 Valtion toimeksiannot 0,0 0,0
Muut lainasaamiset 11,0 8,9 Lahjoitusrahastojen pääomat 1,5 1,6
Muut saamiset 0,7 0,6 Muut toimeksiantojen pääomat 0,4 0,5

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,2 0,2 VIERAS PÄÄOMA 496,3 483,1
Valtion toimeksiannot 0,0 0,0 Pitkäaikainen 249,7 242,5
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,2 0,2 Joukkovelkakirjalainat 30,0 30,0

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 219,6 212,4
VAIHTUVAT VASTAAVAT 64,4 38,8 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 0,0 0,0
Vaihto-omaisuus 1,6 0,9 Siirtovelat 0,1 0,1

Aineet ja tarvikkeet 1,0 0,9
Muu vaihto-omaisuus 0,6 0,0 Lyhytaikainen 246,6 240,6

Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0
Saamiset 32,7 31,2 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 25,8 26,7
Pitkäaikaiset saamiset 1,4 1,4 Lainat muilta luotonantajilta 90,5 72,1

Myyntisaamiset 1,3 1,3 Saadut ennakot 13,1 14,0
Muut saamiset 0,2 0,2 Ostovelat 65,0 67,8

Lyhytaikaiset saamiset 31,3 29,7 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 5,5 6,9
Myyntisaamiset 16,2 15,1 Siirtovelat 46,7 53,1
Lainasaamiset 0,0 0,0
Muut saamiset 4,8 5,7
Siirtosaamiset 10,3 8,9

Rahat ja pankkisaamiset 30,0 6,7

VASTAAVAA YHTEENSÄ 979,2 965,6 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 979,2 965,6

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 49,7 % 50,4 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 56,1 % 54,4 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 73,5 % 71,8 %
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 50 647 51 010
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 361 361
Lainakanta 31.12., 1000 € 365 845 341 143
Lainakanta 31.12., €/asukas 2 610 2 412
Lainasaamiset, 1000 € 160 966 158 852
Asukasmäärä 140 188 141 414

TASE 
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Siirtovelat olivat 53,1 milj. euroa ja ne lisääntyivät edellisestä vuodesta 6,4 milj. euroa. Siirtovelkojen 
suurin erä on henkilöstön jaksotettu lomapalkkavaraus, joka oli 31.12.2018 yhteensä 40,8 milj. euroa 
ja se kasvoi edellisestä vuodesta 2,1 milj. euroa.  
 
Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 51,0 milj. euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 361 eu-
roa. Kaupungin lainakanta oli 341,1 milj. euroa ja lainakanta pieneni 24,7 milj. euroa edelliseen vuo-
teen verrattuna. Lainat asukasta kohden olivat 2 412 euroa ja lainakanta asukasta kohden pieneni 
197 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilivuoden 2018 aikana kaupungin omavaraisuusaste 
nousi 0,8 prosenttiyksikköä. Suhteellinen velkaantuneisuus laski 1,7 prosenttiyksikköä edellisvuo-
desta. 
 
Taseen tunnusluvut 
 
Omavaraisuusaste, % 
= 100 x (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)  
Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä si-
toumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalou-
den keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kun-
tataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Jyväskylän kaupungin omavaraisuusaste oli 50,4 
prosenttia. Omavaraisuusaste nousi 0,8 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
 = 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kun-
nalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. Jyväskylän suhteellinen velkaisuus 
vuonna 2018 oli 54,4 prosenttia. Tunnusluku parani 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
 
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista  
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot  
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan 
merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakko-
maksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravas-
tuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttöta-
louden valtionosuuksista. 
  
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoi-
tetut hankkeet, jotka eivät näy velkana kunnan taseessa. 
 
Jyväskylän kaupungin velkojen ja vastuiden määrä oli 619,5 miljoonaa euroa ja käyttötuloja kertyi 
862,8 miljoonaa euroa. Velkojen ja vastuiden määrä pieneni edellisvuodesta 13,3 miljoonaa euroa 
ja käyttötuloja kertyi 1,3 miljoonaa euroa edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2018 velkojen ja vastui-
den määrä käyttötuloista oli 71,8 %, vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli 73,5 %. 
 

 

milj. euroa TP 2017 TP 2018

Vieras pääoma 496,3 483,1

Saadut ennakot -13,1 -14,0

Vuokravastuut 142,5 137,4

Leasingvastuut 7,0 12,9

Velat ja vastuut 632,8 619,5

Toimintatuotot 173,7 175,5

Verotulot 514,4 513,8

Valtionosuudet 173,3 173,5

Käyttötulot 861,4 862,8

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 73,5 % 71,8 %
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Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 
= Edellisten kausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä 
Tunnusluku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyt ylijäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka 
paljonko on kertynyt alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kaupungin taseen ylijäämien 
kertymä on 51,0 milj. euroa.  
 
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 
= (Edellisten kausien ylijäämä + Tilikauden ylijäämä) / Asukasmäärä 
Tunnusluku osoittaa kertyneen yli-/alijäämän asukasta kohden tilinpäätösvuoden päättymispäivänä. 
Taseen ylijäämien kertymä oli 361 euroa/asukas ja asukaskohtainen ylijäämäkertymä pysyi edellis-
vuoden tasolla. 
 
Lainakanta 31.12. 
 = Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kaupungin lainakanta oli 341,1 milj. 
euroa. Lainakanta pieneni 24,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Lainat euroa/asukas 
 = Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla kunnan lainakanta tilinpäätösvuoden päättymis-
päivän mukaisella asukasluvulla. Kaupungin lainakanta oli 2 412 euroa/asukas ja kaupungin lainat 
asukasta kohden pienenivät 197 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Lainasaamiset 31.12.  
= Sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 
Lainasaamisilla tarkoitetaan pysyviin vastaaviin merkittyjä antolainoja kunnan omistamien ja muiden 
yhteisöjen investointien rahoittamiseen. Lainasaamiset olivat 158,9 milj. euroa. Lainasaamiset vä-
henivät 2,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.  
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2.5 Kokonaistulot ja -menot 
 
Kokonaistulojen ja -menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka si-
sältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset on yhdistelty rivi riviltä. 
Kokonaistulo ja -meno -käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja 
menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön. 
 
 

 
 

KAUPUNGIN KOKONAISTULOT JA -MENOT 2018

TULOT Milj. euroa %
Toiminta

Toimintatuotot 175,5 19,3 %
Verotulot 513,8 56,5 %
Valtionosuudet 173,5 19,1 %
Korkotuotot 8,9 1,0 %
Muut rahoitustuotot 11,8 1,3 %
Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -16,1 -1,8 %

Investoinnit
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1,7 0,2 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 18,4 2,0 %

Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten vähennykset 2,4 0,3 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20,0 2,2 %
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 %

Kokonaistulot yhteensä 909,9 100,0 %

MENOT
Toiminta

Toimintakulut 827,1 87,3 %
Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 %
Korkokulut 6,1 0,6 %
Muut rahoituskulut 1,3 0,1 %
Satunnaiset kulut 0,0 0,0 %
Tulorahoituksen korjauserät

Pakollisten varausten muutos
- Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) 0,5 0,1 %
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot -0,2 0,0 %

Investoinnit
Investointimenot 67,5 7,1 %

Rahoitustoiminta
Antolainasaamisten lisäykset 0,3 0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 26,3 2,8 %
Lyhytaikaisten lainojen vähennys 18,4 1,9 %
Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 %

Kokonaismenot yhteensä 947,3 100,0 %
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3 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 
 

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)

Konsernihallinto 57 033,5 56 786,0 54 043,2 -2 742,8 -4,8 %

Perusturva 382 055,3 390 940,9 390 268,6 -672,3 -0,2 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 196 418,9 199 953,4 201 857,3 1 903,9 1,0 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 39 158,0 39 737,6 39 604,4 -133,2 -0,3 %

Kaupunkirakenne 4 354,0 4 396,9 -23,0 -4 419,9 -100,5 %
LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)

Tilapalvelu -500,0 -510,5 1 107,5 1 618,0 -316,9 %
Työterveys Aalto -150,0 -186,2 -244,9 -58,7 31,5 %

Talouskeskus -50,7 -81,1 124,8 205,9 -253,9 %

Altek Aluetekniikka -1 274,9 -1 255,3 -976,0 279,3 -22,3 %

Kylän Kattaus -974,2 -1 096,9 -502,0 594,9 -54,2 %

Keski-Suomen pelastuslaitos -1 926,8 -2 176,9 -2 030,5 146,4 -6,7 %
TULOSLASKELMA

Verotulot 514 657,5 514 657,5 513 761,0 -896,5 -0,2 %
Valtionosuudet 171 430,0 173 424,5 173 454,1 29,6 0,0 %

Rahoitustulot ja -menot 11 653,6 12 341,6 13 385,9 1 044,3 8,5 %
RAHOITUSLASKELMA

Antolainauksen muutokset 2 200,0 2 200,0 2 114,6 -85,4 -3,9 %

Lainakannan muutokset 21 525,1 35 767,0 -24 701,9 -60 468,9 -169,1 %
INVESTOINTIOSA

Maa- ja vesialueet, menot 6 000,0 6 000,0 6 411,3 411,3 6,9 %
Maan myynti, tulot 1 000,0 1 000,0 1 293,5 293,5 29,4 %

Irtain käyttöomaisuus, menot 7 413,7 8 150,7 4 607,9 -3 542,8 -43,5 %

Irtain käyttöomaisuus, tulot 0,0 0,0 0,0 0,0  -

Osakkeet ja osuudet, menot 10 200,0 650,0 150,5 -499,5 -76,8 %

Osakkeet ja osuudet, tulot 0,0 245,9 451,3 205,4 83,5 %

Tilapalvelun investointimenot 33 797,0 40 540,0 33 882,3 -6 657,7 -16,4 %

Urheilu- ja retkeilyalueet, menot 1 800,0 1 860,0 1 477,0 -383,0 -20,6 %
Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot 0,0 0,0 0,0 0,0  -

Yhdyskuntarakentaminen, menot 18 250,0 24 220,0 19 418,6 -4 801,4 -19,8 %

Yhdyskuntarakentaminen, tulot 0,0 0,0 539,7 539,7  -

Poikkeama TP/TA+M
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3.1 Käyttötalouden toteutuminen 
 
Talousarvion toteutumisvertailu esitetään samalla tarkkuudella (1 000 euroa) kuin talousarvio. 
 

Käyttötaloustulojen toteutuminen 2018 
 

 

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

Konsernihallinto 16 410 16 730 17 919 1 509 9,2 % 1 189 7,1 %

Perusturva 50 936 52 800 56 506 5 570 10,9 % 3 706 7,0 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 11 207 11 204 13 283 2 075 18,5 % 2 078 18,5 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 9 214 8 814 9 986 772 8,4 % 1 172 13,3 %

Kaupunkirakenne 49 893 49 893 54 347 4 454 8,9 % 4 454 8,9 %
Toimintatulot 137 660 139 441 152 041 14 381 10,4 % 12 600 9,0 %

Tilapalvelu 93 220 93 220 94 757 1 537 1,6 % 1 537 1,6 %

Työterveys Aalto 8 150 8 150 6 798 -1 352 -16,6 % -1 352 -16,6 %

Talouskeskus 5 333 5 333 5 414 81 1,5 % 81 1,5 %

Altek Aluetekniikka 11 269 11 269 15 071 3 802 33,7 % 3 802 33,7 %

Kylän Kattaus 23 178 23 178 24 380 1 202 5,2 % 1 202 5,2 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 30 653 30 653 31 311 657 2,1 % 657 2,1 %
Toimintatulot Liikelaitokset 171 803 171 803 177 731 5 928 3,5 % 5 928 3,5 %

Toimintatulot yhteensä 309 463 311 244 329 772 20 309 6,6 % 18 527 6,0 %

Konsernihallinto 1 189

Kuntouttava työtoiminta 434
Palkkatuettu työllistäminen 339
Kaupunkikehitysalustat 179
Elinkeinopolitiikan ohjaus 171
Presidentinvaali -148
Työterveyshuolto -101
Muut toimintatulot 316
Perusturva 3 706

2 093

Perusturva yhteiset; hanketulot ja konsernihallinnon vyörytetyt korvaukset 1 101

Avoterveydenhuolto; myyntituotot mm. muiden kuntien maksuosuudet 581

Terveyskeskussairaalat; muiden kuntien myyntituotot 543

Vanhuspalvelut; Maksutulojen vähentyminen -455

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; Neuvolatoiminnan maksu ja myyntituotot -156
Kasvun ja oppimisen palvelut 2 078

Nuorisopalvelujen hanke- ja avustusrahoitus 1 738

Laskennalliset tapaturmavakuutusmaksut 398

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot 276

Perusopetuksen hankkeet -211

Varhaiskasvatuksen muut tulot -154

Varhaiskasvatuksen hoitopäivämaksut -70

Muut toimintatuotot 100
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 1 172

Liikunta, sisä- ja jäähallit (Killerin liikuntavuorot) 249

Liikunta, ulkoliikunta (Vehkahalli) 231

Teatteri 223

Museot 207

Liikunta, muut liikuntapalvelut 156

Sinfonia 134

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 49

Kansalaisopisto 48

Liikunta, uimahallit -113

Kirjastot -10
Kaupunkirakenne 4 454

Maan myyntivoitot 1 915

Maankäyttösopimusmaksut 580

Joukkoliikenteen tulot 350

Tuloutukset investointien tuntikirjauksista 300

Sisäiset katutyöluvat 250

Tonttipalvelujen tulot 170

Metsän myyntitulot 132

Seudullisen toiminnan laskutustulot, mm. paikkatieto 70

Ympäristönsuojelun tulot 53

Muut toimintatuotot 634

Poikkeama TP/TA Poikkeama TP/TA+M

Toimintatulojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2018

Sosiaalipalvelut; mm. pakolaisten toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
kustannusten korvaukset 
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Käyttötalousmenojen toteutuminen 2018 
 

 

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

Konsernihallinto 73 443 73 516 71 962 -1 481 -2,0 % -1 554 -2,1 %

Perusturva 432 992 443 741 446 775 13 783 3,2 % 3 034 0,7 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 207 626 211 158 215 140 7 514 3,6 % 3 982 1,9 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 48 372 48 551 49 590 1 219 2,5 % 1 039 2,1 %

Kaupunkirakenne 54 247 54 290 54 324 77 0,1 % 34 0,1 %
Toimintamenot 816 680 831 256 837 791 21 112 2,6 % 6 535 0,8 %

Tilapalvelu 57 685 57 696 58 519 834 1,4 % 824 1,4 %

Työterveys Aalto 8 300 8 336 7 043 -1 257 -15,1 % -1 293 -15,5 %

Talouskeskus 5 330 5 361 5 233 -98 -1,8 % -128 -2,4 %

Altek Aluetekniikka 12 437 12 387 15 939 3 502 28,2 % 3 552 28,7 %

Kylän Kattaus 24 147 24 269 24 876 729 3,0 % 607 2,5 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 30 839 31 089 31 920 1 081 3,5 % 831 2,7 %
Toimintamenot Liikelaitokset 138 738 139 138 143 530 4 793 3,5 % 4 392 3,2 %

Toimintamenot yhteensä 955 417 970 394 981 322 25 904 2,7 % 10 928 1,1 %

Konsernihallinto -1 554

Työmarkkinatuen kuntaosuus 976

Palkkatuettu työllistäminen 608

Kuntouttava työtoiminta 294

Elinkeinoyksikkö -623
Työterveyshuolto -525

Työllisyyspalveluiden ostopalvelut -385

Kaupunkikehitysalustat -375

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -351

Tietohallinto -315

Presidentinvaali -270

Konsernihallinnon yhteiset menot -192

Kehittämis- ja EU-hankkeet -170

Kunnallisverotus -112

Muut toimintamenot -114
Perusturva 3 034

Perusturva yhteiset;  konsernihallinnon vyörytykset ja projektien kustannukset 1 272

Sosiaalipalvelut, Lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalvelut 705

Vanhuspalvelut; henkilöstökulut ja asumisen palvelujen ostot 694

Avoterveydenhuolto; ensihoito ja avosairaanhoidon työvoiman vuokraus 455

Terveyskeskussairaalat; ostettu sairaalahoito 121

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; henkilöstömenot ja palvelusetelikulut -212

Kasvun ja oppimisen palvelut 3 982

Nuorisopalvelut, hanke- ja avustusmuotoinen toiminta 1 098

Perusopetuksen koulut 847

Kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut 663

Perusopetuksen yhteiset palvelut 542

Lomapalkkajaksotuksen muutos 527

Valtion erityiskoulut ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet 400

Tapaturma- ja muut sosiaalivakuutusmaksut sivukuluineen 278

Aamu- ja iltapäivätoiminta 120

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 109

Varhaiskasvatuspalvelujen yhteiset 39

Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki ja esiopetuksen ostopalvelut -451

Perusopetuksen hankkeet -106

Muut toimintamenot -84
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 1 039

Liikunta, sisä- ja jäähallit (Killerin liikuntavuorot) 267

Liikunta, uimahallit 199

Museot 169

Teatteri 161

Liikunta, ulkoliikunta (Vehkahallin liikuntavuorot) 159

Kulttuuri- ja hallintopalvelut 144

Sinfonia 97

Kirjastot -66

Muut liikuntapalvelut -56

Kansalaisopisto -35

Kaupunkirakenne 34

Joukkoliikenteen reittikustannukset 523

Pilaantuneiden maiden puhdistuskustannukset 361

Henkilöstömenot (viivästyneet rekrytoinnit) -597

Rakentamisen ja ympäristön palvelujen ostot -295

Muut menomuutokset 42

Poikkeama TP/TA Poikkeama TP/TA+M

Toimintamenojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2018
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Käyttötalouden nettomenojen toteutuminen 2018 
 
 

 
 
 
 
 

  

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

Konsernihallinto 57 034 56 786 54 043 -2 990 -5,2 % -2 743 -4,8 %

Perusturva 382 055 390 941 390 269 8 213 2,1 % -672 -0,2 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 196 419 199 953 201 857 5 438 2,8 % 1 904 1,0 %

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 39 158 39 738 39 604 446 1,1 % -133 -0,3 %

Kaupunkirakenne 4 354 4 397 -23 -4 377 -100,5 % -4 420 -100,5 %
Nettomenot 679 020 691 815 685 750 6 731 1,0 % -6 064 -0,9 %

Tilapalvelu -35 535 -35 525 -36 238 -703 2,0 % -713 2,0 %

Työterveys Aalto 150 186 245 95 63,4 % 59 31,7 %

Talouskeskus -3 28 -182 -179 6886,4 % -209 -753,4 %

Altek Aluetekniikka 1 168 1 118 868 -300 -25,6 % -250 -22,3 %

Kylän Kattaus 969 1 091 496 -473 -48,8 % -596 -54,6 %

Keski-Suomen pelastuslaitos 185 436 609 424 228,7 % 174 39,9 %
Nettomenot Liikelaitokset -33 066 -32 665 -34 201 -1 135 3,4 % -1 536 4,7 %

Nettomenot yhteensä 645 954 659 150 651 550 5 596 0,9 % -7 600 -1,2 %

Poikkeama TP/TA Poikkeama TP/TA+M
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3.1.1 Konsernihallinto 
 
Toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset 
 
Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi kalenterivuosi uuden poliittisen johtamisjärjestelmän voimaan tul-
tua (1.6.2017). Poliittisen johtamisjärjestelmän merkittävin muutos koski lautakuntien kokoonpanoa, 
jossa varsinaiset jäsenet ovat valtuutettuja ja varavaltuutettuja. Näin valtuutetut kytkeytyivät aiempaa 
tiiviimmin mukaan lautakuntatason päätöksentekoon. 
 
Presidentinvaaliin liittyviä tehtäviä tehtiin tammi-helmikuussa 2018 (presidentinvaali toimitettiin 
28.1.2018). Henkilötietojen verkkojulkisuus ja tietosuoja-asiat korostuivat edelleen päätöksenteon 
tuen palveluissa lainsäädännön tiukennuttua. Henkilötietoja poistettiin verkossa julkaisuista päätök-
sistä. Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten valmistelijoita perehdytettiin tarkistettuun valmiste-
luohjeeseen sekä henkilötietojen käsittelemiseen. Tweb-järjestelmää kehitettiin edelleen tehosta-
maan päätöksenteon prosesseja. Toimialojen päätearkistojen keskittämistä Savelan keskusarkis-
toon jatkettiin. YKSA-arkistorekisteriohjelmaa kehitettiin edelleen ja vuoden loppuun mennessä 
sinne oli viety 1200 arkiston perustiedot. Digitointistrategian mukaisesti skannattiin 1800-luvun lopun 
ja 1900-luvun alkupuoliskon rakennuspiirustuksia noin 3000 kpl. Sähköisen arkistoinnin osalta työtä 
jatkettiin teknisillä määrittelyillä. Loppuvuodesta 2018 aloitettiin eduskuntavaaleihin 2019 ja europar-
lamenttivaaleihin 2019 liittyvät valmistelutehtävät. 
 
Kokonaistyöttömyys on kääntynyt laskuun jo vuonna 2016 ja pitkäaikaistyöttömien määrä on vähen-
tynyt merkittävästi Jyväskylässä vuonna 2018. Joulukuussa työttömyysprosentti oli 12,9 %, joka on 
1,2 % alhaisempi kuin vuonna 2017 ja 4,5 % alhaisempi kuin vuonna 2016. Työmarkkinatuen kun-
taosuuden aleneminen on kuitenkin hidasta, kasvu on taittunut, mutta yli 1000 päivää työmarkkina-
tukea saaneiden määrä ei juurikaan vähene. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vuosimuutos on ollut 
-10,8 %. 
 
Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön uudistetut työllisyyspalvelujen kuntouttavan työtoiminnan pal-
velukokonaisuudet. Hankintamenettely perustuu palveluntuottajalle maksettavaan peruspäivähin-
taan ja kannusteisiin, kun asiakkaita saadaan sitoutettua palveluun tai ohjattua eteenpäin opiskele-
maan, työhön tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Ostopalvelusopimuksilla haetaan lisää vaikut-
tavuutta ja ammatillisuutta kuntouttavaan työtoimintaan ja sen ohjaamiseen. Kuntouttavassa työtoi-
minnassa on ollut vuonna 2018 keskimäärin 697 henkilöä, kun vastaava lukumäärä vuonna 2017 oli 
472 henkilöä ja vuonna 2016 380 henkilöä. Kaiken kaikkiaan vuonna 2018 kuntouttavassa työtoi-
minnassa on ollut 1 363 eri henkilöä, mikä on 400 henkilöä nousua vuodesta 2017.   
 
Kunta-alan uusien virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi alkoi 1. helmikuuta 2018. Sopimuksiin 
tulleita lukuisia muutoksia työstettiin käytäntöön henkilöstöpalveluissa yhteistyöllä henkilöstöjärjes-
töjen, esimiesten sekä Talouskeskus-liikelaitoksen kanssa. Muutoksia tuli muun muassa työaika-
määräyksiin, luottamusmiehille annettavaan vapautukseen sekä perhevapaisiin. Vuoden 2019 jär-
jestelyerän jakamisen valmistelu aloitettiin hyvissä ajoin syksyllä 2018 ja myös se työllisti paljon. 
 
Vuotta värittivät myös poikkeukselliset työtaistelu-uhat ja niiden toteutuminen käytännössä. Ennen 
valtakunnallisen neuvottelutuloksen syntymistä oltiin tilanteessa, jossa usean palkansaajajärjestön 
jäsenistöä osallistui kunta-alalla ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon. Tilanne toistui syksyllä palkansaaja-
järjestöjen vastustaessa lakia irtisanomissuojan heikentämisestä. Ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen li-
säksi koettiin JHL:n kahden päivän poliittinen lakko, joka kosketti Jyväskylässä ruoka- ja liikuntapal-
veluja.   
 
Vuoden aikana valmisteltiin useampi liikkeen luovutus. Talouskeskus- ja Työterveys Aalto -liikelaitos 
yhtiöitettiin ja liikelaitosten henkilöstö siirtyi liikkeen luovutuksella perustettuihin yhtiöihin 1.1.2019. 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiristä siirtyi puolestaan henkilöstöä osastoruokailun tehtäviin Kylän Kat-
taus -liikelaitokseen.  
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Vuoden aikana tehtiin töitä myös sairauspoissaolojen ja väkivalta- ja uhkatilanteisiin liittyvien vaaro-
jen vähentämiseksi. Työterveyshuollon palvelujen ostaminen säilyi määrällisesti ennallaan. Paino-
tusta tarkennettiin ja uusia avauksia haettiin esimerkiksi Heti purku -toimintamallin kehittämisellä. 
Työterveyshuollon palvelujen osto ja siten myös Kelalta tuleva korvaus, toteutuivat suunniteltua pie-
nempänä. Tämä johtui siitä, että Työterveys Aalto -liikelaitos purki ylijäämää ja alensi palveluhinto-
jaan Jyväskylän kaupungille.  
 
Osaamisen ja työkyvyn kehittämisen voimavaroja kohdennettiin toimialojen ja palvelujen johtoryh-
mien osaamiskeskusteluissa sovittujen kärkien mukaisesti muun muassa työturvallisuuteen asiakas-
työssä, osallistavaan ja kannustavaan esimiestyöhön, psykososiaalisen ja kognitiivisen kuormituk-
sen hallintaan sekä työyhteisöjen toimivuuteen. Näiden kärkien alle asettuivat myös henkilöstöky-
selyn ja riskien arvioinnin perusteella tunnistetut kehittämistarpeet.   
 
Uusille esimiehille räätälöityä perehdyttämistä jatkettiin. Esimiestyössä painotettiin valmentavaa ja 
keskustelevaa esimiesosaamista.  
 
Rekrytointi oli aiempaa vuosia vilkkaampaa, henkilöstömäärä kasvoi suunnitellusti vuoden aikana. 
Tekijöitä haettiin 1 500 tehtävään. Uutta henkilöstöä rekrytoitiin esimerkiksi varhaiskasvatuspalve-
luihin, kotihoitoon sekä nuorten ennaltaehkäisevien päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Esimiestyö-
hön panostaminen näkyi rekrytoinnissa, sillä uusien esimiesten rekrytointiprosesseihin osallistuttiin 
entistä vahvemmin. Rekrytointiviestinnässä sosiaalisen median rooli kasvoi. Iso uudistus oli täyttö-
lupamenettelyn siirtäminen Kuntarekry-järjestelmään, mikä paransi huomattavasti esimiehen mah-
dollisuutta seurata lupien hyväksymistä ja rekrytoinnin etenemistä.  
 
Vuoden aikana konsernihallinnosta osallistui asiantuntijoita tulevan maakunta- ja sote-uudistuksen 
valmisteluun.  
 
Tietohallintoon palkattiin kaksi uutta projektipäällikköä, jotta ict-kehityshankkeita saadaan paremmin 
resursoitua ja käynnistettyä. Lisäksi aloitettiin selvitysten tekeminen tietohallinnon uudesta ohjaus-
mallista ja ict-palvelutuotannon organisoinnista. Tietohallinnosta osallistuttiin myös tietosuoja- ja tie-
toturva-asioissa EU-tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoittamiin selvityksiin ja hankkeisiin sekä aloi-
tettiin tietosuoja- ja tietoturvapolitiikan ja siihen liittyvien ohjeistojen uudistus. Myös laitteiden (mikro-
tietokoneet) leasing-rahoitusmalli otettiin kattavasti käyttöön sekä siirryttiin pilottihankkeena O365 -
pilvipalveluiden käyttöön. 
 
 
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
  
1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on 30 % ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla 

700 kpl. 
 

Keskimääräinen aktivointiaste Jyväskylässä vuonna 2018 on ollut 33,7 %. Työsuhteita on sol-
mittu työnantajayhteistyön, uraohjauksen ja Jyväskylä-lisän avulla noin 700.  Kaupunkikonsernin 
sisälle on tämän lisäksi työllistetty palkkatuella noin 300 eri henkilöä. Työllistymistä edistävän 
monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkuuksia on päättynyt työllistymiseen 100 kpl, joista 49 
avoimille työmarkkinoille ilman palkkatukea. 

 
2. Sijoittumispalvelut on auttanut 12 yritystä sijoittumaan kaupunkiin. 
 

Toteutui pääosin, 11 uutta yritystä sijoittui sijoittumispalveluiden avustuksella kaupunkiin. 
 

3. Kankaan asukasmäärä on 800 asukasta ja 1 työpaikkarakentamisen hanke on käynnissä. 
 

Kankaalla on 26.11.2018 asukkaita 634, ja rakenteilla on 194 asuntoa. Optimes Business Gar-
den -toimistorakentamisen hanke on käynnissä. 
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Käyttötalouden toteutuminen 
 
Konsernihallinto 2018 
 

 
 
 
Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon  
 
Konsernihallinnon vuoden 2018 talous toteutui noin 2,7 miljoonaa euroa talousarviota parempana. 
Suurimmat poikkeamat talousarviosta johtuivat työllisyyspalveluiden sekä elinkeinoyksikön toimin-
nasta. 
 
Työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti talousarvion noin 1,0 miljoonalla eurolla. Työttömyyden laskusta 
huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuus on kääntynyt ennakoitua hitaammin laskuun vuoden 2018 
aikana. Yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä ei ole juurikaan laskenut. Vuonna 2018 
yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneita oli Jyväskylässä keskimäärin 3 516 henkilöä kuukau-
dessa, kun vuonna 2017 heitä oli keskimäärin 3 797 henkilöä kuukaudessa. Työmarkkinatuen kun-
taosuuden vuosimuutos on ollut -10,8 %. 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten                          

           jälkeen      

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus
Toimintatulot 390,0 320,5 710,5 683,9 -26,6

Toimintamenot -19 698,7 -41,1 -19 739,8 -18 951,4 788,4

Toimintakate -19 308,7 279,4 -19 029,3 -18 267,5 761,8

Päätöksenteon tuki ja kehittäminen
Toimintatulot 1 754,6 0,0 1 754,6 1 704,8 -49,8

Toimintamenot -6 526,7 -9,7 -6 536,4 -6 035,0 501,4

Toimintakate -4 772,1 -9,7 -4 781,8 -4 330,1 451,7

Henkilöstöpalvelut
Toimintatulot 3 103,0 0,0 3 103,0 3 111,9 8,9

Toimintamenot -5 019,1 -33,0 -5 052,1 -4 505,3 546,8

Toimintakate -1 916,1 -33,0 -1 949,1 -1 393,5 555,6

Talous
Toimintatulot 1 642,8 0,0 1 642,8 1 680,8 38,0

Toimintamenot -2 378,7 114,6 -2 264,1 -2 079,5 184,6

Toimintakate -735,9 114,6 -621,3 -398,8 222,5

Elinkeino ja työllisyys
Toimintatulot 2 742,2 0,0 2 742,2 3 977,7 1 235,5

Toimintamenot -33 727,1 -49,0 -33 776,1 -34 558,0 -781,9

Toimintakate -30 984,9 -49,0 -31 033,9 -30 580,3 453,6

Tietohallinto
Toimintatulot 6 777,0 0,0 6 777,0 6 759,9 -17,1

Toimintamenot -6 092,8 -54,8 -6 147,6 -5 832,9 314,7

Toimintakate 684,2 -54,8 629,4 926,9 297,5

Konsernihallinto yhteensä
Toimintatulot 16 409,6 320,5 16 730,1 17 918,8 1 188,7

Toimintamenot -73 443,1 -73,0 -73 516,1 -71 962,1 1 554,0

Toimintakate (sitova) -57 033,5 247,5 -56 786,0 -54 043,2 2 742,8

1 000 euroa
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Palkkatuetun työllistämisen osalta talousarvio ylittyi 0,3 miljoonaa euroa. Jyväskylän kaupunkikon-
serniin on työllistetty palkkatuella ennakoitua enemmän työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvia henki-
löitä. Lisäksi palkkatuella on työllistetty oppisopimusopiskelijoita niin nuorten oppisopimusohjelman 
mukaisesti kuin Puusta pitkälle -hankkeeseen. Palkkatuki on pienentänyt 300-999-päiväisten työ-
markkinatuella olevien määrää ja vaikuttanut osaltaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntymi-
seen laskuun. 
 
Työllisyyspalveluiden talousarvio alittui ostopalvelujen (-385 300 euroa) sekä kuntouttavan työtoi-
minnan osalta (-139 200 euroa). Uusi ostopalvelumalli on mahdollistanut tehokkaamman toiminnan 
ja asiakasmäärien kasvun pienemmillä kustannuksilla. 
 
Elinkeinon ja työllisyyden palvelualueella reagoitiin työllisyyspalvelujen ylitysuhkaan ryhtymällä 
säästötoimenpiteisiin, joita olivat mm. yrityspalvelusetelin toisen jakson jättäminen väliin, tulevien 
rekrytointien siirtäminen eteenpäin, sekä yrityspalvelukamppanjoiden siirtäminen seuraavalle vuo-
delle. Kokonaisuudessaan elinkeinoyksikkö alitti talousarvion 0,7 miljoonalla eurolla. 
 
Kaupunkikehitysalustojen osalta talousarvio alittui 0,6 miljoonaa euroa. Kankaan uuden paperiteh-
taan vuokratulot kasvoivat ennakoidusta purkamisen siirryttyä keväällä. Työllisyyspalvelujen ylitys-
uhkaan reagoitiin ryhtymällä säästötoimenpiteisiin myös kaupunkikehityshankkeissa ja menoja saa-
tiin pienennettyä henkilöstömuutosten kautta sekä Kankaan älykkään identiteetin hallinnan -kehitys-
hankkeen viivästyttyä. Keskustan kulttuuritilojen selvitysprojekti viivästyi ennakoidusta noin puoli 
vuotta ja projektipäällikkö saatiin rekrytoitua vasta elokuulle 2018. 
 
Työterveyshuollon talousarvio alittui 0,4 miljoonaa euroa. Työterveyshuollon palvelujen osto ja siten 
myös Kelalta tuleva korvaus työterveyshuollon kustannuksista toteutuivat suunniteltua pienempänä. 
Työterveys Aalto -liikelaitos purki ylijäämäänsä ja alensi palveluhintojaan Jyväskylän kaupungille. 
Ilman palveluhintojen alentamista työterveyshuollon menot olisivat olleet noin 1,9 miljoonaa euroa 
nyt toteutuneen 1, 6 miljoonan euron sijasta. Työterveyshuollon toimintakatteeseen vaikuttaa Kelalta 
saatava korvaus. Maksettava korvaus määräytyy ostettujen palvelujen todellisten kustannusten, työ-
terveyspalvelujen sisällön sekä korvausmäärissä luokittain olevien rajausten perusteella. Jyväskylän 
kaupunki saa korvausta työterveyshuollon kustannuksista enimmäismäärän henkilöstöönsä nähden 
ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta (korvausluokka 1).  

Tietohallinnon toimintakate toteutui noin 0,3 miljoonaa euroa talousarviota parempana. Microsoftin 
Office365 lisenssikulut eivät toteutuneet kokonaisuudessaan suunnitellusti johtuen hankkeen aika-
taulumuutoksesta. Myös Ict-palvelutuotannon muutoskustannuksiin varattua määrärahaa jäi käyttä-
mättä. 
 
Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen toimintarahoista sekä konsernihallinnon yhteisistä menoista 
säästettiin yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Myös kehittämis- ja EU-hankkeiden sekä presiden-
tinvaalien nettomenot toteutuivat molemmat noin 0,1 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Jy-
väskylän kaupungin osuus verotuskustannuksiin toteutui myös 0,1 miljoonaa euroa talousarviossa 
ennakoitua pienempänä. Muut konsernihallinnon toiminnassa saavutetut nettosäästöt olivat koko-
naisuudessaan noin 0,6 miljoonaa euroa. 
 
 
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Vaikka työllisyyskehitys on edelleen vuonna 2018 edennyt suotuisasti, on konsernihallinnon merkit-
tävin taloudellinen uhka vuodelle 2019 työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuminen budjetin mu-
kaisena. 
 
Kaupungin strategisesti merkittävin hanke, Hippos, on mitä todennäköisemmin siirtymässä toteutus-
vaiheeseen syksyllä 2019. Viimeinen sopimuskokonaisuuden ehto täyttyy, kun rakennuslupa on lain-
voimainen ja vuokrausaste rahoittajien edellyttämällä tasolla. Päätös rakentamisen käynnistämi-
sestä on odotettavissa alkukesällä. 
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Vuoden 2019 lopulla on tavoitteena saada päätökseen kulttuuritilainvestointien selvitystyö, jonka 
perusteella priorisoidaan kaupungin kulttuuritilainvestointeja tulevien vuosien aikana. 
 
Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valmistelu ei johtanut päätöksiin, joten koko uudistus pe-
ruuntui. Valmistelu jatkuu kevään aikana muodostettavan uuden hallituksen toimesta. 
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.  
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Konsernihallinto ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteutta-
nut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana konsernihallinnossa on palveluyksikkötasolla esimiesjohtoisesti analysoitu toi-
mintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja to-
teutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien 
riskien hallitsemiseksi. Riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi 
konsernihallinnon johtoa on koulutettu uuden riskienhallintatyökalun käyttöönottoon. Kukin konser-
nihallinnon palvelualue on laatinut palveluyksiköittäin vuoden 2018 sisäisen valvonnan suunnitel-
man, jossa valvontatoimenpiteet on yksikkötasolla vastuutettu ja aikataulutettu. Suunnitelma on kä-
sitelty kootusti konsernihallinnon johtoryhmässä alkuvuodesta 2018. Edellä kerrotuilla toimenpiteillä 
on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja 
riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut.  
 
Valvonnan tueksi on osana talousarviota ja käyttösuunnitelmaa laadittu konsernihallinnon riskiarvio, 
johon on kirjattu kootusti palvelualuekohtaisen valmistelun pohjalta konsernihallinnon merkittävim-
mät riskit. Konsernihallinnon palvelualueisiin kohdistuvina merkittävimpinä riskeinä tunnistettiin tie-
tojärjestelmien toimivuuteen, tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvät tietosuoja- ja tietoturvariskit, henki-
löstön osaamisen turvaamiseen ja henkilöresurssin riittävyyteen kohdistuvat riskit sekä kaupunkike-
hityshankkeisiin liittyvät taloudelliset riskit. 
 
 
Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Konsernihallinnon viranhaltijajohto on järjestänyt vastuualueensa 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Konsernihallinnon palvelualueilla ja palveluyksiköissä merkittävimmiksi tunnistettujen riskien sisäi-
nen valvonta on vastuutettu sille toimintayksikölle, jonka tehtäviin toiminnan järjestäminen kuuluu. 
Sovittujen toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta on seurattu yksikkötasolla. Vuoden 2018 
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aikana toteutuneita riskienhallintakeinoja ovat olleet muun ohessa kaupunkikehitysalustojen riskien-
hallintasuunnitelmien päivittäminen, kaupungin vastuuvakuutusten kilpailuttaminen arvioituja riskejä 
vastaavaksi sekä ict-riskien tarkempi arviointi ja toimenpiteiden vastuuttaminen. Henkilöstöä on kou-
lutettu muun muassa päivitetystä hallinnon valmisteluohjeesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhal-
linnasta, tietosuojasta sekä hankinnoista ja sopimusoikeudesta.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Konsernihallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteena on sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toimenpiteiden yhtenäistäminen palvelualueiden kesken, riskienhallinnan uuden 
työkalun täysimääräinen käyttöönottaminen ja hyödyntäminen koulutuksineen sekä sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan seurannan ja raportoinnin koordinoidumpi käsittely konsernihallinnon johto-
ryhmätasolla. Kaupunkikehityshankkeiden riskienarviointityö tulee kytkeä tiiviimmin osaksi kaupun-
gin riskien kokonaishallintaa. 
 
Kokonaisarvio 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta on toteutunut konsernihallinnossa vähintäänkin tyydyttävästi. Si-
säinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallin-
totavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotet-
tavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.  
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3.1.2 Perusturva 
 
Toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset 
 
Perusturvasta osallistuttiin sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun. Palveluita kehitettiin mm. 
STM:n kärkihankkeisiin perustuvissa Kukoistava kotihoito-, KSLAPE- ja Valinnanvapauskokeilu-
hankkeissa.  
 
Palvelualueilla kehitettiin ja otettiin käyttöön sähköisiä, videovälitteisiä ja mobiilipohjaisia palveluita. 
Asiakkaita ja kokemusasiantuntijoita osallistettiin palveluiden kehittämiseen. Nuorten palveluita ke-
hitettiin yhteistyössä sivistyksen toimialan ja muiden toimijoiden kanssa. Nuorten päihde- ja mielen-
terveyspalveluiden henkilöstöresurssia lisättiin merkittävästi syksyn aikana erityisesti nuorisovas-
taanottoon. Aikuisten päihdepalveluissa hoitoonohjausmallia uudistettiin keskittämällä hoidontar-
peen arviointi päihdehoitajille. Uutena toimintana käynnistettiin selviämisasematoiminta.  
 
Palvelusetelitoiminnassa sääntökirja uudistettiin sekä siirryttiin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
sähköiseen tietojärjestelmään, joka automatisoi palveluseteliprosessia.   
 
Aikuissosiaalityöhön saapui 1 320 (2017: 1 075) sosiaalihuoltolain mukaista huoli-ilmoitusta kunta-
laisten sosiaalihuollon tarpeesta. Ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä tehtiin 6 981 kpl (2017: 
6.906) ja täydentävän toimeentulotuen päätöksiä 5 776 kpl (2017: 5 104). Aikuissosiaalityön resurs-
sia vahvistettiin rekrytoimalla johtava sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijä Hannikaisenkadun sosi-
aaliasemalle. Kotoutumispalveluiden ja Kelan yhteistyötä tiivistettiin siten, että Kelan etuusvirkailija 
jalkautui kotoutumispalveluihin yleisimpien kieliryhmien tulkkipäivystysaikoina. 
 
Kotoutumispalveluiden asiakkaaksi tuli 204 uutta pakolaistaustaista henkilöä (2017: 269), joista 97 
saapui kuntapaikalle ja loput saapuivat omatoimisesti tai perheen yhdistämisen kautta. Kotoutumis-
palveluihin rekrytoitiin psykiatrinen sairaanhoitaja ja maahanmuuttajien psyykkisen tuen kuntoutus-
tiimin pilotointi käynnistettiin omana toimintana. 
 
Lastensuojeluilmoitusten kokonaismäärä 4 453 vähentyi 2,7 % edellisvuodesta (2017: 4 577). Las-
tensuojelutarpeen selvityksiä tehtiin yhteensä 1 404 kpl, mikä oli 7,4 % enemmän kuin vuonna 2017 
(1 307 kpl). Lastensuojelun asiakkuus alkoi selvityksen jälkeen 574 lapsella, mikä on 19,6 % enem-
män kuin edellisenä vuonna (2017: 480). Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärät kokonaisuutena 
kuitenkin laskivat, avohuollon asiakkuudessa oli 1 586 lasta (2017: 1 670). Kodin ulkopuolelle yksin 
sijoitettujen 0–17-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä (561) jatkoi kasvamista edelliseen vuoteen ver-
rattuna (2017: 501). Kasvu on ollut viime vuosina merkittävä, sillä vielä vuonna 2016 kodin ulkopuo-
lelle sijoitettujen lasten määrä oli 483. 
 
Sosiaalipäivystysyksikön virka-ajan ulkopuolisten päivystystehtävien määrä oli 3 017 kpl ja kasvoi 
23 % vuoteen 2017 verrattuna (2017: 2 442). Sosiaalipäivystykseen perustettiin uusi sosiaalityönte-
kijän virka vastaamaan kasvaneisiin tehtävämääriin. 
 
Kehitysvammaneuvolaan rekrytointiin uutena työntekijänä psykologi ja lääkärin avoimena ollut virka 
saatiin täytettyä, jonka myötä myös kehitysvammaneuvolan kuntoutustyöryhmän toiminta käynnistyi. 
 
Vanhuspalveluissa Kyllikinkadun vanhasta palvelutalosta luovuttiin Piippurannan ryhmäkodin aloit-
taessa toimintansa Kankaan alueella. Samalla Kankaalle avautui uudenlainen päiväkeskus Klubi. 
Perusturvalautakunta teki syyskuussa 2018 päätöksen lyhytaikaishoidon yksikkö Akseli ja Elinan 
siirtymisestä Väinönkadun palvelukeskuksen tiloihin viimeistään huhtikuussa 2019. Yksikön asuk-
kaat sijoittuivat kaupungin omissa yksiköissä vapautuville asiakaspaikoille tai ostopalvelupaikoille. 
 
Kotihoitoon kohdistettu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviranomaisen työsuojelutarkastus toi 
esille runsaasti kehittämiskohteita, joihin laadittiin laaja toimenpidesuunnitelma. Sekä kotihoitoon 
että palveluasumiseen lisättiin henkilöstöä. 
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Vanhuspalveluissa reklamaatiot ja niihin liittyvät jatkotoimenpiteet työllistivät runsaasti. Erilaisia toi-
menpiteitä valvontaan, hankintoihin tai kehittämiseen liittyen oli 756 kpl (vuonna 2017 luku oli 464 
kpl), kasvua edelliseen vuoteen oli 63 %. 
 
Työaikajoustojen osalta ns. Voima-mallin pilotti alkoi Korpilahdella ja Itäisessä kotihoidossa. Voima-
malli osoittautui haastavaksi toteuttaa, ja loppuvuodesta tehtiin toteutukseen uudistuksia. Pitkäai-
kaishoidon suunnittelussa toteutettiin vaikutusten ennakkoarviointi. Perusturvalautakunnalta saatiin 
lupa jatkaa pitkäaikaishoidon tulevaisuuden eri vaihtoehtojen valmistelua, niin ettei asiakaspaikkojen 
määrä vähene. Tämän pohjalta aloitettiin selvitystyö muun muassa Palokan terveyskeskuksen tilo-
jen soveltuvuudesta vanhuspalvelujen käyttöön. 
 
Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (2017–2018) mukaisesti kehitettiin esimerkiksi perhe-
keskusverkostoa, lapsi- ja perhelähtöistä systeemistä toimintatapaa lastensuojelussa sekä maakun-
nallista lapsistrategiaa. Muutosohjelman ”siltaustoimenpiteet” jatkavat uudistamistyötä vuodelle 
2019 ja eteenpäin vaikuttaen lasten, nuorten sekä lapsiperheiden palvelujen kokonaisuuteen. Neu-
voloiden perhevalmennus uudistui teemojen ja vanhempien osallisuuden näkökulmasta. Perheval-
mennuksen tueksi saatiin vanhempien käyttöön pelillisyyteen pohjaava VauvaPolku-ohjelma. Lapsi-
perhepalveluiden kumppanuusfoorumi käynnistettiin ja perhekeskusverkostoissa asukkaiden osal-
listumista lisättiin mm. alueellisin tapahtumajärjestelyin. Perhekeskustoimintamallia toteutettiin kym-
menellä asuinalueella. 
 
Maksuton ehkäisy laajeni koskemaan kaikkia alle 20-vuotiaita jyväskyläläisiä. 
 
Kuluneena vuonna toteutui kesäajan palvelusulkujen poistuminen neuvoloissa ja opiskeluterveyden-
huollossa sekä osassa neuvoloita laajennetut palveluajat. 
 
Kotipalvelun piirissä olevien perheiden määrä nousi 6,2 %. Kotipalvelua sai yhteensä 508 eri per-
hettä (2017: 478). Lapsiperheiden kotipalveluun ohjautui edelleen enemmän vaativaa, pitkäaikaista 
tukea tarvitsevia perheitä. 
 
Neuropsykiatrisen tuen palveluseteli otettiin käyttöön, palveluohjaus toteutettiin perheneuvolan pal-
veluohjauksen kautta. Neuropsykiatrisen tuen palveluseteleitä myönnettiin yhteensä 69 kappaletta. 
Palvelusetelin myötä lisättiin oikea-aikaisuutta ja joustavuutta neuropsykiatrisen tuen mahdollistu-
mista eri-ikäisille lapsille ja nuorille. 
 
Avoterveydenhuollossa palveluiden kysyntä lisääntyi. Avosairaanhoidossa lääkäritilanne oli kohtuul-
linen koko vuoden. Huhtasuon ja Hankasalmen terveysasemille jouduttiin hankkimaan lääkäriresurs-
sia myös ostopalveluna. Lääkärirekrytointia vahvistamaan käynnistettiin yhteistyössä Itä-Suomen 
yliopiston kanssa opetusterveyskeskustoiminta Palokan terveysasemalla. Palveluissa aloitettiin kes-
kitetyn kiirevastaanoton kokeilu. Palvelu on jonkin verran hillinnyt keskussairaalan keskitetyn yhteis-
päivystyksen käyttöä. Valinnanvapauskokeilun puitteissa väestö ei vaihtanut mittavassa määrin yk-
sityiselle palveluntuottajalle. Aktiivisena vaihtaneena oli vuoden päättyessä n. 5.000 kuntalaista. 
Tällä määrällä ei ollut suurta vaikutusta palvelukysyntään omassa toiminnassa.  
  
Kuntoutus ja erikoisvastaanotoilla hoitotarvikkeiden kysyntä oli arvioitua suurempaa ja puhe- sekä 
lasten toimintaterapeuttien palveluissa jonot olivat pitkät. Erikoisvastaanottojen puhelinpalvelussa 
siirryttiin yhden numeron käyttöön. Muutoksella tavoiteltu yhteydenoton saannin parantuminen ja 
resursoinnin tehostaminen, on koettu pääosin onnistuneeksi. 
 
Suun terveydenhuollossa erityisesti Kyllön hammashoitola ruuhkautui. Palveluohjaukseen panostet-
tiin ja aikoja tarjottiin aktiivisesti myös vähemmän ruuhkaisiin hammashoitoloihin. Hammaslääkärei-
den saatavuudessa oli ajoittain ongelmia. Ikäihmisten suun terveyttä edistettiin ottamalla käyttöön 
kotihoitoon opinnäytetyönä tehty suun hoidon polku ja tiivistettiin yhteistyötä vanhuspalveluihin. Pal-
veluasumisen ostopalveluyksiköiden suun hoidon tilanne käytiin läpi ja koulutettiin palveluasumisen 
yksiköiden henkilökuntaa suun terveyteen ja hoitoon liittyvissä asioissa.   
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Erikoissairaanhoidon kustannukset alittuivat niin muutettuun talousarvioon suhteutettuna kuin myös 
edellisen vuoden toteumaan. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin tuottamien palveluiden kokonais-
määrä lisääntyi 3,9 % (14 871). Perusterveydenhuollon päivystyksen määrällinen käyttö nousi huo-
mattavasti edelliseen vuoteen nähden 6 550 käyntiä (11,5 %). Erikoissairaanhoidon lähetemäärä 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +5,9 % (1 699 lähetettä). 
 
Terveyskeskussairaaloiden potilasvaihto jatkui suurena edelleen. Potilasvaihto oli keskimäärin 812 
potilasta kuukaudessa. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 9,5 päivää. Potilaita on hoidettu yli-
paikoilla, ja kuormitusprosentti on ollut osastoilla 103,4 %. Sairaalahoitoa on ostettu tarvittaessa. 
Tästä huolimatta kitkalaskutusta on tullut vuoden aikana 318 hoitopäivältä. Tehostettuun palvelu-
asumiseen ja pitkäaikaishoitoon jonotti keskimäärin 16 potilasta. 
 
Kotisairaalakäyntejä on ollut vuoden aikana 14 787. Potilaita on ollut kotisairaalassa keskimäärin 76 
kuukaudessa. Keskimääräinen hoitoaika kotisairaalassa on ollut 13,6 päivää.  
 
Terveyskeskussairaaloiden lääkäritilanne oli erityisen haasteellinen tammi-helmikuussa. Kesän ai-
kana sijaisten saatavuus parani selvästi. Laitoshuoltajasijaisia oli vaikeuksia saada marras-joulu-
kuussa. 
 
 
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
1. Perusturvan palveluilla tuetaan laajasti yli 75-vuotiaiden kotona asumista. Tavoitteena on, että 

kotonaan asuvien osuus ylittää 91 prosenttia vuoden 2018 loppuun mennessä. Kaupungin yli 
75-vuotiaista asukkaista asuu nykyisin kotonaan 90,7 %. 
 
Tavoite toteutui. Vuoden lopussa (31.12.) kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli 91,5% ikä-
luokasta (ikäluokka yhteensä 10 529, ennakkotieto/arvioluku 2018). Kotona asui vuoden lopussa 
yhteensä 9 635 yli 75-vuotiasta asukasta. 
 

2. Palvelutuotantoa uudistetaan etupainotteisesti valtakunnallisen sote- ja maakuntauudistuksen 
tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaiden valinnanvapautta lisätään laajentamalla avosairaanhoidon 
ja sosiaaliohjauksen valinnanvapauskokeilua, ottamalla käyttöön uusia palveluseteleitä ja kokei-
lemalla henkilökohtaista budjetointia vammaispalveluissa. Tavoitteena on, että kaupungin väes-
töstä 90 % on vuoden 2018 loppuun mennessä valinnanvapauskokeilun valintaoikeuden piirissä. 
Tällä hetkellä kokeilun piirissä on n. 44 % kaupungin väestöstä. 

 
Valinnanvapauskokeilun laajentaminen toteutui tavoitteen mukaisesti ja valintaoikeus on koko 
Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskusalueen väestöllä lukuun ottamatta Korpilahden, 
Säynätsalon ja Tikkakosken väestöalueita, jotka hoidetaan ostopalveluna. Sosiaaliohjauksen 
saatavuutta laajennettiin kaikille kaupungin omille terveysasemille. 
 
Palvelutuotantoa uudistettiin mm. KSLAPE-hankkeen tavoitteiden mukaisesti laajentamalla per-
hekeskustoimintaa Kuokkalan, Kantakaupungin ja Korpilahden alueille. Lastensuojelussa pilo-
toitiin systeemistä moniammatillista toimintamallia.  Lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen 
palveluseteli otettiin käyttöön. Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen tuen 
palvelusetelin käyttöönotosta päätettiin ja henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilu päiväaikaisessa 
toiminnassa jatkui. 
 

3. Toimialan palvelutuotanto painottuu ennalta ehkäiseviin ja peruspalveluihin siten, että erikoissai-
raanhoidon ja erityispalveluiden käyttöä voidaan hillitä. Avosairaanhoidossa tavoitteena on jono-
tusajan pieneneminen palveluihin pääsemisessä siten, että avosairaanhoidon T3-aika (lasken-
nallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sairaanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja 
lääkärille 21 päivää. 

 
Tavoite ei täysin toteutunut.  
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Ennalta ehkäiseviä palveluita lisättiin lapsille, nuorille ja perheille. Neuvola, koulu- ja opiskeluter-
veydenhuollon palveluissa saatiin toteutettua määräaikaistarkastukset oikea-aikaisesti. Käyttöön 
otettiin lasten ja nuorten neuropsykiatrisen tuen palveluseteli. Nuorisovastaanotto laajeni ja tar-
josi hoidollista palvelua nuorten mielenterveys- ja päihdeongelmissa. Suun terveydenhuollon tar-
kastuksia toteutettiin lapsille kouluympäristöissä.   
 
Erikoissairaanhoidon käyttö kasvoi, vaikka omia peruspalveluita kehitettiin ja lisättiin. Erikois-
sairaanhoidon kokonaislähetemäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5,9 % (1 699 lähe-
tettä).  
 
Päihdehoitajamallilla siirrettiin ensisijainen palvelutarpeen arviointi Sovatek-säätiön erityispalve-
luista osaksi terveysasemilla toteutettavaa palvelua. Lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä 
(1 586) laski edellisestä vuodesta (2017: 1 670), johon on osaltaan vaikuttanut sosiaalihuollon 
varhaisen tuen laajentuneet palvelut. Sen sijaan kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä 
(561) kasvoi (2017: 501). Vammaispalveluiden maakunnan ulkopuolisista laitoshoidon erityispal-
veluista siirtyi 6 asiakasta peruspalveluihin uuden tehostetun palveluasumisen yksikön avaudut-
tua Jyväskylään. 
 
Avosairaanhoidon jonotusajat olivat omassa tuotannossa lääkärille 26 päivää (2017: 33) ja sai-
raanhoitajalle 11 päivää (2017: 15). Ostopalvelussa jonotusaika oli lääkärille 13 päivää ja sai-
raanhoitajalle 8 päivää. Oman toiminnan osalta hoidon saatavuus on viime vuosina parantunut, 
mutta edelleen tavoitteeseen pääsy on ollut vaikeaa. Vuoden aikana lääkäreiden saatavuus on 
vaihdellut ja hoitajien äkillisiin poistumiin ei ole saatu nopeasti sijaisia. Sekä lääkäreiden että 
hoitajien resurssipohjan riittävyys arvioidaan vuoden 2019 aikana. 
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Käyttötalouden toteutuminen 
 
Perusturva 2018 

 

 
 
 
Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon 
  
Toimialan bruttomenot yhteensä olivat 446,8 miljoonaa euroa ja nettomenot 390,3 miljoonaa euroa. 
Vastaavat menot asukasta kohden olivat 3 159,34 euroa (+1,62 %) ja 2 759,76 euroa (+1,58 %). 
 
Muutettuun talousarvioon verrattuna toimintakate alittui 672 300 euroa (-0,17 %). Edellisen vuoden 
tilinpäätökseen verrattuna toimialan menot kasvoivat toimintakatteella mitattuna n. 9,4 miljoonaa eu-
roa (+2,5 %).  
 
Ilman erikoissairaanhoidon kustannuksia toimintakatteen ylitys oli 65 100 euroa (+0,03 %) ja muutos 
edelliseen vuoteen nähden 11,9 miljoonaa euroa (+5,4 %). Asukasta kohden lisäys oli 4,53 %. 
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten                          

           jälkeen      

Perusturva yhteiset
Toimintatulot 67,5 1 900,0 1 967,5 3 068,5 1 101,0

Toimintamenot -3 995,6 -1 898,7 -5 894,3 -7 166,3 -1 272,0

Toimintakate -3 928,1 1,3 -3 926,8 -4 097,7 -170,9

Sosiaalipalvelut
Toimintatulot 10 540,2 63,4 10 603,6 12 696,3 2 092,7

Toimintamenot -85 467,0 -2 268,6 -87 735,6 -88 440,5 -704,9

Toimintakate -74 926,8 -2 205,2 -77 132,0 -75 744,2 1 387,8

Vanhuspalvelut
Toimintatulot 22 157,3 0,0 22 157,3 21 702,4 -454,9

Toimintamenot -87 373,8 -1 593,4 -88 967,2 -89 661,2 -694,0

Toimintakate -65 216,5 -1 593,4 -66 809,9 -67 958,8 -1 148,9

Perheiden ennalta ehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut
Toimintatulot 1 632,9 -100,0 1 532,9 1 376,5 -156,4

Toimintamenot -15 197,3 -28,1 -15 225,4 -15 013,5 211,9

Toimintakate -13 564,4 -128,1 -13 692,5 -13 637,0 55,5

Avoterveydenhuolto
Toimintatulot 12 246,4 0,0 12 246,4 12 827,6 581,2

Toimintamenot -215 365,6 -4 824,7 -220 190,3 -220 645,0 -454,7

Toimintakate -203 119,2 -4 824,7 -207 943,9 -207 817,4 126,5

Terveyskeskussairaalat
Toimintatulot 4 292,1 0,0 4 292,1 4 834,9 542,8

Toimintamenot -25 592,4 -135,5 -25 727,9 -25 848,4 -120,5

Toimintakate -21 300,3 -135,5 -21 435,8 -21 013,5 422,3

Perusturva yhteensä
Toimintatulot 50 936,4 1 863,4 52 799,8 56 506,2 3 706,4

Toimintamenot -432 991,7 -10 749,0 -443 740,7 -446 774,8 -3 034,1

Toimintakate (sitova) -382 055,3 -8 885,6 -390 940,9 -390 268,6 672,3

1 000 euroa
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Perusturvan yhteisten osalta talous toteutui 170 900 euroa budjetoitua huonompana. Toimintatuotot 
ylittyivät 1 100 000 euroa. Suurin osuus näistä (750 000 euroa) oli tukia ja avustuksia, jotka koostui-
vat KSLAPE-, KUKO- ja Valinnanvapauskokeilu -hankkeiden kustannusten korvauksista. Toiminta-
menot ylittyivät 1 270 000 euroa. Henkilöstömenojen ylitys aiheutui em. hankkeiden henkilöstöme-
nojen ylittymisestä lisätalousarviossa arvoituun nähden. Suurin ylitys kuitenkin tuli konsernihallin-
nosta kohdennetuista tapaturmavakuutusmaksuista n. 550 000 euroa.  
 
Sosiaalipalveluiden talous toteutui 1 400 000 euroa budjetoitua paremmin. Toimintamenot ylittyivät 
700 000 euroa aiheutuen lastensuojelun ja vammaispalveluiden ostopalveluista. Toimintatuotot ylit-
tyivät 2 100 000 euroa. Näistä 1 600 000 euroa oli myyntituottoja, jotka koostuivat mm. pakolaisten 
toimeentulotukikorvauksista, valtion korvaamista pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten 
korvauksista sekä asiakkaiden aikaisemman kotikunnan korvaamista palveluista.  
 
Vanhuspalveluiden palvelualueen toimintakate ylittyi 1 150 000 euroa. Toimintatuotot alittuivat noin 
455 000 euroa. Suurin alitus kohdistui ostettuun asumispalveluun ja aiheutui asiakkaiden maksuky-
vyttömyydestä. Toimintamenojen ylitys oli noin 695 000 euroa. Henkilöstömenoihin tilinpäätösvai-
heessa kirjattava lomapalkkajaksotus sivukuluineen aiheutti vanhuspalveluiden talouteen noin 
405 000 euron budjetoimattoman kuluerän. Kotikuntalain mukaisia kuluja maksettiin palveluiden os-
tojen ryhmässä noin 200 000 euroa yli ennakoidun.  
 
Perheiden ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden talous toteutui 55 500 euroa suunni-
teltua paremmin. Palvelualueen toimintatuotot alittuivat 156 400 euroa ja henkilöstömenot alittuivat 
245 800 euroa johtuen lääkärihenkilöstön rekrytointivaikeuksista. Asiakaspalveluiden ostot ylittyivät 
127 800 euroa. 
 
Avoterveydenhuollon palvelualueen talouden toteuma alitti talousarvion 126 500 euroa toteutuen 
siten suunniteltua paremmin. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi 581 200 euroa. Ylitys koos-
tuu sekä myyntituotoista että muista toiminnan tuotoista. Toimintakuluja toteutui 454 700 euroa ta-
lousarviota enemmän. Kulujen osalta henkilöstökuluja toteutui 844 000 euroa talousarviota vähem-
män. Palvelujen ostot sen sijaan ylittyivät 1 396 300 euroa, johtuen muun muassa henkilöstöpalve-
lun ostoista sekä ensihoidon vuoden 2018 sekä osittain vuoden 2017 vuodelle 2018 kohdistuneista 
kustannuksista ja niiden kasvusta. Muilta osin kulut toteutuivat suunnitellusti.   
 
Erikoissairaanhoidon kustannukset alittuivat niin muutettuun talousarvioon suhteutettuna kuin myös 
edellisen vuoden toteumaan. Muutettuun talousarvioon nähden menot alittuivat 0,7 miljoonaa euroa. 
Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna menot pienenivät 2,5 miljoonaa euroa. Suhteessa alku-
peräiseen talousarvioon menot ylittyivät 3,7 miljoonaa euroa.  
 
Terveyskeskussairaaloiden talous toteutui kokonaisuudessaan n. 420 000 euroa budjetoitua parem-
pana. Toimintatulot toteutuivat n. 540 000 euroa ennakoitua suurempina liittyen erityisesti jäsenkun-
tien maksuosuuden toteumaan. Toimintamenot ylittyivät n. 120 000 eurolla liittyen erityisesti asia-
kaspalveluiden ostoihin.  
  
 
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Sosiaalipalveluissa lastensuojelun talous toteutui suunniteltua paremmin, mutta palveluyksikön ta-
loudessa uhkana on asiakasmäärän kasvu avohuollon ja sijaishuollon ostopalveluissa. Kodin ulko-
puolelle yksin sijoitettujen lasten ja nuorten määrä jatkoi edelleen kasvamistaan ja samalla tavoin 
huostaan otettujen lasten ja nuorten kokonaismäärä on korkeampi kuin koskaan. Yhä useammin 
lasten ja nuorten tilanteet vaativat hoidollisempia toimenpiteitä, joten sijoituksia tehdään laitos- ja 
erityisyksiköihin perhehoidon sijasta. Lastensuojelun kustannuksia pyritään hillitsemään kilpailutta-
malla tehostetun perhetyön ostopalvelut vuonna 2019. Lisäksi perheille tarjottavan ympärivuoro-
kautisen perhekuntoutuksen tuotantotapoja tarkastellaan ja osana tarkastelua arvioidaan myös 
oman toiminnan käynnistämistä sekä kilpailuttamalla hankittavien palveluiden osuus. Lastensuoje-
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lun palvelut tekevät tiivistä yhteistyötä Nuorisovastaanoton nuorten päihde- ja mielenterveyspalve-
luihin suunnatun perustason hoitohenkilöstön kanssa ja tällä pyritään ehkäisemään ja vähentämään 
lastensuojelun avo- ja sijaishuollon ostopalveluita. 
 
Vammaispalveluissa riskin muodostavat asiakasmäärän kasvu vaikeavammaisten ja kehitysvam-
maisten asumispalveluissa. Kehitysvammaisten asumisen tuen palvelusetelillä vastataan palvelu-
tarpeen kasvuun ja vaikeavammaisten asumispalveluiden hankinnan optiovuosi otetaan käyttöön. 
Hankinnalla on saatu osittain kustannuskehitystä taittumaan. Henkilökohtaisen avun palvelun asia-
kasmäärä kasvaa vuosittain ja vuoden 2019 aikana valmistellaan henkilökohtaisen avun palvelu-
setelin käyttöön ottoa. Myös kehitysvammaisten tukipalveluiden hoitoapua kotiin valmistellaan han-
kittavaksi palvelusetelimallilla. Palvelutarpeiden kasvu on riskinä myös kehitysvammaisten päivätoi-
minnan kuljetuksissa, joten kuljetusten optimaalinen käyttö tarkastetaan asiakasturvallisuus ja ka-
lustoresurssi huomioiden. 
 
Kasvaneet palvelutarpeet ja palvelutakuussa pysyminen voivat edellyttää resurssien lisäämistä ai-
kuissosiaalityöhön ja vammaispalveluihin. Yksityisten sosiaalihuollon ympärivuorokautisten toimin-
tayksiköiden systemaattinen tarkastaminen sekä aktivointisuunnitelmatyöskentelyn tehostaminen 
saattavat vaatia lisäresurssointia.  
 
Vanhuspalvelujen palvelutarpeen arvioidaan kasvavan siten, että säännöllisen kotihoidon asiakkai-
den kokonaismäärä kasvaa ainakin 100 asiakkaalla vuosittain. Pitkäaikaishoidon ja ympärivuoro-
kautisen tehostetun palveluasumisen palveluja tarvitsee vuonna 2019 arviolta 80 asukasta nykyistä 
enemmän. Uusia asiakkaita sijoitetaan pääsääntöisesti vapautuville paikoille. Vuoden 2019 tuloarvio 
suhteessa vuoden 2018 toteutumaan on noin 500 000 euroa suurempi, mikä tuottaa haasteita ta-
lousarvioon. Asiakkaiden maksukyky on vaikeasti ennakoitavissa, mikä saattaa johtaa tuloarvion 
alittumiseen vuonna 2019.  
 
Perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueella nuorten mielenter-
veys- ja päihdepalveluiden tarpeisiin vastaaminen näkyy opiskeluterveydenhuollon ja nuorisovas-
taanoton palveluresursseiden käytössä. Neuvola- ja kouluterveydenhuollossa seurataan palveluta-
kuun toteutumista erityisesti lääkäreiden saatavuus huomioiden. Sosiaalihuoltolain mukaisen perhe-
työn palvelutarpeet lisääntyvät. Lasten oppimisen tuen ja mielenterveyspalveluiden kasvava tarve 
näkyy pidentyvinä odotusaikoina palveluihin. Sähköisten palveluiden lisääntyminen vaikuttaa ICT-
kustannusten kasvuun. 
 
Avoterveydenhuollon palvelualueella, erityisesti Suun terveydenhuollon palvelujen alati kasvava ky-
syntä aiheuttaa merkittävän huolen määrärahojen riittävyydestä vuoden 2019 aikana sekä tulevai-
suudessa. Kuntoutuksen ja erikoisvastaanoton hoitotarvikkeiden ostojen toteuma vuoden 2018 tilin-
päätöksessä oli odotettua positiivisempi. Vuoden 2019 osalta ennakoitua kuitenkin on, että hoitotar-
vikkeiden kysyntä edelleen kasvaa uusien sairauden seurantavälineiden käyttöönottojen myötä, 
jonka seurauksena hoitotarvikeostot edelleen kasvavat. Myös apuvälineiden osalta edelleen palve-
lurakenteen painopisteen siirtyessä kotona asumiseen, kasvavat apuvälineistä kohdentuvat kustan-
nukset.  
 
Terveyskeskussairaaloissa hoidettiin vuoden 2018 aikana ennakoitua enemmän hankasalmelaisia 
ja uuraislaisia potilaita, mikä näkyi ennakoitua suurempana jäsenkuntien maksuosuuden toteumana. 
Tämä trendi on jatkunut vuoden 2019 alussa. Terveyskeskussairaaloissa jonotti vuoden 2018 aikana 
keskimäärin 16 potilasta jatkohoitoon. Sairaalahoitoa jouduttiin ostamaan, jotta vältyttiin toteutunutta 
suuremmalta kitkalaskutukselta. Erikoissairaanhoidon sairaansijojen väheneminen jatkossa lisää 
ostetun sairaalahoidon kustannusten ja kitkalaskutuksen lisääntymisen riskiä. 
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Perusturvan toimiala - Hoitotakuun toteutuminen 2018 
 
 

 
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.  
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Perusturvan toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja to-
teuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Perusturvalautakunta vastaa tehtäväalueellaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Perusturvalautakunnan toimivalta ja vastuu 
korostuu päätöksenteossa ja toiminnan seurannassa. 

Lääkärin kiireettömään hoitoon pääsy Hoitotakuu 90 päivää. Suositus 21 päivää.
Jyte / Jyväskylä (oma toiminta) 26

Jyväskylä (ostopalvelu) 13

Hammaslääkäri Hoitotakuu 90 päivää (poikkeustapauksissa180 päivää)
Jyte / Jyväskylä (oma toiminta) 117 / 131

Erikoislääkärin tutkimukset (oma toiminta) Hoitotakuu 90 päivää 
33

Perusterveydenhuollon hoitoon pääsy 
erikoissairaanhoidon palveluista

Laki oikeuttaa erikoissairaanhoidon yksikön siirtämään hoitovastuun 
perustasolle silloin, kun se on hoidon toteutuksen näkökulmasta 
perusteltu. Tämä edellyttää sujuvaa jatkohoitoa erikoissairaanhoidon 
osastoilta ja päivystyksestä.

Kitkalaskutusta oli 318 hoitopäivältä vuonna 2018. 

Neuvolatarkastukset Iän mukaiset tarkastukset
260 (1,04 %) lapsen terveystarkastus tehtiin myöhässä ja kokonaan jäi 
tekemättä 30 (0,12 %) tarkastusta. 

Kouluterveydenhuolto Luokka-asteen mukaiset tarkastukset
Sekä määräaikaiset että laajat terveystarkastukset toteutuivat 99 %:sti.

Opiskeluterveydenhuolto Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille lääkärintarkastuksia 
ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana
Opiskeluterveydenhuollon lääkärintarkastukset toteutuivat tarpeen 
mukaisesti. 

Toimeentulotuki Palvelutakuu 7 arkipäivää
Palvelutakuu toteutui 99,4 %. Myöhässä 0,6 % päätöksistä.

Lastensuojeluilmoitukset - kiireellinen Palvelutakuu; saman päivän aikana
Palvelutakuu toteutui: kiireelliset lastensuojeluilmoitukset, jotka 
edellyttivät välitöntä selvittämistä, käsiteltiin saman päivän aikana.

Lastensuojeluilmoitukset Palvelutakuu 7 vuorokautta
Palvelutakuu toteutui 99,7 %. Myöhässä 0,3 % ilmoituksista.

Lastensuojelutarpeen selvitykset Palvelutakuu; 3:n kuukauden kuluessa
Palvelutakuu toteutui 96,6 %. Myöhässä 3,4 % selvityksistä.
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Perusturvan toimialalla riskienhallinnasta vastaa ensisijaisesti perusturvan toimialan johto ja heidän 
alaisensa esimiehet. Riskienhallinnassa keskeisessä asemassa ovat myös perusturvan toimialan 
työntekijät oman työtehtävänsä puitteissa. Perusturvan toimialan johto arvioi toimialan keskeisimmät 
riskit ja viestii henkilöstölle riskienhallinnan merkityksestä. Palvelualueiden esimiehet vastaavat siitä, 
että oman vastuualueensa osalta henkilöstön tehtävät, vastuut ja toimivalta on määritelty selkeästi 
ja henkilöstö on tietoinen tehtävistään. Esimiesten tehtävänä on luoda henkilöstölle edellytykset teh-
tävistään suoriutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
 
Perusturvan toimialalla riskienhallinnan vastuut ovat selkeät ja toimivat. Perusturvan toimialalla hal-
linnon ja esimiestyön resurssit sekä niihin liittyvien tukipalveluiden resurssit ovat niukat, mikä osal-
taan tuo haasteita kehittää toimialan riskienhallintaa.  
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana perusturvan toimialalla on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu 
tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu 
tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. 
 
Perusturvan toimialan keskeisimpiä riskejä arvioidaan perusturvan toimialan johtoryhmässä ja pe-
rusturvan toimialan valmiusryhmässä. Lisäksi yksittäisissä merkittävissä päätösasioissa voidaan to-
teuttaa ennakkovaikutusten arviointi (EVA), joka sisältää myös päätöksentekovaihtoehtoihin sisälty-
vän riskiarvioinnin. 
 
Perusturvan johtoryhmän ja valmiusryhmän tehtävänä on kartoittaa potentiaaliset riskit, analysoida 
riskien todennäköisyys sekä tunnistaa riskien syyt ja potentiaaliset seuraukset. Ryhmien tehtävänä 
on laatia toimenpide-ehdotuksia riskien toteutumisen ehkäisemiseksi ja arvioida riskien todennäköi-
syyttä sekä riskienhallinnan onnistumista. Riskien arvioinnin, seurannan, raportoinnin ja dokumen-
toinnin tueksi käytetään apuna koko kaupungin yhteistä riskienhallintatyökalua. Näin on muodostettu 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan 
toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Riskien toteutumista seurataan säännöllisesti valmiusryhmän kokouksissa ja perusturvan toimialan 
johtoryhmässä kolmannesvuosikatsausten yhteydessä tai kun tunnistetun riskin todennäköisyys 
olennaisesti muuttuu. Ryhmät arvioivat muutoksen vaikutukset toimintaan ja riskin todennäköisyy-
den pienentämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Arvioinnin tulokset menevät tiedoksi perusturvalauta-
kunnalle ja Jyväskylän kaupungin kaupunginhallitukselle. Toimialan talousarvioon laaditaan vuosit-
tain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma tulevalle talousarviovuodelle. Lisäksi perus-
turvan toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta annetaan perusturvalauta-
kunnalle selonteko vuosittain. 
 
Tehdyn riskiarvion perusteella perusturvan toimialan johtoryhmä ja valmiusryhmä ovat tunnistaneet 
viisi merkittävintä toimintaan ja tavoitteisiin vaikuttavaa riskiä. Riskit on esitetty satunaisessa järjes-
tyksessä. 
 

1) Palvelutarpeen tai kustannusten ennakoimaton muutos, joka johtaa kustannusten merkittä-
vään kasvuun. 

2) Henkilöstön työhyvinvoinnin heikkeneminen ja henkilöstön saatavuusongelmat työmarkki-
noilta. 

3) Palveluketjun hajanaisuus ja asiakasohjaus. 
4) Toimintaympäristössä tapahtuvat lainsäädäntömuutokset, jotka vaikuttavat keskeisesti pal-

veluiden järjestämiseen. 
5) Tietojärjestelmien yhteentoimimattomuus ja tietoliikenneongelmat. 

 
Useimmat viidestä tunnistetusta riskistä toteutuivat ainakin osittain vuoden 2018 aikana. Viiden kes-
keisimmän tunnistetun riskin lisäksi toimialalla toteutui myös muita riskejä. Esimerkiksi vuonna 2018 
perusturvan toimialan toimintaan kohdistui ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä lakonuhka.  
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Aikaisempiin vuosiin verrattuna toiminnallinen yhteistyö ja palveluprosessien kehittäminen Keski-
Suomen sairaanhoitopiirin kanssa oli systemaattisempaa ja erikoissairaanhoidosta syntyvien kus-
tannusten hallinta oli paremmalla tasolla. Perusturvan toimiala sai erikoissairaanhoitoon liittyvistä 
taloudellisista riskeistä aikaisempaan verrattuna ajantasaisempaa tietoa. 
 
Palvelutarpeen ennakoimaton muutos ja kustannusten kasvu toteutuivat suun terveydenhuollossa, 
mikä aiheutti hoitoon pääsyn heikentymistä ja palveluiden jonoutumista. Suun terveydenhuollossa 
palvelutarpeen kasvuun pyritään vastaamaan palvelustelitoiminnan käynnistämisellä. Suun tervey-
denhuollon palvelusetelistä päätetään perusturvalautakunnassa helmikuun kokouksessa. Myös hoi-
totarvikkeissa havaittiin ennakoimatonta tarpeiden ja kustannusten kasvua.  Hoitotarvikkeiden pal-
velutarpeen kasvuun varaudutaan talousarviovalmistelun yhteydessä.  
 
Henkilöstön hyvinvointiin liittyen vuoden 2018 kesä oli hyvin kuuma, mikä aiheutti osalle henkilöstöä 
haasteita työskennellä kuumissa olosuhteissa. Suun terveydenhuollossa kaksi toimintayksikkö jou-
duttiin sulkemaan toimitilan lämpötilan kohoamisen vuoksi. Suun terveydenhuollossa toimitilojen 
lämpötila asetti haasteita henkilöstön lisäksi hoito- ja tarveaineiden käsittelyyn. Ennen 2019 kesälo-
makauden alkua perusturvassa kartoitetaan toimitilat, joissa lämpötila nousi yli suositustasojen ja 
selvitetään mahdollisuuksia vastata lämpötilojen nousuun kiinteistötekniikalla tai siirrettävillä viilen-
nyslaitteilla. 
 
Vuoden 2018 aikana perusturvan toimialalle oli haasteellista rekrytoida tiettyjä ammattiryhmiä, kuten 
esimerkiksi lääkäreitä, lääkäriesimiehiä, puheterapeutteja ja sosiaalityöntekijöitä. Vastaavalla tavalla 
haasteita havaittiin loma-aikojen sijaisrekrytoinnissa. Perusturvan toimialan työnantajamielikuvaa 
pyritään parantamaan osallistumalla esimerkiksi messuille ja rekrytointitapahtumiin. Mediaan pyri-
tään saamaan läpi myös positiivisia uutisia perusturvan toimialasta.  
 
Epävarmuus sote- ja maakuntauudistuksen toteutumiseksi aiheuttaa vaikeuksia palvelujen ja palve-
luverkon pitkäjänteiselle suunnittelulle ja kehittämiselle. Esimerkiksi osa perusturvan käyttämistä 
kiinteistöistä on melko huonokuntoisia tai lähellä teknisen käyttöikänsä loppua. Sote- ja maakunta-
uudistuksen etenemiseen odotetaan ratkaisua kevään 2019 aikana. 
 
Kokonaisarvio 
Perusturvan toimialalla riskiarviointi keskittyy merkittävimpiin ja todennäköisempiin riskeihin. Toi-
mialan riskiarviointi on ajan tasalla, mutta keskeisimpien riskien arvioinnin lisäksi toimialan riskien-
hallintaa olisi mahdollista kehittää, laajentaa ja säännönmukaistaa nykyistä kattavammaksi. Riskiar-
viointi on dokumentoitu asianmukaisesti, mutta riskien todennäköisyyden vähentämiseksi tehtyjen 
toimenpiteiden systemaattiseen dokumentointiin ja raportointiin olisi syytä kiinnittää jatkossa enem-
män huomiota.  
 
Vähäisistä resursseita huolimatta perusturvan toimiala on pystynyt vuonna 2018 varautumaan kes-
keisimpiin toimialalla havaittuihin riskeihin kohtuullisen hyvin. Toiminnassa ei ole toteutunut senkal-
taisia riskejä, jotka olisivat voineet merkittävästi vaarantaa asiakasturvallisuuden. Perusturvan toi-
mialalla ja yksittäisissä toimintayksiköissä reagoidaan poikkeustilanteisiin ja aktualisoituviin riskeihin 
nopealla aikataululla. Henkilöstön joustavuus ja vastuunkanto asiakkaiden huolenpidosta edesaut-
tavat toimialaa selviytymään haasteellisista tilanteista kokonaisuutena katsoen kohtuullisen hyvin. 
 
 
Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen tulee 
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huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Perusturvan toimialan viranhaltijajohto on järjestänyt vastuualu-
eensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Jokaiselle perusturvan palvelualueelle on laadittu oma sisäisen valvonnan suunnitelma. Seurantaa 
ja raportointia toteutetaan lähinnä palvelualueiden sisällä. Toistaiseksi jokainen palvelualue on vas-
tannut itsenäisesti sisäisen valvonnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Vuoden 2019 aikana ta-
voitteena on, että sisäisen valvonnan käytänteitä, toimenpiteitä ja raportointia koordinoidaan yhte-
näisemmin toimialan eri palvelualueiden kesken. Vuonna 2019 sisäisen valvonnan kehittämisen pai-
nopiste on palvelualuekohtaisten käytäntöjen yhdenmukaistamisessa. 
 
Perusturvan toimialalla ulkoisten palveluntuottajien lukumäärä kasvoi merkittävästi uusien palvelu-
setelien käyttöönotolla. Ulkoisten palveluntuottajien määrän lisääntyminen edellyttää myös palvelun-
tuottajien valvonnan lisäämistä ja riskienhallintakeinojen arviointia. Perusturvan toimialan on varau-
duttava tarvittaessa ottamaan ulkoisten palveluntuottajien tuottama toiminta toimialan omaksi toi-
minnaksi. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyi yhden valvontakoordinaattorin lisäys vanhuspalvelu-
hiin. 
 
Vuonna 2018 voimaan tuli EU:n tietosuoja-asetus, jonka johdosta perusturvan sopimuksia ja pro-
sesseja uudistettiin vastaamaan uutta sääntelyä. Perusturvan toimialalla sisäisten ohjeiden noudat-
tamista valvotaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien lokitietojen pistotarkastuksin. Työntekijöiden 
ja esimiesten osaaminen pyritään varmistamaan koulutusta ja perehdytystä järjestämällä. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Tärkein tavoite vuodelle 2019 on sisäisen valvonnan yhdenmukaistaminen ja kehittäminen toimialan 
eri palvelualueiden kesken. Kehitettävää perusturvan johtoryhmä näki myös sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan tunnistamisen osana päivittäisiä palvelu- ja toimintaprosesseja sekä sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan asioiden säännöllisessä läpikäymisessä henkilöstön kanssa. Kun sisäi-
nen valvonta ja riskienhallinta ovat osa päivittäisiä palvelu- ja toimintaprosesseja ja henkilöstö pystyy 
tunnistamaan riskejä entistä paremmin, voidaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteuttaa en-
tistä paremmin tuloksin koko toimialalla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan -toimintaperiaattei-
den läpikäyntiä henkilöstön kanssa tulee lisätä. Perusturvan toimialla pyritään siihen, että henkilöstö 
voisi ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista matalalla kynnyksellä. Henkilö voi jättää epäkohtailmoi-
tuksen omalla nimellään tai nimettömästi. 
 
Perusturvan toimialla riskienhallintaa ja sisäistä valvontaan hoidetaan oman työn ohessa, mikä vai-
keuttaa toiminnan pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä. Toimialan hallinnollinen resurssi 
sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan on melko vähäinen. Ulkoisen palveluntuotannon valvonta-
tarve on huomattavasti kasvanut ja se edellyttää tarkoituksenmukaisen valvontaresurssin arvioimista 
talousarviovalmistelun yhteydessä. Perusturvan toimialan johto arvioi, että valvontatarve tulee tule-
vaisuudessa lisääntymään entisestään.  
 
Kokonaisarvio 
Sisäinen valvonta nähdään perusturvan toimialla osana jokapäiväistä esimiestyötä ja toimintapro-
sesseja. Henkilöstön ilmoitukset prosessien kehittämisestä otetaan vakavasti ja havaittuihin epäkoh-
tiin tai puutteisiin reagoidaan aktiivisesti. Henkilöstön perehdytystä ja koulutusta tulee jatkaa entistä 
tehokkaammin sekä riskienhallinnan, että sisäisen valvonnan osalta. Perusturvan toimialan johto-
ryhmän näkemyksen mukaan sisäinen valvonta ja riskienhallinta tuottavat kohtuullisen varmuuden 
toiminnan tuloksellisuudesta, lakien ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden 
turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation 
riittävyydestä. 
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3.1.3 Sivistys 
 
Toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset 
 
Kasvun ja oppimisen hallinto ja yhteiset palvelut 
Kasvun ja oppimisen hallinnon ja yhteisten palvelujen kokonaisuuteen kuuluvat palveluohjaus- ja 
kehittämisyksikkö, koko toimialan hallinnolliset palvelut, perusopetuksen hankkeet sekä konserni-
hallinnon vyörytyserät.  
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelualueilla aloitti kaksi uutta palvelujohtajaa. Pedagogi-
nen asiantuntija ja oppimisen tuen asiantuntija aloittivat Kasvun ja oppimisen palveluissa syksyllä 
2018. Oppimisen tuen asiantuntijan rekrytointi mahdollisti oppimisen tuen rakenteiden ja toiminta-
mallien selvitystyön käynnistymisen syksyllä 2018. Selvityksen perusteella laaditaan oppimisen tuen 
kehittämissuunnitelma.  
 
Pedagoginen asiantuntija vastaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämistyöstä ja osaa-
misen kehittämisen suunnittelutyöstä, koordinoi opetussuunnitelmatyötä sekä kasvun ja oppimisen 
hankkeita. Oppimisen tuen asiantuntijan tehtäviin puolestaan kuuluu tuen palvelujen kehittäminen ja 
koordinointi sekä kolmiportaisen tuen toimintatapojen kehittäminen opetussuunnitelman edellyttä-
mällä tavalla. 
 
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikön tiimiorganisaation muutosta valmisteltiin syksyn 2018 aikana. 
Palveluohjauksessa on näkynyt erityisesti varhaiskasvatusta tarvitsevien lasten määrän suuri kasvu 
ja vaihtuvat palveluntarpeet, mikä on vaikuttanut päiväkotitilojen käyttöön ja määrään sekä tarpee-
seen rekrytoida lisää henkilöstöä. 
 
Sivistyslautakunnassa hyväksyttiin yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen sääntökirja (24.10.2018). 
Perhepäivähoidon kehittämishanketta on edistetty rekrytoimalla varahenkilö ja varahoitoon soveltu-
via tiloja etsitään.  
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä uusien opetussuunnitelmien 
mukaiseksi on tehty hankerahoituksen avulla. Kohdennettua hankerahaa on saatu mm. opettajien 
täydennyskoulutukseen, pedagogiikan uudistumista ja opetuksen digitalisaation edistämistä tuke-
vaan tutoropettajatoimintaan, liikunnan lisäämiseen lasten ja nuorten arkeen, monipuolisten työta-
pojen, koulun kerhotoiminnan sekä kielikylpytoiminnan kehittämiseen ja koulutuksellisen tasa-arvon 
edistämiseen. 
 
Varhaiskasvatuspalvelut 
Jyväskyläläisten lasten varhaiskasvatukseen osallistumisprosentti oli 71,5 prosenttia ja kotihoidon-
tuen piirissä oli 22,1 prosenttia lapsista. Uusi Korpilahden päiväkoti aloitti toimintansa lokakuun 
alussa. Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotien rakentaminen jatkui. Kuokkalan (Polttolinja), Man-
nilan sekä Taikalampun päiväkotien yhteyteen otettiin käyttöön lisätiloja uusia lapsiryhmiä varten. 
Haukkamäen päiväkodin yhteydessä oleva viipalerakennus jatkoi edelleen käytössä. Hoitopaikkoja 
lisättiin useissa päiväkodeissa tekemällä muutostöitä ja rekrytoimalla lisää henkilökuntaa. 
 
Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018 ja opetushallitus antoi määräyksen uusista varhais-
kasvatussuunnitelman perusteista 19.12.2018. Uuden lainsäädännön myötä kiinnitetään huomiota 
aikaisempaa enemmän esimerkiksi lapsen edun ensisijaisuuteen, pedagogiikan kehittämiseen, kiu-
saamisen ehkäisyyn ja ruokakasvatukseen. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma päivitetään ke-
vään 2019 aikana.  
 
Talousarviovalmistelun 2019 yhteydessä tehtiin lapsivaikutusten arviointi liittyen subjektiiviseen var-
haiskasvatusoikeuteen. Valmistelutyössä käsiteltiin myös varhaiskasvatuksen palveluverkkoa, kun-
nallisen virka- ja työehtosopimuksen liite 5:n muutoksia, hoitoaikaperusteista maksujärjestelmää, 
palvelusetelin hintaa sekä 5-vuotiaiden maksuttomuuskokeilua.  
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Kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakasperheet, yksityisten palvelujen tuottajat 
ja kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö arvioivat keväällä 2018 lapsen varhaiskasva-
tussuunnitelman mukaista toimintaa, vanhempien osallisuuden toteutumista ja varhaiskasvatuksen 
aloittamiseen liittyviä asioita. Huoltajilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään varhaiskasvatuksen 
asiakasraadista, hoitoaikaperusteisesta asiakasmaksusta sekä subjektiivisen varhaiskasvatusoi-
keuden rajaamisesta. Kysymykset liittyivät paitsi huoltajien näkemyksiin kyseisten asioiden senhet-
kisestä laadusta, myös näkemyksiin niiden kehittämisestä. Varhaiskasvatuspalveluja arvioi 1 516 
huoltajaa. He antoivat kouluarvosanaksi kunnallisista palveluista 8,86 ja yksityisistä palveluista 9,12. 
 
Perusopetuspalvelut 
Perusopetuksen palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat perusopetuksen koulut, aamu- ja iltapäivä-
toiminta, oppilashuolto, nuorisopalvelut sekä näiden yhteiset palvelut.  
 
Vuoden 2018 lopussa peruskouluikäisiä kaupungin omissa kouluissa oli yhteensä 12 314. Oppilas-
määrät kasvoivat vuoden aikana yhteensä 245 oppilaalla, mikä oli arvioidun ennusteen mukainen.  
 
Uuden opetussuunnitelman mukaiset oppiainekohtaiset uudistukset otettiin käyttöön 1.8.2018 vuo-
siluokalla kahdeksan (8.). Oppiainekohtainen uudistus koski ensimmäisessä vaiheessa lukuvuonna 
2016–17 vuosiluokkia 1–6 ja toisessa vaiheessa lukuvuonna 2017–18 vuosiluokkaa seitsemän (7.) 
Oppiainekohtaiset uudistukset yhdeksännen (9.) vuosiluokan osalta otetaan käyttöön lukuvuonna 
2019–2020. Uudistus on tuonut koulupäiviin uudenlaisia oppimiskäytänteitä, monimuotoisia oppi-
misympäristöjä, muuttanut koululaisen oppimisen edistymisen arviointia sekä vahvistanut ja varhen-
tanut vieraan kielen oppimista. Jyväskylässä perusopetuksen opetussuunnitelmasta johdetut toimin-
nan kärjet ovat erityisesti koululaisen hyvinvoinnin edistäminen, tieto- ja viestintäteknologian hyö-
dyntäminen sekä osallisuuden ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Koulut ovat laatineet toi-
mintasuunnitelmat, joissa koulujen on edellytetty kuvaavan toimenpiteet tavoitteiden saavutta-
miseksi sekä arvioimiseksi.   
 
Opetussuunnitelmatyö jatkui oppimisen arvioinnin osalta edelleen vuonna 2018. Jyväskylässä on 
kehitetty oppilasarviointia perusopetuksen opetussuunnitelman kuvaaman arviointikulttuurin poh-
jalta. Syyslukukaudella 2018 Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 
mukaiset opettajatyöpäivät kohdennettiin oppimisen arviointimenetelmien ja arviointikulttuuriin pe-
rehdyttämiseen. Opetussuunnitelman mukanaan tuomat muutokset vaativat opettajien pedagogisen 
osaamisen kehittämistä. Tämä toteutui opettajatyöpäivien koulutusten lisäksi myös hankerahoituk-
sen avulla (esim. digi-tutor, Liikkuva koulu ja varjostustoiminta).  
 
Syksyllä 2018 perusopetuksessa käynnistettiin selvitystyö harrastustoiminnan ja koulunkäynnin 
joustavien ratkaisujen löytämiseksi. Tavoitteena on luoda perusopetukseen rakenteita, jotka tukevat 
oppilaiden tavoitteellista urheilutoimintaa sekä mahdollistavat koulupäivän sisään rakennettavat har-
rastusjaksot. Joustavia koulupäiväratkaisuja kokeillaan yksittäisillä kouluilla vuoden 2019 aikana.  
 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotettiin kasvun ja oppimisen palvelujen omana toimin-
tana ja avustussopimuksin paleluntuottajaverkoston toteuttamana (Jyväskylän setlementti, Turvalli-
nen iltapäivä, Torppis ry, FCV Suomen nuorisoseurat ry sekä Steiner- ja Kristillinen koulu). Palvelut 
kohdentuivat ensisijaisesti 1–2 luokkien oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen 3-5 luokkien oppi-
laille. Palvelun piirissä oli noin 1 400 oppilasta. Sivistyslautakunta päätti tammikuussa 2018 aamu- 
ja iltapäivätoiminnan maksujärjestelmän kehittämisestä siten, että pienituloisten perheiden lasten 
iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja alennettiin. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden iltapäi-
vätoiminnan järjestäminen ns. VERTTI-toiminta on osa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. 
Palveluiden tarve kasvoi hieman arvioidusta (90 oppilasta) ollen vuonna 2018 noin 100 oppilasta. 
 
Perusopetuksessa talouden- ja toiminnanohjausta kehitettiin vuoden 2018 aikana edelleen rehtorei-
den kanssa. Resurssinjakoa edeltävissä rehtorikokouksissa käytiin läpi koulujen suunnitelmia re-
surssin käytöstä ja erilaisten pedagogisten ratkaisujen talousvaikutuksia. Resurssinjaossa keväällä 
2018 käytettiin talouden ja toiminnanohjauksen järjestelmää (SPB), jossa johdon työkalua käyttäen 
koulun opetusresurssit määritettiin euroina.  
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Kouluverkkoselvityksen päivittäminen eteni huomioiden erityisesti yläkouluikäisten määrän lisäänty-
minen tulevina vuosina ja kasvun keskittyminen muutamalle kasvualueelle Jyväskylässä. Kuokkalan 
yhtenäiskoulun laajennus- ja peruskorjaus sekä Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulujen ra-
kentaminen edistyivät suunnitellun mukaisesti. Koulutilojen laajennus- ja muutostöitä tehtiin Manko-
lan yhtenäiskoulun, Vesangan päiväkotikoulun ja Keski-Palokan kouluilla vuonna 2018. Keljonkan-
kaan yhtenäiskoulun suunnittelu käynnistyi ja Kortepohjan päiväkotikoulun tarvesuunnittelu aloitet-
tiin. 
 
Oppilashuolto 
Vuoden alusta rekrytoitiin esi- ja perusopetukseen kaksi kuraattoria ja yksi koulupsykologi lisää. Li-
säksi toiselle asteelle rekrytoitiin yksi kuraattori ja yksi koulupsykologi. Ammatillisen koulutuksen re-
formin johdosta opiskeluhuoltopalveluiden piirissä olevien opiskelijoiden määrä lisääntyi kuitenkin 
vuoden 2018 alusta noin 1000:lla, joten aitoa resurssin lisääntymistä ei toisella asteella vuonna 2018 
tapahtunut. Näiden lisäysten avulla vastattiin lakisääteisten aikarajojen ylittymiseen (opiskelijat eivät 
olleet päässeet 2-7 päivässä vastaanotolle) opiskeluhuoltopalveluissa. Tästä huolimatta aikarajayli-
tysten määrä ei vähentynyt (varsinkaan toisella asteella), mikä huomioitiin vuoden 2019 talousarvi-
ossa 5 henkilötyövuoden lisäyksenä. 1.1.2018 alkaen koulutuskuntayhtymä Gradian organisaatioon 
kuuluneet kuraattorit siirtyivät Jyväskylän kaupungin sivistystoimeen onnistuneesti. Yksikön koko 
kasvaa nyt 45 henkilötyövuoteen vuoden 2018 lisäysten jälkeen. Työskentelyn painopistettä pyritään 
jatkuvasti kehittämään ennaltaehkäisevään ja yhteisöllisen työn suuntaan.  
 
Nuorisopalvelut  
Nuorisopalveluiden keskeiset palvelut ovat alueellinen ja etsivä nuorisotyö sekä Ohjaamo- ja työpa-
jatoiminta. Lisäksi nuorisopalveluissa on useita kehittämishankkeita, joilla kehitetään uusia palveluita 
nuorille. Nuorisopalvelut tuottavat ehkäiseviä ja kohdennettuja palveluita kaikilla Jyväskylässä asu-
ville alle 29-vuotiaille nuorille. 
 
Nuorisopalvelut palveluyksikössä jatkettiin vuonna 2018 uuden palveluyksikön kehittämistyötä. Uu-
den ja ennen kaikkea kahdesta toimintayksiköstä kootun organisaation käytänteitä ja toimintatapoja 
hiottiin yhdessä henkilöstön kanssa. Nuorisopalvelujen muutoksessa tapahtunet asiakasryhmän laa-
jentuminen koskemaan vahvemmin myös nuoria aikuisia sekä palveluiden moninaisuuden ei kat-
sottu istuvan enää perusopetuksen kokonaisuuteen. Tältä pohjalta nuorisopalvelut siirrettiin pois pe-
rusopetus 2 palvelualueelta suoraan toimialajohtajan alaisuuteen 1.8.2018.  
 
Kaupunginjohtajan päätöksellä vakinaistettiin Ohjaamo Jyväskylä hallinnollisesti osaksi nuorisopal-
veluita 1.9.2018. Ohjaamo Jyväskylän vakinaistamisen tueksi palkattiin syksyllä Ohjaamotoimintaa 
koordinoiva ohjaamokoordinaattori ja nuorisonohjaaja kehittämään nuorten osallisuutta ja ryhmätoi-
mintoja. 
 
Alueellisessa nuorisotyössä vahvistettiin koulunuorisotyötä sijoittamalla kaksi koulunuorisotyönteki-
jää Kilpisen ja Kuokkalan yhtenäiskouluille. Nuorisotilaverkosta lakkautettiin huonokuntoinen Keltin-
mäen nuorisotila. Lisäksi osana käynnistettyä nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittä-
mishanketta aloitettiin keväällä nuorten kohtaamispaikan – Bostarin toiminta kauppakeskus Foru-
missa. 
 
Etsivään nuorisotyöhön saatiin lisärahoitusta aluehallintovirastolta siten, että nuorisopalveluihin pal-
kattiin kaksi uutta etsivä nuorisotyöntekijää, joiden painopistealueina ovat monikulttuuriset nuoret ja 
nivelvaiheen työ. Etsivän nuorisotyön roolia koulutuksen, työelämän ja harjoittelun ulkopuolella ole-
vien nuorten (ns. NEET-nuoret) palveluohjauksessa kirkastettiin. 
 
Työpajatoiminnassa käynnistettiin lähellä työelämää olevan seinättömän työpajatoiminnan kehittä-
minen. 
 
Nuorisopalvelut olivat tuottamassa yhteistyössä Valtakunnallisen työpajayhdistys ry:n kanssa Valta-
kunnallisia työpajapäiviä 18.–19.4.2018 Jyväskylässä. 
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Kulttuuri- ja hallintopalvelut 
Vuoden 2017 lopulla valmistui Jyväskylän kaupungin kulttuurisuunnitelma ja siihen koottuja linjauk-
sia alettiin konkretisoida vuonna 2018. Vuoden aikana järjestettiin avoimia tilaisuuksia ja vuorovai-
kutteisia työpajoja, jotka liittyivät kulttuurisuunnitelman toteuttamiseen ja Jyväskylän keskustan ke-
hittämishankkeeseen Keskustavisio 2030 mukaisesti. Tapaamisiin osallistui sekä kulttuuritoimijoita 
että yrittäjiä ja niissä haettiin mm. uusia ideoita keskustan kehittämiselle ja kulttuurin ja yrittäjyyden 
yhdistämiselle. Syksyllä toiminta keskittyi Jyväskylän kaupungin taidelaitosten toiminnan kehittämis-
suunnitelman ja taidelaitosten toimipaikkasuunnitelman käynnistämiseen Jyväskylän sydän -projek-
tin kautta.  
 
Sivistystoimen johtoryhmän aloitteesta käynnistettiin vuoden 2017 lopulla keskustelu kaupungin 
avustuspolitiikasta ja kaupungin avustusprosessien kehittämisestä. Poikkihallinnolliseen avustustyö-
ryhmään kutsuttiin edustus kaikilta avustuksia myöntäviltä toimi- ja palvelualoilta. Ryhmä kokoontui 
kolme kertaa ja lisäksi marraskuun lopulla pienempi ryhmä sopi vuoden 2019 avustusten hakukäy-
tännöistä. Avustusten kehittämistyötä varten selvitettiin eri toimialojen nykyiset avustuskäytännöt ja 
ryhmä kävi läpi kaupungin yleisiä periaatteita avustustoiminnalle, avustus- ja hakuperusteiden yhte-
näistämistä sekä eri yksiköiden toimintaan liittyviä erikoiskriteerejä. Kaupungin avustuksiin liittyvät 
nettisivut uusittiin ja sivistyksen yksiköt ja työllisyyspalvelut yhtenäistivät avustusten hakukäytäntö-
jään. 
 
Kulttuurineuvola-yhteistyön ja kulttuuriteemaisten perhevalmennusiltojen suunnittelu aloitettiin ke-
väällä 2018 yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Vaajakoskelle valmistuva Sampoharjun 
neuvola on Jyväskylän ensimmäinen kulttuurineuvola, jossa asiakkaat tulevat saamaan tietoa lapsi-
perheille suunnatuista kulttuuripalveluista. 
 
Vuonna 2017 käynnistyneet taidepainotteiset iltapäiväkerhot ovat osa hallituksen kolmivuotista kär-
kihanketta, jolla halutaan taata yhä useammalle peruskoululaiselle taiteen ja kulttuurin harrastus-
mahdollisuus. Taidelaturi-kerhoja toteutettiin osittain yhteistyössä taiteen perusopetuksen toimijoi-
den kanssa. Kulttuuripalvelut vastasi valtakunnallisen Taidetestaajat-hankkeen aluekoordinoinnista 
Keski-Suomessa. Hankkeen toisena lukuvuonna kahdeksasluokkalaiset matkustivat maakunnan 
kaikista ylä- ja erityiskouluista Keski-Suomen ja pääkaupunkiseudun kulttuurikohteisiin.  
 
Taidetuulahdus-hanke päättyi vuoden alkupuolella. Hankkeessa haluttiin selvittää, kuinka kulttuuri- 
ja taidetoiminta voidaan ankkuroida sosiaali- ja terveyspalveluihin kestävällä tavalla. Taidetuulahdus 
toteutettiin kulttuuri- ja vanhuspalvelujen yhteistyönä ikääntyneiden päiväkeskuksissa Kortepoh-
jassa ja Keltinmäessä. Kaksi taiteilijaa toimi taidepilotteina päiväkeskuksissa ollen puoli vuotta tiiviisti 
mukana keskusten arjessa ja etsien yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa toimintamalleja 
taide- ja kulttuuritoiminnan vakiinnuttamiseksi osaksi päiväkeskusten toimintaa.  
 
Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunta päätti marraskuussa, että ikäihmisten päiväkeskustoi-
mintaa ryhdytään kehittämään Jyväskylän hyvinvointisuunnitelman mukaisesti kohti alueellista hy-
vinvointi- ja kulttuurikeskustoimintaa. Tavoitteena on, että osa Jyväskylän päiväkeskuksista tulisi 
olemaan alueellisia kohtaamispaikkoja, joissa eri sukupolvet viihtyvät yhdessä. Toimintaa suunnitel-
laan yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntapalvelujen sekä vapaaehtoistoiminnan kanssa ja kulttuuripalve-
lut on osaltaan mukana tässä kehittämistyössä. 
 
Sähköisiä palveluita kehitettiin striimaamalla konsertteja ja tilaisuuksia, tarjoamalla koulutuksia kau-
pungin yksiköille striimaus-kaluston käytöstä ja osallistumalla Virtuaaliseikkailu teatterin maailmaan 
-sähköisten kulttuuripalveluiden kehittämis- ja mallintamishankkeeseen. Kulttuuripalveluissa toteu-
tettiin useita sähköisiä asiakaskyselyjä, kuten Jyväskylän sydän -projektiin liittyvä kysely tiloihin ja 
toimintaan liittyvästä yhteistyöstä kaupungin ja vapaa sektorin toimijoiden välillä, kävijäpalaute Lou-
naispuiston kesän ohjelmasta, kysely Taideapteekin toiminnasta, kulttuurineuvola-toiminnan aloitta-
miseen liittyvä asiakaskysely ja sisäinen selvitys kaupungin striimaustoiminnasta. Myös kulttuuriluot-
sitoiminnassa otettiin käyttöön täysimittaisesti sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä. 
 
Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan avustusmäärärahoihin tuli yhteensä 20 000 euron korotus vuodelle 
2018. Kulttuuritoiminnan avustussopimuksissa ei tapahtunut muutoksia. 
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Jyväskylän kansalaisopisto 
Kuvataidekoulu alkoi noudattaa uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaan laadittua 
opetussuunnitelmaa 1.8.2018 alkaen. Uudistus koski sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaista 
kuvataidekoulua. Huhtikuussa 2018 alkanut maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus jat-
kuu myös vuonna 2019. 
 
Kipinä-edun käyttäjäkunta laajennettiin edellisenä vuonna koskemaan kaikkia sosiaali-, työllisyys- ja 
terveyspalveluasiakkaita, jolloin sen käyttö lisääntyi jo tuolloin merkittävästi. Vuonna 2018 Kipinä-
edun käyttö on edelleen lisääntynyt. OPH:n opintoseteli-avustuksella tuettiin tiettyjen kohderyhmien 
opiskelua maksualennuksin tai maksuttomin kurssein.  
 
Kirjastopalvelut 
Jyväskylän kaupunginkirjaston kirjastoverkko laajeni, kun Kuokkalan kahdeksantoistatuhannen 
asukkaan kaupunginosa sai oman lähikirjastonsa. Yhtenäiskoulun uuteen laajennusosaan sijoittuva 
kirjasto tarjoaa laajat aukioloajat; se on jokaisena päivänä avoinna klo 8–21. Kuokkalasta tuli jo en-
simmäisenä toimintasyksynään kaupungin toiseksi käytetyin omatoimikirjasto.  
 
Pääkirjaston asiakastilat uudistettiin. Asiakaspalautteen mukaan tilat ovat nyt raikkaat, nykyaikaiset 
ja viihtyisät. Näkyvin muutos tapahtui ensimmäisessä kerroksessa, jossa vähällä käytöllä olleita tiloja 
otettiin asiakaskäyttöön mm. luentosalien muunneltavuutta lisäämällä, lehtialuetta laajentamalla ja 
kahvion paikkaa vaihtamalla. Muutostöiden tavoitteena oli mm. luoda tiloja tapahtumille ja yleisöti-
laisuuksille sekä lisätä asiakkaille tiloja lukemiseen, oleskeluun ja työskentelyyn. Infonäyttöjärjestel-
män ja vuokrattavien tilojen esitystekniikan uusimisella saatiin myös tietotekninen varustus ajan ta-
salle.  
 
Jyväskylän kaupunginkirjaston toimipisteissä kävi 1,2 miljoonaa asiakasta vuonna 2018. Lainauksia 
tehtiin 2,7 miljoonaa, mikä tekee 20 lainaa jokaista jyväskyläläistä kohden. E-kirjoja ja e-lehtiä ladat-
tiin luettavaksi lisäksi 270 000 kertaa.  
 
Kirjastoissa otettiin käyttöön uusia palveluita. Keski-kirjastoissa käynnistettiin luku- ja musaneuvon-
tapalvelut huhtikuussa 2018. Lukuneuvojat etsivät asiakkaille sopivia kirjoja heidän lukutottumus-
tensa perusteella. Vinkkejä voi pyytää myös musiikista, äänikirjoista, e-kirjoista ja elokuvista. Asiak-
kaalle voidaan koota valmiiksi kirjapaketti, jonka asiakas noutaa omasta kirjastostaan, hän voi saada 
sähköpostitse vinkkilistoja tai varata henkilökohtaisen lukuneuvontatapaamisen. Suomen kennellii-
ton kouluttama lukukoira Eino aloitti puolestaan lukukoiratoiminnan Keljonkankaan kirjastossa loka-
kuussa.  Lukukoiratoiminta edistää lukemista ja lasten lukemaan oppimista. Lukukoiralle lukemisesta 
hyötyvät lapset, jotka vasta opettelevat lukemista kokevat ääneen lukemisen jännittäväksi tai heillä 
on lukemisessa jotain muita vaikeuksia. Vuoden lopussa myös Keltinmäen kirjastossa aloitettiin lu-
kukoiratoiminta.  
 
Keväällä 2018 toteutetun valtakunnallisen yleisten kirjastojen asiakaskyselyn perusteella Jyväskylän 
kirjastojen asiakkaat ovat kokonaisuudessa hyvin tyytyväisiä kirjastoon. Kokonaisarvosanaksi Jy-
väskylän kaupunginkirjasto sai palveluistaan ja toiminnastaan 8.88 (asteikolla 4–10). Arvosana oli 
hieman parempi kuin koko maan keskiarvotulos. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat asiakaspalve-
luun, kokoelmiin ja tiloihin.  Kehitettävää on edelleen aukioloajoissa. Tarve hiljaisille lukutiloille ja 
ryhmätyöskentelytiloille nousi esiin myös monessa vastauksessa.  Kyselyyn vastanneiden mukaan 
Jyväskylän kirjastot ovat vaikuttaneet heidän elämäänsä mm. parantamalla elämälaatua, tarjoamalla 
virikkeitä vapaa-aikaan ja harrastuksiin sekä auttamalla löytämään tarvittua tietoa.   
 
Elokuussa vietettiin valtakunnallisia Kirjastoautopäiviä, jotka kokosivat kirjastoautoissa työskentele-
vät ammattilaiset Jyväskylään. Jyväskylässä liikennöi kolme Suomen 134:stä kirjastoautosta. 
 
Museopalvelut 
Keski-Suomen museon peruskorjaus jatkui koko vuoden ja samalla museon tulevan perusnäyttelyn 
suunnittelu eteni yhteistyössä museon henkilökunnan ja näyttelyarkkitehtien kanssa. Suunniteltiin 
museorakennuksen kalustusta ja vanhojen kalusteiden kunnostaminen käynnistyi. Museo avautuu 
yleisölle loppusyksystä 2019. 
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Keski-Suomen museo ja Alvar Aalto -museo jatkoivat tulevan yhteisen museokeskuksen toiminnan 
suunnittelua. Vuoden aikana työstettiin myös Jyväskylän kaupungin ja Alvar Aalto -säätiön välisiä 
sopimuksia, aiesopimusta museorakennuksen peruskorjauksesta ja nivelosan rakentamisesta sekä 
sopimusta kaupungin ja säätiön välisestä kumppanuudesta. Sopimusten allekirjoitus tapahtuu vuo-
den 2019 alussa.  
 
Jyväskylän taidemuseo vietti 20-vuotisjuhlavuottaan ja Grafiikka- ja valokuvauskeskus Ratamon toi-
minta täytti 40 vuotta. Juhlavuonna Jyväskylän taidemuseon erityisenä kohderyhmänä olivat nuoret. 
Suomen käsityön museossa saatiin merkittävästi apua avustavissa museotehtävissä vapaaehtoi-
sista Museokumppaneista. Myös asiakasraati- ja kulttuuriluotsitoiminta jatkui vilkkaana museoissa. 
Museopalveluiden museoiden kävijämäärä oli 100 946 henkeä huolimatta siitä, että Keski-Suomen 
museo oli suljettu. Kokonaiskävijämäärästä Jyväskylän taidemuseon ja Suomen käsityön museon 
ilmaisten perjantaiden kävijämäärä oli yhteensä19 632 henkeä. Edellisestä vuodesta kävijämää-
räänsä nosti Toivolan Vanhalla Pihalla sijaitseva Keski-Suomen museon käsityöläismuseo ja vuoden 
2017 lopulla avattu Museokauppa Sparvin työpajatiloineen. Kohteeseen ei ollut sisäänpääsymak-
sua. Opastuksia ja opetustilaisuuksia museoissa pidettiin kaikkiaan 2 162 ja niihin osallistui 10 455 
kävijää. Kaikille avoimia yleisötilaisuuksia museot järjestivät vuoden kuluessa 202 kpl. 
 
Museopalvelut osallistui Jyväskylän keskustan Jyväskylän sydän -kehittämishankkeeseen, jossa 
pohdittiin kaupungin kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaa ja toimitiloja. Museoista tarkastelun koh-
teena olivat erityisesti ydinkeskustassa sijaitsevat Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön mu-
seo. 
 
Suomen käsityön museoon kuuluva Konservointikeskus suuntasi työpanoksensa lähes täysin mu-
seopalveluiden museoiden omien tekstiilikokoelmien konservointiin, vaikka myös ulkopuolisia tilauk-
sia edelleen oli mm. Ylivieskan kirkon palosta pelastettu messukasukka. Konservointikeskuksella 
osana Suomen käsityön museon toimintaa on oman erityisalansa valtakunnallinen neuvontavastuu. 
 
Museopalveluissa aloitti huhtikuussa 2018 markkinointi ja viestintävastaava. Museoiden markkinoin-
tia voidaan siten toteuttaa aiempaa määrätietoisemmin ja vaikuttavammin.  
 
Museopalvelut valmistelivat yhdessä kaupungin tietohallinnon ja hankintapalvelujen kanssa muse-
oiden mittavaa kokoelmahallintajärjestelmähankintaa. Laadittiin järjestelmän vaatimusmäärittelyt ja 
käynnistettiin kilpailutus. Samalla aloitettiin myös vanhojen tietokantojen valmistelu tulevaan migraa-
tioon. Järjestelmähankinta toteutetaan vuonna 2019. 
 
Museoiden toimintaympäristössä tapahtui myös valtakunnallisia muutoksia. Maaliskuussa valmistu-
nut opetus- ja kulttuuriministeriön Museopoliittinen ohjelma linjaa museoiden toimintaa vuoteen 2030 
asti. Museopalveluissa käynnistyi valmistautuminen uuden museolain ja valtionosuusjärjestelmän 
uudistuksen mukaisiin muutoksiin. Eduskunta ei kuitenkaan ennättänyt käsitellä hallituksen esittämiä 
museokenttää koskevia lakiuudistuksia vuoden loppuun mennessä. 
 
Liikuntapalvelut 
Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa kirjattiin vuonna 2018 390 495 ja Wellamossa 126 310 käyntiker-
taa. AaltoAlvarissa kävijämääriä kasvattivat seniorikorttilaisten käynnit sekä loppuvuonna kokei-
luissa olleen kausituotteen käyttäjät. Vilkkain kuukausi oli kävijämäärien suhteen AaltoAlvarissa ja 
Wellamossa marraskuu, jolloin palveluiden markkinointia tehostettiin.  
 
Liikuntapalvelut tekivät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa sopimuksen Gradian hal-
linnoimien liikuntasalien käytöstä. Sopimus mahdollisti Gradian liikuntasalien tarjoamisen ilta- ja vii-
konloppuaikoina pääasiassa liikunta- ja urheiluseurojen käyttöön. Liikuntapalvelut hallinnoivat ja 
seuraa tilojen varaamista ja varausten toteutumista.  
  
Kuokkalan kaupunginosassa sijaitsevaan Suuruspään korttelipuistoon valmistui uusi ulkokuntoilu-
paikka. Suuruspään kohde on osa Rantaraitille rakentuvaa lähiliikuntapaikkakokonaisuutta ja sen 
kuntoilumuotoja ovat cross training ja bootcamp.  
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Kuokkalan Pohjanlammelle on rakentumassa mittava lähiliikunta-alue. Alueeseen kuuluu mm. teko-
jäärata, joka otettiin käyttöön loppuvuodesta 2018. 
 
Jyväskylän kenttäurheilijat ry järjesti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa Harjun stadionilla 
yleisurheilun Kalevan Kisat. Harjun stadionin olosuhteita parannettiin kilpailutapahtumaa varten sekä 
stadionin peruskäyttäjät huomioon ottaen. Stadionin suorituspaikkoja sekä katsomorakenteet perus-
korjattiin. Lisäksi kaarrekatsomo sai ylleen katon. Kalevan Kisat palkittiin Jyväskylän vuoden yleisö-
tapahtumana. 
 
Jyväskylän kaupunki pääsi mukaan Ikäinstituutin valtakunnalliseen Voimaa vanhuuteen tutuksi ja 
tavaksi -kärkihankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
hyvät terveysliikuntakäytännöt, joiden avulla tuetaan tuloksellisesti kotona asuvien iäkkäiden toimin-
takykyä, osallisuutta ja itsenäistä kotona asumista. Hankkeen koordinointivastuu on liikuntapalve-
luilla. Kehittämistyöhön on sitoutunut laajasti eri toimijat – muun muassa kulttuuri- ja liikuntapalvelut, 
perusturvan toimiala, kansalaisopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, seurakunta, Keski-Suomen 
liikunta ry ja useat alan eri järjestöt ja yhdistykset. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
Jyväskylä Sinfonian kävijämäärän kasvu jatkui voimakkaana, ja orkesterin tuottamiin konsertteihin 
ja yleisötyötilaisuuksiin osallistui yhteensä 41 170 henkilöä. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 34 
%. Orkesteri tuotti vuoden aikana 169 tapahtumaa. Näistä konsertteja oli 119 kpl, joista sinfoniakon-
sertteja 32 kpl, kirkko-, viihde-, lasten- ja koululaiskonsertteja 26 kpl, ooppera- ja teatteriesityksiä 19 
kpl, kamarikonsertteja, jalkautumisprojektin konsertteja ja muita esiintymisiä 42 kpl. Muita yleisötyö-
tapahtumia oli 50 kpl. 
 
Orkesterin yleisötyö mm. koululaisten parissa, avoimissa kenraaliharjoituksissa, taiteilijatapaami-
sissa ja Sinfonia on the Move -jalkautumiskiertueella tavoitti 8 850 henkeä. Vuoden alussa orkesteri 
soitti Jyväskylän oopperan Carmen-tuotannossa 10 loppuunmyytyä esitystä. Orkesteri oli mukana 
myös Suomen kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa, jonka osana 8.-luokkalaiset pääsivät 
mm. säveltämään sinfoniaorkesterille. Orkesteri vieraili esiintymässä maakunnassa 7 paikkakun-
nalla sekä kansainvälisessä Jorma Panula -kapellimestarikilpailussa, jonka striimi- ja TV-lähetyksiä 
seurasi noin 26 000 katsojaa. Suuren määrän lapsikatsojia tavoittivat Katti konsertissa -konsertit ja 
Lumiukko-elokuvakonsertit. Orkesteri toteutti yhteiskonserttituotannon Kymi Sinfoniettan kanssa, ja 
vieraili esiintymässä Jyväskylän Kesässä, Sysmän Suvisoitossa ja EloJubilee-tapahtumassa Savon-
linnan Olavinlinnassa. Jyväskylä Sinfonian ja Waltteri Torikan kolmas levy ilmestyi ja kohosi joulu-
kuussa usean viikon ajaksi Suomen virallisen listan ykköspaikalle. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri 
Kaupunginteatterin pitkäaikainen tiedottaja jäi eläkkeellä ja uudella nimikkeellä aloitti tiedottaja-tuo-
tantokoordinaattori.  Yleisötyön resurssi lisääntyi yhdellä työntekijällä elokuun alusta. Hänen työpa-
noksensa suuntautui lasten ja ikääntyvien ryhmiin.  
 
Tampereen yliopiston teatterityön ja viestintätieteiden tiedekunnassa ja Taideyliopiston Teatteriko-
reakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa opiskelevat kaksi näyttelijää aloittivat syksyllä 2018 
samassa produktiossa oman taiteellisen opinnäytetyönsä teon. Työ tapahtui Jarno Kuosan ohjaa-
massa Sydänmaa esityksessä. Siviilipalvelusmiehenä syksyllä 2018 aloitti musiikki-teknologian 
opiskelija. 
 
Kaupunginteatteri teki monenlaista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyö tuotti korkeatasoista 
taiteellista sisältöä, synnytti verkostoja ja lisäsi teatterin alueellista ja kansallista vaikuttavuutta. Kier-
tävä Luuseri -esitys käsitteli koulukiusaamisen ehkäisyä ja sitä esitettiin kaupunginteatterin pienen 
näyttämön lisäksi jyväskyläläisillä kouluilla. Kiertueen toteuttamisessa tehtiin yhteistyötä Jyväskylän 
perusopetuksen kanssa. OKM:n rahoituksella oli mahdollista suunnitella ja toteuttaa Luuseri-esityk-
sen yhteyteen osallistava työpajatoiminta koulukiusaamisen ehkäisystä. 
 
Muistovuosi 1918:n aiheista toteutettiin teatterinjohtajan ohjaama Hetkiä 1918 -esitys pienelle näyt-
tämölle. Mukana oli kaksi muusikkoa ja esityksessä tehtiin taiteellista yhteistyötä Jyväskylä sinfonian 
kanssa.  
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Pienille lapsille suunnattu Oi ihana Panama -esitys toteutettiin teatterin lämpiössä syksyllä 2018. 
Esitys kiersi myös päiväkodeissa. 
 
Jo toisen kerran toteutettiin neljän kulttuuritoimijan yhteistyönä koko teatteria käsittävä Glamour & 
Glam tapahtuma, jossa mukana olivat Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylä Sinfonia, Keski-Suo-
men Tanssin Keskus ja Keski-Suomen Elokuvakeskus. 
 
Kahdeksan VOS-teatterin kansainvälinen yhteistyö jatkui Vapaa Teatteriyhdistyksen kanssa. Yhteis-
produktiona tehtiin näytelmä Miehen kylkiluu, jonka harjoitukset olivat Berliinissä 9.8.–6.9.2018. Ber-
liinin ensi-ilta oli 7.9.2018 ja Suomen Kouvolassa 14.9.2018. Miehen kylkiluun Jyväskylän ensi-ilta 
on 30.1.2019.  
 
Kansalaisopiston kanssa aloitettiin yhteistyö, jossa opisto toteutti kursseja ja yleisöluentoja, jotka 
liittyvät teatterin esityksiin. Luennot herättivät suurta kiinnostusta ja syvensivät esitysten tematiikkaa. 
 
Yhteistyö tanssin kentän kanssa jatkui. Yhteisponnistuksin toteutettiin Tero Saarinen Companyn 
merkkiteos Breath teatterin suurelle näyttämölle. 
 
Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Aalto-korkeakoulusäätiön kanssa aloitettu yhteistyö virtuaali-
seikkailu teatterin maailmaan -hanke päättyi loppuseminaariin ja loppujulkaisun esittelyyn. Teatte-
rissa ei ole aiemmin toteutettu digitalisaatioon liittyviä projekteja ja siten hanke myös koulutti henki-
lökuntaa.  
 
Uuden näytelmän ohjelma/UNO -hankeen kanssa yhteistyö jatkui ja sen puitteissa järjestettiin useita 
koulutuksia. Koulutusten sisältöinä oli mm. taiteelliselle henkilöstölle suunnattu ”uuden näytelmän 
luku” jatkokoulutus, teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen osallistui valtakunnallisiin dramaturgi ja näytel-
mäkirjallisuus-seminaareihin, joissa verkostoiduttiin laajasti alan toimijoiden kanssa. 
 
Sunnuntai-keikat teatterin suurella näyttämöllä lisääntyivät ja keräsivät runsaasti yleisöä. Vuoden 
aikana keikkoja oli yhdeksän kappaletta. 
 
 
Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Kasvun ja oppimisen palvelut 
1. Kaikki varhaiskasvatuspaikkaa hakevat pääsevät palvelujen piiriin.  

 
Kaikille hakijoille on järjestynyt varhaiskasvatuspaikka. Paikka voi sijaita muualla kuin minne van-
hemmat ensisijaisesti haluavat. 
 

2. Esiopetus toteutuu 100 % esiopetusikäisten ikäluokassa.  
 
Esiopetuksessa 31.12.2018 tilanteessa oli 1 485 eskarilaista, joista 5-vuotiaita 17 lasta, 6-vuoti-
aita 1 462 lasta ja 7-vuotiaita 6 lasta. Esiopetus toteutui 98 % esiopetusikäisten ikäluokassa.  

3. Kerhopalveluja tarjotaan alueilla perheiden tarpeiden mukaisesti.  
 
Suuralueilla palvelut keskitettiin esimerkiksi perhepuistoihin. Kaikille hakijoille pystyttiin tarjoa-
maan kerhopaikka, mutta oli asuinalueita, joilla kerhotoimintaa ei tänä vuonna järjestetty (esim. 
Mannila, Puuppola, Kortepohja). Perhekerhoja ja lastenkerhoja oli kuitenkin kaikilla suuralueilla 
ja kerhoryhmiä muodostettiin hakijoiden iän mukaan.  
 

4. Opetuksen vuosiviikkotunnit/perusopetuksen oppilas vähintään 1,63 (Arvio vuonna 2017 on 
1,63).  
 
Toteuma vuodelle 2018 oli 1,66, eli tavoite toteutui.  
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5. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1-6 on enintään 19,40 oppilasta/ryhmä ja vuo-
siluokilla 7-9 on enintään 18,10 oppilasta/ryhmä. (Arvio vuonna 2017 on vuosiluokilla 1-6 19,40 
ja vuosiluokilla 7-9 18,10)  
 
Toteuma vuodelle 2018 oli vuosiluokilla 1-6 19,1 oppilasta/ryhmä ja vuosiluokilla 7-9 18,1 oppi-
lasta/ryhmä, eli tavoitteessa pysyttiin.  
 

6. Opetuksen kustannukset oppilasta kohden pysyvät vuoden 2017 tasolla.  
 
Yleisopetuksen toteutunut suoritehinta vuonna 2017 oli 6905 euroa per oppilas. Vuonna 2018 
suoritehintaan ei tullut muutoksia, joten tavoitteessa pysyttiin. 
 

7. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä toteutuvat laissa määritellyt aikarajat palvelujen pii-
riin pääsemiseksi. 
 
Tavoitteeseen ei vielä vuonna 2018 päästy varsinkaan toisen asteen osalta. Tähän vaikutti myös 
lisäys asiakaskunnassa eli opiskeluhuollon palveluiden piiriin siirtyi vuoden 2018 alusta 1000 
aikuisopiskelijaa. Uusien vuoden 2019 talousarvioon lisättyjen resurssien myötä ja toimintaa ke-
hittämällä tavoite pyritään saavuttamaan. 
 

8. Nuorisopalvelujen ehkäiseviä palveluita käyttävien 7-29 vuotiaiden määrä säilyy ennallaan 
(1 800 lasta tai nuorta, jotka ovat mukana toiminnassa vähintään 5 kertaa/vuosi). 15-29 vuoti-
aista nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 750 nuorta.  

 
Ehkäisevän palveluiden osalta vähintään 5 kertaa/vuosi käyvien nuorien määrä pysyi ennallaan. 
Kohdennetut palvelut tavoittivat 632 nuorta vuonna 2018, joten asetetusta tavoitteesta jäätiin. 
Kohdennettujen palveluissa kohdatut nuoret ovat entistä huonokuntoisempia, joten yksittäiset 
nuoret tarvitsevat enemmän tukea ja aikaa.  
 

9. Koko päättöikäluokka saa perusopetuksen päättötodistuksen. (Arvio vuonna 2017 on 99 %).  
 
Päättötodistuksen sai 98 % päättöikäluokasta. 2 % ikäluokasta ei saanut päättötodistusta, mutta 
kaikilla on jatkopaikka.  

 
Kulttuuri- ja hallintopalvelut 
1. Kulttuurikasvatus tavoittaa Jyväskylän kaupungin järjestämän perusopetuksen piirissä olevista 

oppilaista 100 % ja 55 % alle kouluikäisistä. 
 
Peruskouluikäisten kulttuuritarjonta (vuosiluokat 1-9): toteutui 100 % (12 372 osallistujaa). 
Kaikki, mukaan lukien yksityisten koulujen, 8-luokkalaiset olivat vuonna 2018 mukana Taidetes-
taajat-hankkeessa (1 500 osallistujaa Jyväskylästä). 
 
Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta (0-6 -vuotiaat): toteutui 61 % (5 200 osallistujaa). 
 

2. Ikääntyville suunnattu kulttuuritarjonta tavoittaa yli 50 % 65-vuotiaista ja vanhemmista. Ikäluok-
kien kasvaessa suhdeluku pysyy samana ja tavoitamme vuosittain uusia kohderyhmiä ja asiak-
kaita. 
 
Ikääntyneiden kulttuuritarjonta tavoitti 53 % 65-vuotiaista ja vanhemmista (13 493 osallistujaa). 

 
Jyväskylän kansalaisopisto 
1. Kurssilaisten määrä valtionosuuteen oikeuttavassa koulutuksessa pysyy vuoden 2017 tasolla 

(TA 2017 kansalaisopisto 22.000, kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 330). Valtionosuuteen oikeut-
tavien oppituntien määrä pysyy vuoden 2017 tasolla (TA 2017 kansalaisopisto 38.000 tuntia, 
kuvataidekoulu/laaja oppimäärä 3.000 tuntia).  
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Kurssilaisten määrä ylittyi noin 1 000 henkilöllä. Ylittyminen johtuu osittain uuden maahanmuut-
tajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen eli UMAKO-koulutuksen alkamisesta huhtikuun alussa. 

 
Oppituntien määrä ylittyi edelliseen vuoteen verrattuna noin 3 000 tunnilla johtuen osittain maa-
hanmuuttajien lukutaitokoulutuksesta, joka alkoi huhtikuun alussa kahdella kurssilla. 

 
Työvoimakoulutuksen lisäosto ei toteutunut vuonna 2018. 

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

sialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. (Kurssipaikat toimeentulotukiasiakkaille Kipi-
näedulla, arvio lv 2016-2017 40 kpl (toteutuma 23), tavoite lv. 2017-2018 kpl. Maksuttomat opin-
tosetelikurssit, toteuma lv. 2016 9 kurssia, tavoite lv. 2017-2018 on 10 kurssia).  
 
Vuonna 2018 kurssipaikkoja Kipinä-kortilla toteutunut 103. Opintosetelikursseja toteutunut 22. 
 

Kirjastot 
1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 34 000 tuntia, joista omatoimisia 

aukiolotunteja 10 000 tuntia. 
 
Tavoite toteutui. Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit olivat yhteensä 37 000 tuntia, joista oma-
toimisia aukiolotunteja 14 000 tuntia. 
 

2. Käynnit: Kirjastokäyntien määrä on 1 950 000 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä on 
800 000. 
 
Tavoite toteutui. Kirjastokäyntien määrä oli 2 100 000 käyntiä, joista verkkokäyntejä oli 910 000. 

 
Museot 
1. Museoiden kävijämäärätavoite on 70 000 kävijää (Jyväskylän taidemuseo 30 000, Keski-Suo-

men museo erillismuseoineen 10 000 ja Suomen käsityön museo 30 000, tavoite vuonna 2017: 
95 000 kävijää). 
 
Museoiden kävijämäärä oli 100 946 (Jyväskylän taidemuseo 41 831, Keski-Suomen museon 
erillismuseot museorakennuksen ollessa kiinni 24 088 ja Suomen käsityön museo 35 027, tavoite 
vuonna 2018: 70 000 kävijää). Kasvua edellisvuoteen oli 397 kävijää. 
 

2. Museotyötä suunnataan erilaiset asiakkaat huomioivaan, osallisuutta ja yhdessä tekemistä vah-
vistavaan yleisötyöhön. Museopalvelujen yleisötapahtumatavoite on 250 tilaisuutta. 
 
Museoissa järjestettiin kaikkiaan 202 yleisötapahtumaa (Jyväskylän taidemuseossa 146, Keski-
Suomen museon erillismuseoissa 12 ja Suomen käsityön museossa 44). Edellisvuonna yleisö-
tapahtumia järjestettiin 277. Keski-Suomen museo oli suljettu peruskorjauksen vuoksi. 

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

joista seniorikortilla käyviä 80 000. 
 
Tavoite ei täyttynyt. Uimahalleissa kokonaiskävijämäärä oli 516 805 käyntikertaa, joista seniori-
kortilla käyvien osuus oli 79 426 käyntikertaa eli reilut 15 % kaikista kävijöistä. 

 
2. Tilojen käytön tehokkuus: Liikuntapalvelujen hallinnoimiin tiloihin myönnetään 120 000 vuoroa ja 

tilojen käyttöaste on aukioloaikoina 80–90 %. 
 
Kokonaisvuoromäärä vuonna 2018 oli 117 176 vuoroa, joten asetettu tavoite ei täyttynyt. Sisälii-
kuntatilojen käyttöaste toteutui 73 %, eli asetettu tavoite ei täyttynyt. 
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Jyväskylä Sinfonia 
1. Orkesterilla on 50 esiintymistä ja ne tavoittavat yhteensä 25 000 kuulijaa (vuonna 2016: 54 kon-

serttia ja 28.346 kuulijaa). Konserttien täyttöastetavoite on 91 % (vuonna 2016: 99 %).  
 
Orkesteri on tuottanut 169 tapahtumaa, joista esiintymisiä on ollut 119 kpl. Orkesterin koko toi-
minta on tavoittanut 41 170 kuulijaa. Kausikonserttien toteutunut täyttöaste on 98 %.  
 

2. Orkesterin toimintaan tärkeänä osana kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yh-
teensä 4 000 osallistujaa (vuonna 2016: 5348 osallistujaa). Uusia yleisöryhmiä tavoitellaan to-
teuttamalla konsertteja mm. päiväkodeissa, kouluissa, päiväkeskuksissa, palvelutaloissa, yrityk-
sissä ja julkisissa tiloissa. Myös avoimet kenraaliharjoitukset, taiteilijatapaamiset ja koululaisten 
musiikkityöpajat mahdollistavat uudenlaiset kohtaamiset muusikoiden ja kuulijoiden välillä. 
 
Orkesterin yleisötyö mm. koululaisten parissa, avoimissa kenraaliharjoituksissa, taiteilijatapaa-
misissa ja Sinfonia on the Move -jalkautumiskiertueella tavoitti 8 850 henkeä. 

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

pienellä näyttämöllä. Lisäksi pienelle näyttämölle lämmitetään kaksi aiempaa esitystä. Vuonna 
2017 ensi-iltoja on seitsemän, neljä päänäyttämöllä ja kolme pienellä näyttämöllä.  
 
Ensi-iltoja oli 10, neljä päänäyttämöllä ja viisi pienellä näyttämöllä ja yksi lämpiössä. 
 
Päänäyttämö: Kun isoisä Suomeen hiihti, ensi-ilta 17.2.2018 

Hair, ensi-ilta 8.9.2018 
Merten gorilla, ensi-ilta 22.9.2018 
Päivänsäteet, ensi-ilta 17.11.2018 
 

Pieni näyttämö: Mielipuolen päiväkirja, ensi-ilta 7.2.2018 
Luuseri, ensi-ilta 20.3.2018 
Hetkiä 1918, ensi-ilta 30.8.2018 
Kovaa kyytiä, ensi-ilta 21.9.2018 
Juha, ensi-ilta 16.11.2018 

 
Lämpiö:  Oi ihan Panama, ensi-ilta 25.10.2018 
 

2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste 
on 72 %. Vuonna 2017 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön käyttöaste 72 
%. 
 
Kokonaiskävijämäärä oli 61 847 katsojaa ja näyttämöiden täyttöase oli 77,7 %, päänäyttämön 
täyttöaste oli 68,8 % ja pienen näyttämön täyttöaste oli 86,4 %. 
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Käyttötalouden toteutuminen 
 
Kasvun ja oppimisen palvelut 2018 

 

 
 
 
 
  

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten                          

           jälkeen      

Yhteiset palvelut ja hallinto
Toimintatulot 1 332,6 0,0 1 332,6 1 582,2 249,6

Toimintamenot -6 314,5 -722,3 -7 036,8 -7 317,8 -281,0

Toimintakate -4 981,9 -722,3 -5 704,2 -5 735,6 -31,4

Varhaiskasvatus
Toimintatulot 6 914,9 0,0 6 914,9 7 005,2 90,3

Toimintamenot -79 607,2 -1 206,6 -80 813,8 -81 398,1 -584,4

Toimintakate -72 692,3 -1 206,6 -73 898,9 -74 393,0 -494,1

Perusopetus
Toimintatulot 2 959,6 -2,7 2 956,9 4 695,1 1 738,2

Toimintamenot -121 704,3 -1 603,0 -123 307,3 -126 423,9 -3 116,6

Toimintakate -118 744,7 -1 605,7 -120 350,4 -121 728,8 -1 378,4

Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä
Toimintatulot 11 207,1 -2,7 11 204,4 13 282,5 2 078,1

Toimintamenot -207 626,0 -3 531,8 -211 157,8 -215 139,8 -3 982,0

Toimintakate (sitova) -196 418,9 -3 534,5 -199 953,4 -201 857,3 -1 903,9

1 000 euroa
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 2018 
 

 
 
 
Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon  
 
Kasvun ja oppimisen yhteiset palvelut ja hallinto  
Talousarvio ylittyi toimintakatteen osalta noin 31 000 euroa talousarvioon verrattuna, kun toiminta-
tuotot ylittivät suunnitellun noin 250 000 eurolla ja toimintakulut ylittivät talousarvion noin 281 000 
eurolla.  
 
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto ylitti talousarvion noin 72 000 eurolla toimintakatteen osalta. 
Budjetoimattomia tuloja kertyi noin 36 000 euroa. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen Ict-käyttö-
maksuihin ja -leasing-vuokriin haettiin vuodelle 2018 lisätalousarvio 500 000 euroa, mutta toteuma 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten                          

           jälkeen      

Hallinto- ja kulttuuripalvelut
Toimintatulot 194,5 0,0 194,5 243,4 48,9

Toimintamenot -3 563,4 40,4 -3 523,0 -3 666,8 -143,8

Toimintakate -3 368,9 40,4 -3 328,5 -3 423,4 -94,9

Jyväskylän kansalaisopisto
Toimintatulot 1 507,0 0,0 1 507,0 1 554,7 47,7

Toimintamenot -4 532,3 -11,1 -4 543,4 -4 508,5 34,9

Toimintakate -3 025,3 -11,1 -3 036,4 -2 953,8 82,6

Kirjastot
Toimintatulot 508,3 0,0 508,3 498,0 -10,3

Toimintamenot -8 619,7 -61,1 -8 680,9 -8 615,1 65,8

Toimintakate -8 111,4 -61,1 -8 172,6 -8 117,1 55,5

Museot
Toimintatulot 333,9 0,0 333,9 541,0 207,1

Toimintamenot -4 501,7 -19,8 -4 521,5 -4 690,6 -169,1

Toimintakate -4 167,8 -19,8 -4 187,6 -4 149,6 38,0

Liikunta
Toimintatulot 5 096,8 -400,0 4 696,8 5 218,7 521,9

Toimintamenot -18 651,0 -77,6 -18 728,6 -19 297,5 -569,0

Toimintakate -13 554,2 -477,6 -14 031,8 -14 078,8 -47,0

Jyväskylän Sinfonia
Toimintatulot 342,5 0,0 342,5 476,7 134,2

Toimintamenot -2 989,4 -30,1 -3 019,5 -3 116,5 -96,9

Toimintakate -2 646,9 -30,1 -2 677,0 -2 639,7 37,3

Jyväskylän kaupunginteatteri
Toimintatulot 1 230,6 0,0 1 230,6 1 453,4 222,8

Toimintamenot -5 514,1 -20,3 -5 534,4 -5 695,5 -161,1

Toimintakate -4 283,5 -20,3 -4 303,8 -4 242,0 61,8

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut yhteensä
Toimintatulot 9 213,6 -400,0 8 813,6 9 986,0 1 172,4

Toimintamenot -48 371,6 -179,6 -48 551,2 -49 590,4 -1 039,2

Toimintakate (sitova) -39 158,0 -579,6 -39 737,6 -39 604,4 133,2

1 000 euroa
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jäi noin 100 000 euroa arvioitua pienemmäksi. Palvelujen ostot kaikkineen alittuivat noin 135 000 
euroa. Henkilöstökulut ylittyivät noin 235 000 euroa. Osa palveluohjaus- ja kehittämisyksikköön pal-
velujen ostoiksi suunniteltuja kouluttajamenoja toteutui henkilöstökuluina. Talousarvion henkilöstö-
menoihin ei oltu suunniteltu esimerkiksi pedagogisen ICT-suunnittelijan, pedagogisen asiantuntijan 
tai oppimisen tuen asiantuntijan rekrytointeja.   
 
Perusopetuksen hankkeiden talousarvio ylittyi toimintakatteen osalta noin 80 000 euroa. Hankkeiden 
omarahoitusosuuksiin haettiin vuodelle 2018 lisätalousarvio 300 000 euroa, kun alkuperäisessä ta-
lousarviossa ei pystytty edelleenkään varaamaan hankkeille riittävää omarahoitusosuutta. Hankkei-
den toimintatuotot jäivät noin 185 000 euroa ja toimintakulut noin 106 000 euroa suunniteltua pie-
nemmiksi. Hankkeiden rahoitusehdoissa määritellään tarkasti, mihin avustusta saa käyttää ja kuinka 
suuri omavastuuosuus täytyy olla. Omarahoitusosuudet ovat yleensä 30–50 % hankkeen kokonais-
kustannuksista. Hankerahoitus tulee pääsääntöisesti OKM:ltä, OPH:lta ja AVI:lta haettavista avus-
tusrahoituksista. Rahoituksilla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja 
koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään 
pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Haettavilla hankerahoituksilla mahdollistetaan 
valtion linjausten (mm. OPS-uudistus) ja kärkihankkeiden toteutuminen. Haetut hankerahoitukset 
kohdentuvat uudistusten mukaiseen toimintakulttuurin ja osaamisen kehittämiseen. Hankkeiden ta-
voitteet tukevat Jyväskylän strategisten tavoitteiden toteutumista. 
 
Konsernihallinnon vyörytyseriä ei ole suunniteltu talousarviolla. Konsernihallinnon vyörytysmenot to-
teutuivat 277 973 euron suuruisina ja vyörytystulot 398 402 euron suuruisina. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualue 
Talousarvio ylittyi suunnitellusta sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta. Varhaiskasvatuksen pal-
velualueen toimintatuotot toteutuivat 90 000 euroa ja toimintakulut 584 000 euroa suurempina kuin 
talousarviolla suunniteltiin.  
 
Vuoden 2018 aikana jouduttiin perustamaan uusia varhaiskasvatuspaikkoja ja rekrytoimaan lisää 
henkilöstöä kasvaneen palveluntarpeen perusteella. Näitä ennakoimattomia tarpeita ei oltu huomi-
oitu vuoden 2018 talousarviosuunnittelussa. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstöme-
noihin haettiin vuodelle 2018 lisätalousarvio 100 000 euroa sekä kuljetuskustannuksiin lisätalousar-
vio 50 000 euroa.  
 
Henkilöstömenot ylittivät talousarvion noin 590 000 eurolla. Kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen 
osuus tästä oli noin 40 000 euroa. Toteutuneisiin henkilöstökuluihin sisältyy varhaiskasvatuksen 
osalta budjetoimaton lomapalkkajaksotuksen muutos noin 333 000 euroa menojen lisäyksenä. 
 
Sisäisten ravitsemuspalveluiden ostot ylittivät suunnitellun noin 280 000 eurolla. Muissa palvelujen 
ostoissa pysyttiin muutetussa talousarviossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat toteutuivat lisääntyneestä 
palveluntarpeesta ja kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen liite 5:ttä koskeneista kalustehankin-
noista johtuen noin 45 000 euroa suurempina kuin talousarviolla suunniteltiin. Vuoden aikana käyt-
töönotetut lisätilat aiheuttivat (sisäisten) tilavuokrien talousarvioylityksen, noin 350 000 euroa. 
 
Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelimenoihin haettiin lisätalousarvio 800 000 euroa, kun pal-
velusetelimenojen ja yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden käytön arvioitiin lisääntyvän suunnitel-
tua enemmän. Palvelusetelimenot toteutuivat lopulta noin 21 000 euroa pienempinä kuin ennakoitiin. 
Lasten kotihoidon tuki toteutui noin 324 000 euroa pienempänä kuin talousarviolla suunniteltiin.  
 
Perusopetuksen palvelualue 
Talousarvio ylittyi suunnitellusta sekä toimintatuottojen että -kulujen osalta, toimintakatteen ylityksen 
ollessa 1,4 miljoonaa euroa suurempi talousarvioon verrattuna. Perusopetuksen palvelualueen ko-
konaisuuteen kuuluvat perusopetuksen koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, oppilashuolto, nuorisopal-
velut sekä näiden yhteiset palvelut.  
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Palvelualueen toimintatuotot ylittivät talousarvion noin 1,7 miljoonaa euroa. Ylitys koostui suurelta 
osin nuorisopalvelujen toimintaan saaduista avustuksista ja muista toimintatuotoista, joita ei ole ta-
lousarviolla täysimääräisinä huomioitu. Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutulot ylittivät ta-
lousarvion noin 280 000 eurolla.  
 
Palvelualueen toimintakulut ylittivät talousarvion noin 3,1 miljoonalla eurolla.  
 
Perusopetuksen yhteiset palvelut 
Osa perusopetuksen yhteisiin suunnitelluista toimintatuloista toteutui perusopetuksen koulujen kus-
tannuspaikoilla ja toimintatuotot alittivat suunnitellun talousarvion noin 180 000 euroa. Toimintakulut 
puolestaan ylittivät suunnitellun noin 1,1 milj. euroa.  
 
Henkilöstömenoja lisäävä, talousarviolla huomioimaton erä, perusopetuksen lomapalkkajaksotuk-
sen oikaisu oli tilinpäätösvuonna noin 194 000 euroa. Perusopetuksen sairausvakuutuskorvaukset 
(menoja pienentävä erä) on talousarviolla suunniteltu perusopetuksen yhteisiin palveluihin 470 600 
euroa, mutta toteumatieto viedään kustannuspaikkakohtaisesti oikeille yksiköille. Sairasvakuutus-
korvauksia toteutui yhteensä 515 910 euroa. 
 
Valtion erityiskoulujen palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 195 000 eurolla. Jyväskyläläisoppi-
laiden maksuosuudet muilta kunnilta ylittivät asetetun talousarvion noin 205 000 eurolla.  
 
Perusopetuksen koulut 
Perusopetuksen koulujen henkilöstökulut toteutuivat lisätalousarvion jälkeen lähes suunnitellusti, yli-
tys lisättyyn talousarvioon nähden oli noin 67 000 euroa. Palvelujen ostot ylittivät talousarvion noin 
725 000 euroa. Koulujen matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittyivät noin 458 000 euroa lisätalousarvi-
osta huolimatta. Tästä noin 20 000 euroa oli budjetoimatonta, josta on laskutettu muita kuntia. Lisä-
talousarvio laadittiin riittämättömänä. Majoitus- ja ravitsemispalvelut ylittyivät noin 104.000 euroa.  
 
Aamu- ja iltapäivätoiminta 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuuteen kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri sekä vaati-
vaa erityistä tukea tarvitsevien lasten aamu- ja iltapäivätoiminta Vertti. Jälkkäri-toiminnan asiakas-
maksutulot ylittivät talousarvion noin 276 000 eurolla. Täysimääräistä toimintamaksua maksavien 
osuus on lisääntynyt, joka näkyy toimintatuottojen kasvuna. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa 1.4.2018 
alkaen otettiin käyttöön toimintamaksun perimättä jättäminen sekä puolitus, mutta talousarviolla huo-
mioitu tulojen vähennys ei toteutunut ennakoidusti.  
 
Vertti-ryhmien toiminnan toimintakulut ylittivät talousarvion noin 130 000 eurolla. Ylitys aiheutui hen-
kilöstömenojen ja ravitsemuspalveluiden kasvusta. Kuljetuskustannukset ylittyivät lisätalousarviosta 
huolimatta. 
 
Oppilashuolto 
Oppilashuolto alitti talousarvion noin 105 000 eurolla, toimintatulojen ylittäessä talousarvion noin 20 
000 euroa ja toimintakulujen alittaessa suunnitellun noin 84 000 euroa. Toimintatuotot koostuivat 
pääasiassa palvelujen myynnistä muille kunnille. Henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 72.000 
eurolla, kun tilinpäätösvuodelle koko vuodeksi suunnitellut henkilöstön lisäykset saatiin rekrytoitua 
vasta kesken vuoden.  
 
Nuorisopalvelut 
Nuorisopalvelujen talousarvio alittui toimintakatteen osalta noin 353 000 euroa. Toimintatuotot ylitti-
vät talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla ja toimintamenot noin 1,1 miljoonalla eurolla.  
 
Nuorisopalvelujen toimintaan saatuja avustuksia, hankerahoitusta ja muita toimintatuottoja ei ole ta-
lousarviolla täysimääräisinä huomioitu. Avustuksia ja hankerahoitusta saatiin nuorisopalvelujen 
hankkeisiin, työpajatoimintaan sekä etsivään nuorisotyöhön. Hankkeisiin saatavaa rahoitusta ei ole 
talousarviolla huomioitu. Kasvun maisema- hankkeen tilikauden 2018 tuloina huomioitiin tilikaudelle 
kuuluvat tulot, vaikka varsinainen maksatus tapahtuu osittain vuoden 2019 puolella.   
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Toimintakulut ylittivät talousarvion noin 1,1 miljoonalla eurolla. Nuorisopalvelujen hankkeisiin ja 
avustusperusteiseen toimintaan liittyvät toimintakulut eivät ole talousarviolla täysimääräisinä huomi-
oitu. Kasvun maisema -hankkeen toimintakulut on huomioitu talousarviolla omarahoitusosuuden 
suuruisina, mutta todelliset toimintakulut toteutuivat noin 450 000 euroa suurempina kuin talousarvio. 
Nuorisopalvelujen muita pienempiä hankkeita ei ole talousarviolla huomioitu. Näistä aiheutuva toi-
mintakulujen ylitys talousarvioon nähden on noin ilman työpajatoimintaa noin 135 000 euroa. Etsivän 
nuorisotyön osalta talousarvio ylitti toimintakulut noin 200 000 euroa ja työpajatoiminnan toimintaku-
lut ylittivät talousarvion noin 200 000 euroa.  
 
Liikuntapalvelut  
Jyväskylän liikuntapalvelujen kokonaiskulut ylittyivät 568 954 eurolla suhteessa talousarvioon. Mer-
kittävin tekijä ylitykseen oli Killerin jäähalliin (-494 265 euroa) ja Vehkahalliin (-206 748 euroa) kus-
tannukset, joita ei ollut mukana talousarviossa, mutta ne näkyvät toteutuneissa toimintakuluissa ja -
tuloissa. Vastaavasti Killerin jäähalliin ja Vehkahalliin liittyvät tulokertymät näkyvät tilinpäätöksessä 
kokonaistuottojen merkittävinä ylityksinä.  
 
Muita kulujen nousuja muodostui erityisesti uimahallien palvelujen ostojen kasvusta (-117 315 eu-
roa) liittyen mm. rakennusten- ja alueiden kunnossapitoon sekä puhtaanapito- ja pesulapalveluihin.  
 
Liikuntapalvelujen kokonaistuotot ylittyivät noin 523 992 eurolla suhteessa talousarvioon. Uimahal-
lien tulokertymät putosivat edellisvuoteen verrattuna 299 308 euroa. Tämä selittyy mm. että kam-
panjatuotto oli edellisvuotta pienempi, yhä useampi seniori-ikäinen hankki seniorikortti 65+ -tuotteen 
normaalien kerta- ja sarjatuotteiden sijaan sekä perheiden käyntimäärät vähenivät. Lisäksi Wella-
mon asiakasmäärät putosivat 7 075 käyntikerralla, joka vaikutti osaltaan myös tulokertymään. Wel-
lamon suhteen ongelma on se, että kävijämäärä on noussut pysyvästi yli 100 000, mikä on käytet-
tävissä oleviin tiloihin nähden erityisen paljon. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
Vuoden 2018 tilinpäätöksen ylijäämä on 37 307 euroa. Kokonaiskulut ylittyivät 97 000 euroa suh-
teessa talousarvioon, mutta myös tuottoja kertyi yhteensä 134 000 euroa tavoitetasoa enemmän. 
Kumulatiivinen ylijäämä vuoden 2018 lopussa on 278 066 euroa.  
 
Jyväskylän kaupunginteatteri 
Kaupunginteatterin kokonaiskulut ylittyivät 161 000 eurolla suhteessa talousarvioon. Kulujen nousu 
muodostui palvelujen ostoissa mm. koneiden ja kaluston kunnossapidossa sekä painatus- ja ilmoi-
tuspalveluissa ja asiantuntijapalveluissa. 
 
Kaupunginteatterin kokonaistuotot ylittyivät myös yli 220 000 eurolla suhteessa talousarvioon. Pää-
sylipputuloja tuli ennakoitua enemmän 136 000 euroa ja muut myyntitulot ylittyivät 78 000 euroa. 
Jyväskylän kaupunginteatteri on ollut ylivuoteisessa nettobudjetoinnissa vuodesta 2009 alkaen. 
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä kaupunginteatterin kumulatiivinen ylijäämä on 193 385 euroa.  
 
 
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Microsoft Office 365 ympäristön palvelut otetaan toimialalla käyttöön kevään 2019 aikana. Koska 
käyttöönotto aiheuttaa tarpeen uusia henkilökunnan käytössä olevia älypuhelimia, arvioidaan kalus-
tokulujen kasvavan tämän vuoksi. Talousarviolla kalustokulujen kasvua ei ole huomioitu. 
    
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 
Hankkeiden omavastuuosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 420 000 euroa, kun omavas-
tuuosuuksiin on varattu talousarviolla menoja noin 310 000 euroa.  
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Varhaiskasvatuspalvelut 
Vuonna 2019 ennustetaan palvelujen piiriin tulevan 120 uutta lasta ja subjektiivisen varhaiskasva-
tusoikeuden rajoituksen purkamisen odotetaan vaikuttavan noin 350 lapsen palveluntarpeeseen laa-
jentavasti. Lapsimäärän ja palveluntarpeen kasvuun on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa li-
säämällä lakisääteistä henkilöstöresurssia sekä varahenkilöstöä.  
 
Palokunnanmäelle sijoitetaan viipalerakennus vastaamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen. 
Kangasvuoren ja Savulahden päiväkotikoulut otetaan käyttöön elokuun 2019 alussa. Uutena esi-
miesalueena perustetaan Cygnaeuksen päiväkoti, johon liitetään Palokunnanmäelle siirrettävä vii-
palerakennus. Keljonkankaan, Kauramäen ja Keskustan alueilla aloittaa elokuussa 2019 kolme uutta 
yksityistä päiväkotia.  
 
Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot ylittivät vuonna 2018 talousarvion noin 280 000 eurolla. 
Vuoden 2019 talousarviolla on pyritty huomioimaan palveluntarpeen kasvu, talousarvion 2019 ol-
lessa noin 75 000 euroa suurempi kuin toteuma vuonna 2018. Lapsimäärässä ja palvelutarpeen 
laajuudessa tapahtuvat muutokset voivat kuitenkin aiheuttaa ravitsemuspalvelujen suuruuteen muu-
toksia.  
 
Perusopetuspalvelut 
Perusopetuksen oppilasmäärän odotetaan edelleen kasvavan vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 
talousarviossa on oppilasmäärän kasvuun pyritty varautumaan resurssilisäyksellä, mutta kevään ja 
syksyn 2019 aikana nähdään, onko suunniteltu resurssilisäys ollut riittävä. Alakoulujen oppilaat siir-
tyvät vähitellen yläkouluihin ja resurssitarve kasvaa tätä myötä edelleen, kun yläkouluoppilaan oppi-
laskohtaiset kustannukset ovat noin 1,5 kertaa suuremmat kuin alakouluoppilaan. 
 
Perusopetuksen koulujen kuljetuskustannusten ylitys vuonna 2018 lisätalousarviosta huolimatta ai-
heuttaa paineen myös vuoden 2019 talousarviossa pysymiseen. 
 
Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot ylittivät talousarvion vuonna 2018 noin 274 000 eurolla. 
Vuoden 2019 talousarviolla on huomioitu oppilasmäärässä tapahtuvat muutokset arvion mukaisesti, 
talousarvion 2019 ollessa noin 294 000 euroa suurempi kuin vuoden 2018 toteuma.  
 
Jyväskylän kansalaisopisto 
Valtionosuustuntimäärää joudutaan mahdollisesti edelleen vähentämään vuoden 2018 talousarvi-
osta, koska vos-tuntien vähentämisestä johtuvat henkilöstösäästöt olivat arvioitua pienemmät 
vuonna 2017. Keinoja henkilöstömenojen vähentämiseen ovat esimerkiksi kurssien vähentäminen, 
minimiopiskelijamäärien nosto tai lukuvuoden lyhentäminen. On myös otettava huomioon, että ELY-
keskus ei arvionsa mukaan tule tekemään työvoimakoulutukseen lisäostoa. 
 
Museopalvelut 
Keski-Suomen museo on peruskorjauksen vuoksi kiinni vuoden 2017 alusta lähtien. Peruskorjaus 
valmistuu kesällä 2019. Museon peruskorjaukseen liittyviin käyttäjän kalustehankintoihin ja uusien 
perusnäyttelyjen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä määrärahatarve (irtain käyttöomaisuus) tulee 
kasvamaan vuoden 2018 tasosta vuonna 2019, jolloin tiloja peruskorjauksen valmistuttua päästään 
kalustamaan ja perusnäyttelyä rakentamaan. Keskusarkiston kasvavan tilatarpeen vuoksi Keski-
Suomen museo tarvitsee korvaavan säilytystilan. Tämä ja Keski-Suomen museon museorakennuk-
sen käyttöönotto peruskorjauksen valmistuttua nostavat vuokrakustannuksia vuonna 2019. 
 
Liikuntapalvelut  
Liikuntapalvelujen tulokertymä korjaantui loppuvuoden mittaan parempaan suuntaan, mutta vaatii 
edelleen toimenpiteitä päästäkseen aikaisempien vuosien sekä nykyisen talousarvion vaatimalle tu-
lotavoitetasolle.  
 
Liikuntapalvelujen kassatoimintojen prosessien yhtenäistäminen on aloitettu ja jatketaan vuonna 
2019. Liikuntapalveluissa toteutettiin sisäinen tarkastus uimahallien kassatyöskentelyssä ja rahan-
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käsittelyssä ilmenneiden epäkohtien johdosta ja tehtiin tarvittavia korjaavia toimenpiteitä ja henkilös-
tömuutoksia. Korjaavien toimenpiteiden toteuttamista myös muihin toimipisteisiin jatketaan vuonna 
2019. 
 
Käyttömenojen hallinta vuoden 2019 osalta tulee edelleen vaatimaan esimiehiltä tarkkaa talouden-
suunnittelua ja tiukkaa talouskuria. Lisäksi talousarviossa pysyminen edellyttää noin 400 000 euroa 
sopeuttamistoimenpiteitä tälle vuodelle. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
Jyväskylä Sinfonia jatkaa toiminnan kehittämistä ylivuotisella budjetoinnilla. Vuoden 2018 irtaimen 
käyttöomaisuuden investointimäärärahasta 8 000 euroa siirrettiin vuodelle 2019. Lähivuosina useat 
muusikkokunnassa tapahtuvat eläköitymiset asettavat suuria paineita osaavan työvoiman rekrytoi-
misen onnistumiselle, mihin työskentelyolosuhteet ja toimitilakysymykset osaltaan merkittävästi vai-
kuttavat. Tällä on myös suora vaikutus yksikön talouteen, koska soittajiston kokoonpanoa joudutaan 
konserttitoiminnan turvaamiseksi tarvittaessa täydentämään taloudellisesti kuormittavilla sijaisuus-
järjestelyillä.  
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskien hallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyjä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen. 
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Sivistyksen toimiala ja sen tilivelvollinen johto ovat järjestäneet ja 
toteuttaneet vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Riskienhal-
linnan vastuita, ohjeistusta ja toimivauutta on entisestään selkeytetty vuoden mittaan järjestetyillä 
laajennetun johtoryhmän ja päiväkodinjohtajien koulutuksilla. Lisäksi asia käytiin läpi rehtorikunnan 
kanssa, joille yksityiskohtaisempi koulutus järjestetään keväällä 2019. Henkilöstöä koulutettiin laa-
jasti tietosuojariskeistä. 
 
Vuoden 2018 käyttötaloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä sivistyslautakunta ja kulttuuri- ja 
liikuntalautakunta määrittelivät myös seurattavat riskit. Riskiarvion valmistelivat palvelujohtajat, kult-
tuurin ja liikunnan johtoryhmä ja sivistyksen johtoryhmä. Riskeiksi valittiin laajasti palvelualueiden 
toimintaan vaikuttavia riskejä ja palvelualuekohtaisia erityisriskejä. Riskien arvioinnin, seurannan ja 
raportoinnin sekä dokumentoinnin tukena käytettiin toimialalla luotua täydentyvää taulukkoa, josta 
kävi ilmi riski, sen tausta, toimenpide-ehdotukset, aikataulutus ja vastuuhenkilöt. Näin muodostettu 
sisäisen valvonnan suunnitelma konkretisoi riskienhallinnan toimintamallin, tavoitteet ja vastuut. 
 
Merkittävimmät riskit olivat turvattomuuden lisääntyminen palvelujen järjestämisessä, uhkatilanteet 
tapahtumien ja asiakaskohtaamisten yhteydessä ja lakisääteisten varhaiskasvatus- ja oppilas- ja 
opiskeluhuoltopalvelujen vaarantuminen. 
 
Näistä turvattomuutta ennaltaehkäistiin monin eri toimenpitein: 1) Henkilöstön valmiutta toimia uh-
katilanteissa parannettiin jatkamalla perusopetuksessa ja varahaiskasvatuksessa ennaltaehkäise-
vää Avekki-koulutusta suunnitelman mukaisesti. Kulttuuri- ja liikuntapalveluissa vastaava koulutus 
aloitettiin museoista ja kirjastoista. 2) yksintyöskentelyn turvallisuuden parantamiseen kiinnitettiin 
huomiota työaikajärjestelyin, ohjeistuksia tarkentamalla, turvajärjestelmiä päivittämällä ja uusia tur-
valaitteita hankkimalla 
 
Toinen merkittävä riski oli lakisääteisten palvelujen järjestämisen vaarantuminen varhaiskasvatuk-
sessa ja oppilas- ja opiskeluhuollossa. Varhaiskasvatuksessa riskin taustalla oli talouden ja työlli-
syyden kohentumisesta seurannut nopea tarve saada lisää varhaiskasvatuspaikkoja. Kevään aikana 
onnistuttiin tekemään riittävät toimenpiteet ongelman ratkaisemiseksi: lisätiloja saatiin käyttöön, 
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kaikki mahdolliset yksiköiden hoitopaikat otettiin käyttöön ja kelpoisuusvaatimukset täyttävän lisä-
työvoiman rekrytoinnissa onnistuttiin. Toimenpiteet aiheuttivat merkittäviä lisäkustannuksia käyttöta-
louteen.  Palvelutarpeen kasvuun on varauduttu vuoden 2019 talousarviossa. Oppilas- ja opiskelu-
huollossa vuoden vaihteessa voimaan tullut ammatillisen koulutuksen reformi siirsi opiskeluhuollon 
palvelut toisen asteen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen osalta kaupungin vastuulle. Palveluun rek-
rytoitiin kaksi (2) uutta työntekijää, mutta se ei riittänyt lakisääteisissä aikarajoissa pysymiseksi, 
minkä vuoksi vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu lisärekrytointeihin. 
 
Vastuulliset esimiehet seurasivat merkittäviä riskejä jatkuvasti ja reagoivat niihin välittömästi sovit-
tuja menettelytapoja noudattaen. Palvelualueiden johto ja toimialan ylin johto pidettiin aja tasalla ja 
lautakunnalle raportoitiin kolmannesvuosittain. 
 
Alkuvuodesta 2019 yksi teatterin yhdeksästä (9) nostimesta rikkoutui säännöllisistä tarkastuksista 
huolimatta. Joitakin näytöksiä jouduttiin perumaan, mutta henkilövahingoilta vältyttiin. Alkuvuoden 
säätilan vaihteluihin liikuntapalvelut reagoi nopeasti, muun muassa sulkemalla Vehkahallin ja joitakin 
hiihtolatuja väliaikaisesti.  
 
Kehittämiskohteet 
Varhaiskasvatus on parantamassa uhkatilannetietojen käyttöä toiminnassaan vuonna 2019. Tämä 
käytäntö laajennetaan koskemaan koko toimialaa. Toinen kehittämiskohde on sisäisen valvonnan ja 
riskien hallinnan nykyistä parempi tiedostaminen arjessa ja johtamisessa 
 
Kokonaisarvio 
Edellä oleviin toimenpiteisiin viitaten sivistyksen toimiala katsoo onnistuneensa hyvin riskien hallin-
nassa. 
 
 
Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisesta ja taloudellisesta tavoitteiden saavut-
tamisesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteutumisesta. Lautakunnat ja toimialan viranhaltijajohto on järjestänyt vastuu-
alueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. sivis-
tyksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutuminen perustui kaupungin yhteisiin 
ohjeistuksiin ja toimialalla luodun työkalun käyttöön. 
 
Toimialan johtoryhmä käy kuukausittain läpi talouden toteutuman. Kustannuspaikkarakenne on to-
teutettu siten, että jokainen esimies pystyy helposti seuraamaan omien johdettavaien kokonaisuuk-
sien talouden toteutumista. Yksikkötasolla taloutta seurataan Cognos-raporttijärjestelmän kautta. 
Lautakunnalla raportoidaan kolmannesvuosittain toiminnasta, taloudesta ja riskienhallinnasta. Hen-
kilöstöhallinnon raportit käydään läpi kolmannesvuosittain. Henkilöstösuunnitelman sitovuuteen kiin-
nitettiin huomiota, erityisesti perusopetuksen osalta. Täyttöluvat käsiteltiin johtoryhmässä. 
 
Toimintavuonna keskityttiin henkilötietosuojariskeihin muuttuneen lainsäädännön ehtojen mukai-
sesti. Toimialalla tehtiin kattavasti henkilörekistereiden tietosuojaselosteet ja hallinnassamme oleviin 
sopimuksiin vietiin lisäyksenä henkilötietosuojaa koskevia lausekkeita ja verkosta löytyvistä toi-
mialan päätöksistä poistettiin henkilötiedot. Tietosuojakoulutusta järjestettiin huomattavan paljon ja 
erilaisia tietosuojaan liittyviä ohjeistuksia päivitettiin sekä henkilötietoja käsitteleviä prosesseja täs-
mennettiin. 
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Keväällä 2018 suoritetun henkilötietokyselyn perusteella joissakin toimialan yksiköissä ilmeni haas-
teita. Näihin kohdennettiin työsuojelullisia toimenpiteitä. Tilikauden aikana on tullut esille tiettyjen 
toiminta- ja talousprosessien heikkouksia liikuntapalveluissa. Näihin kiinnitetään jatkossa huomiota. 
Yhteistyössä sisäisen tarkastuksen kanssa on tehty kolmen yhtenäiskoulun auditointi, jonka tulosten 
perusteella muodostettiin kehittämissuunnitelma. Lisäksi on aloitettu liikuntapalvelujen sopimuskäy-
täntöjen kehittäminen erityisesti ympäristönäkökulmasta.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet   
Toimialan tavoitteena on sisällyttää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan seurantaa osaksi sään-
nöllistä kuukausittaista seurantaa ja raportointia. Toimiala panostaa tilaturvallisuuteen, uhkailmoitus-
ten parempaan hyödyntämiseen toiminnassa sekä yksiköiden talousseurannan tason nostoon ny-
kyistä tasalaatuisemmaksi. Lisäksi kehitetään tehokkaammaksi toimintaprosesseja, joissa on vuo-
den kuluessa havaittu heikkouksia. Tämä kaikki vaatii entistä parempaa arkijohtamista. 
 
Kokonaisarvio 
Kolmannesvuosiraporttien, itsearvioinnin ja realisoituneiden tapahtumien sekä suoritettujen toimen-
piteiden perusteella sisäinen valvonta on sivistyksen toimialalla toteutunut kohtuullisen hyvin. 
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3.1.4 Kaupunkirakenne 
 
Toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset 
 
Vuonna 2018 rakentaminen, erityisesti asuntorakentaminen, vilkastui edelleen aiemmista vuosista. 
Tämä heijastui sekä kaavoitukseen että maan myyntivoittoon, joka toteutui 1,9 M€ ennakoitua suu-
rempana. Kevään aikana saatiin valmiiksi useita kaupunkiympäristön kehitystä pitkällä aikavälillä 
ohjaavia suunnitelmia ja ohjelmia: pysäköintinormit uudistettiin, metsäohjelma valmistui ja uudet 
asuntopolitiikan linjaukset hyväksyttiin KymppiR2018-ohjelman yhteydessä. Lisäksi kaksivuotinen, 
Ympäristöministeriön osaltaan rahoittama Tourujoen kärkihanke päättyi onnistuneesti. 
 
Asemakaavoituksessa isoimmat hankkeet toteutuivat suunnitellusti. Jyväskylän kaupunki osallistui 
Asuntoreformi 2018 -kilpailuun ja merkittäviä asemakaavoja sai lainvoiman mm. keskustassa ja Kan-
kaalla. Keskustan kehittämistä tuettiin käynnistämällä erilaisia selvityksiä, edistämällä kaavahank-
keiden käynnistymistä yhteistyössä toimijoiden kanssa sekä järjestämällä täydennysrakentamisen 
kutsukilpailu. Paikkatietopalveluissa ei ollut olennaista muutoksia edelliseen vuoteen. LEAN proses-
sin ohjausmenetelmää testattiin onnistuneesti. Pilottiprosessina oli ”AO- ja AP- poikkeamispäätökset 
asemakaava-alueella”. Edelleen koettiin myös henkilöstövajetta johtuen rekrytoinnin haasteista.  
 
Kaupungin omien tonttituotantotavoitteiden ja kiinteistönomistajien tavoitteisiin vastaamisen ohella 
saatiin valmiiksi merkittävä määrä toimintaa pitkävaikutteisesti ohjaavia linjauksia ja ohjelmia. Näi-
den valmistelussa hyödynnettiin ostettavia asiantuntijapalveluita oman osaamisen rinnalla.  
 
Ensimmäistä kertaa Jyväskylässä toteutettuun hulevesilaskutukseen ja siihen liittyvään kiinteistöjen 
omistajaselvitykseen käytettiin merkittävästi työpanosta. Laskuista tehtyjen noin 200 muistutuksen 
käsittelyä jatketaan alkuvuonna 2019.  
 
Toivakan kunta liittyi 1.1.2018 Jyväskylän seudun jätelautakunnan jäseneksi Jyväskylän, Laukaan 
ja Muuramen lisäksi. Jätetaksan kokonaisuudistuksessa hyväksyttiin yhteinen taksarakenne vuo-
delle 2019. Koko toimialueella otetaan käyttöön jätehuollon perusmaksu ja yhtenäiset jätteenkäsit-
telymaksut sekä säilytetään kuntakohtaiset kuljetusmaksut.  
 
Seudullinen paikallisliikenne laajeni kesäkuun alusta Laukaan suuntaan aikaisempien siirtymäajan 
sopimusten loppuessa. Muutos vaikutti linja-autokalustoon ja vuorotarjontaan, kun Laukaan liikenne-
kokonaisuus aloitti omana kohteena. Lipputuotteet ja hinnat pysyivät aikaisemmalla tasolla. Matka-
määrät jatkoivat kasvuaan (+2,14%). Kasvua oli myös palvelu- ja asiointiliikenteen matkustajamää-
rissä (9 %). 
 
Fiksun liikkumisen edistämiskokonaisuus sai oman verkkosivuston www.jyvaskyla.fi/fiksustiliikkeella ja 
Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen valtionavustuksella toteutettiin mm. fiksun liikkumisen mark-
kinointikampanja. 
 
Asunto- ja liikerakentamisen myötä myönnettyjen rakennusten kerrosala kipusi 203 840 kerrosne-
liömetriin jääden edellisen vuoden tasosta n. 62 000 kerrosneliömetriä. Uusia asuntoja valmistui 2 
052 kappaletta ja lupia myönnettiin 1 771 uuden asunnon rakentamiseen. 
 
Rakennusvalvonta siirtyi alkuvuodesta 2018 täysin sähköiseen asiointipalveluun, kun sähköinen ar-
kistointi ja lupapäätösten sähköinen allekirjoitus otettiin käyttöön. Sähköisen asiointipalvelun kautta 
haettujen lupien määrä oli 70 % koko lupamäärästä.  
 
Koko Rakentajantalon henkilöstö muutti syyskuussa Kivääritehtaalle ja Tietotalolle. Organisointi työl-
listi erityisesti Johdon tuen palveluyksikköä. Konsernihallinnossa ollut vuorotteluvapaa aiheutti sijai-
suusjärjestelyjä myös kaupunkirakenteen johdon tuen yksikössä. 
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Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa. Ylläpidetään viiden vuoden asuinra-

kentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 k-m2) sekä oma-
kotitonteille (5 x 80 tonttia). Tarjotaan asuntotontteja varattavaksi ohjelman mukaisesti. 
 
Toteutui pääosin. Jyväskylän kaavoitusta on ohjattu täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelman 
periaattein ja 95 % uudesta rakentamisesta sijoittuu täydennysrakentamisen vyöhykkeille. Sekä 
omakoti- että kerros- ja rivitalotonttivarannon määrä ylittää edelleen viiden vuoden tarpeen.  
 
Vuoden lopussa kaavavarantoa oli kerros- ja rivitaloille 423 000 k-m2, mikä vastaa kuuden vuo-
den varantoa. Uutta kerros- ja rivitalojen rakennusoikeutta syntyi yli 80 000 k-m2, mikä ylittää 
70 000 k-m2 vuositavoitteen.  
 
Pientalotonttien kaavavaranto on 619 tonttia, mikä vastaa yli seitsemän vuoden varantoa. Tavoi-
tetta vuoden varantoa vastaavan määrän kaavoittamisesta omakotitonteissa ei saavutettu, sillä 
lainvoimaisissa kaavoissa uusia omakotitontteja kaupungin maalle tuli 1 kpl. 
   
Asuntotontteja on tarjottu varattavaksi pääosin ohjelman mukaisesti (79 omakotitonttia sekä noin 
41 000 k-m2 rivi- ja kerrostalotuotantoa vastaava tonttimäärä). 
 

2. Parannetaan markkinointia ja lisätään tonttivarantoa yritystoimintojen sijoittumisen edistämiseksi 
sekä elinkeinotoiminnan tueksi. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keskimäärin 10 ha/vuosi 
huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset. 
 
Toteutui. Yritystonttien markkinointia kehitettiin edelleen aluekohtaisesti esimerkiksi Eteläportin 
alueella. Vuonna 2018 keskimääräisen uuden kaavoitetun teollisuustonttivarannon määrä oli 
13,4 hehtaaria. Eteläportin alueen kehittymistä lähdettiin viemään eteenpäin yhdessä elinkeino-
yksikön kanssa. Alueen markkinointi on tuottanut paljon potentiaalisia toimijoita, joiden kanssa 
neuvottelut jatkuvat. Itäisen Palokärjen ja Kirrin alueiden esirakentamista on suunniteltu. 
  

Liikenne- ja viheralueet  
1. Katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 % vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantu-

nutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta). 
 
Tavoite saavutettiin jo vuonna 2017. Vuonna 2018 on alustavien tietojen mukaan tapahtunut 60 
loukkaantumista. Tilastoissa ei ole vielä mukana kaikki joulukuun onnettomuudet. 
  

2. Joukkoliikenteen matkamäärät kasvavat 2,0 % (vertailulukuna vuoden 2017 toteuma). 
 

Toteutui. Joukkoliikenteen matkamäärä oli 7,29 miljoonaa. Kasvua edelliseen vuoteen 2,14 % 
(+153 000 matkaa).  
 

Rakentaminen ja ympäristö 
1. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 %:ssa myönne-

tyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten käsittelyaika on enintään 4 kuukautta. 
 

Toteutui osittain. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli 6 viikkoa 64 %:ssa 
myönnetyistä luvista. Rakennuslupien käsittelyaika jäi hieman tavoitteesta, koska rakennusval-
vonnassa oli kahden henkilötyövuoden resurssivajaus. Käsittelyaikaan on laskettu myös asiak-
kaasta johtuvat viiveet.  
 
Toteutui. Kaikkien maa-aineslupien käsittelyaika oli alle 4 kuukautta. Ympäristölupia käsiteltiin 
12 kappaletta ja näistä kahden luvan käsittelyaika oli yli 4 kuukautta. Pidemmät käsittelyajat joh-
tuivat hakemuksen täydentämisestä ja hankesuunnitelman muutoksesta. 
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2. Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvonta-
käyntejä 80 kappaletta (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tar-
kastukset, 1 250 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. 

 
Toteutui. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteille tehtiin 87 suunnitelmallista tarkastusta; määrä oli 
hieman suunniteltua suurempi ja johtuu uusien toimintojen käynnistämisestä. 
 
Ei toteutunut. Suunnitelmallisia tarkastuksia elintarvike- ja terveysvalvonnassa tehtiin 949 kpl, 
joka on 301 kpl vähemmän kuin suunniteltiin. Tämä johtuu pitkäaikaisesta resurssipulasta mm. 
eläköitymiseen liittyen, vesipuolen häiriötilanteiden runsaasta lukumäärästä sekä muun akuutin 
työn suhteellisesti suuresta osuudesta. 
  

 
Käyttötalouden toteutuminen 
 
Kaupunkirakenne 2018 
 

 
 
 

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon  
 
Kaupunkirakenteen toimialan kate toteutui noin 4,4 milj. euroa muutettua talousarviota positiivisem-
pana tulojen ylittymisen vuoksi. Suurimmat tulopoikkeamat olivat maan myyntivoitoissa (1,9 milj.), 
katupalvelujen tuloissa (1,0 milj.) sekä maankäyttösopimusmaksussa (0,6 milj.). Lisäksi kaikkien pal-
velualueiden sisällä, eri palveluyksiköiden välillä, oli myös muita pienempiä eroja sekä tulojen että 
menojen toteutumissa. 
  
 

Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama

talousarvio muutokset muutosten                          

           jälkeen      

Asiakaspalvelu ja johdon tuki
Toimintatulot 182,0 0,0 182,0 269,3 87,3

Toimintamenot -3 229,7 -6,8 -3 236,5 -2 956,2 280,3

Toimintakate -3 047,7 -6,8 -3 054,5 -2 686,8 367,7

Liikenne- ja viheralueet
Toimintatulot 23 913,9 0,0 23 913,9 26 118,7 2 204,8

Toimintamenot -40 090,2 25,6 -40 064,6 -41 047,0 -982,4

Toimintakate -16 176,3 25,6 -16 150,7 -14 928,3 1 222,4

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö
Toimintatulot 22 610,0 0,0 22 610,0 24 724,9 2 114,9

Toimintamenot -5 874,5 -23,9 -5 898,4 -5 843,7 54,7

Toimintakate 16 735,5 -23,9 16 711,6 18 881,2 2 169,6

Rakentaminen ja ympäristö
Toimintatulot 3 187,5 0,0 3 187,5 3 234,3 46,8

Toimintamenot -5 053,0 -37,8 -5 090,8 -4 477,4 613,4

Toimintakate -1 865,5 -37,8 -1 903,3 -1 243,1 660,2

Kaupunkirakenne yhteensä
Toimintatulot 49 893,4 0,0 49 893,4 54 347,3 4 453,9

Toimintamenot -54 247,4 -42,9 -54 290,3 -54 324,3 -34,0

Toimintakate (sitova) -4 354,0 -42,9 -4 396,9 23,0 4 419,9

1 000 euroa
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Vilkas asuntorakentaminen heijastui kaupunkisuunnittelun ja maankäytön toimintaan ja talouteen 
myönteisesti. Tonttien myyntivoitot ylittyivät noin 1,9 milj. euroa talousarvioon nähden. Kaiken kaik-
kiaan palvelualueen kate toteutui n. 2.2 milj. euroa talousarviota positiivisempana. Valtaosa me-
nosäästöstä johtui henkilöstöresurssien vajauksesta ja rekrytoinnin haasteista. Menoissa on pystytty 
säästämään edelleen tehostamalla erityisesti pohjakarttatuotannon prosesseja. Vastaavasti pilaan-
tuneiden maiden puhdistuksen ja käytöstä poistettujen rakennusten purkukustannukset ylittivät bud-
jetoidun arvion. 
 
Liikenne- ja viheralueilla kate toteutui n. 1,2 milj. euroa talousarviota parempana. Katupalveluiden 
kate oli lähes 0,8 milj. euroa talousarviota parempi. Maankäyttösopimustuloja kertyi investointihank-
keista n. 0,6 milj. arvioitua enemmän. 
 
Joukkoliikenteen seudullisessa toiminnassa asiakastulot kasvoivat n. 0,4 milj. euroa. Kasvua olisi 
ollut enemmän, mutta joukkoliikennejaoston marraskuun päätös alentaa kausilippujen hinnoittelua 
1.1.2019 alkaen vaikutti myös asiakkaiden ostokäyttäytymiseen, siirtäen ostoja vuodenvaihteen yli.  
Liikennöintikustannukset nousivat n. 0,6 milj. euroa. Koko joukko- ja palveluliikenteen yksikön osalta 
kate oli n. 0,2 milj. euroa talousarviota heikompi.   
 
Rakentamisen ja ympäristön palvelualueella kate toteutuu n. 0,66 milj. euroa budjetoitua parempana 
johtuen ympäristönsuojelun tulojen ylittymisestä sekä kaikkien palveluyksikköjen menojen alittumi-
sesta. Rakennusalan rekrytointihaasteet näkyvät henkilöstökulujen alittumisessa. 
 
Asiakaspalvelun ja johdon tuen henkilöstömenoista kertyi menosäästöjä etupäässä sijaisjärjestely-
jen ja eläköitymisten vuoksi. Myös palvelujen ostojen toteutuma oli budjetoitua pienempi. 
  
 
Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2019 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 
 
Keskusta-asemanseudun suunnittelu on edellyttänyt huomattavasti normaalista tasosta suurempaa 
panostusta yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijapalveluihin. Asemakaavoituksen asiantuntijapalvelu-
määräraha on sen sijaan vuonna 2019 edellistä vuotta pienempi. Kiinteistönomistajien tarve kaava-
muutoksille on ollut, ja sen arvioidaan säilyvän korkealla tasolla. Palvelukykyä parannetaan puiteso-
pimusmenettelyllä. Asiantuntijamäärärahan tarve arvioidaan uudelleen vuodelle 2020. Rakenta-
mista ja tontinluovutusta tapahtuu yhä enemmän jo ennestään rakennetuilla kiinteistöillä. Rakennus-
ten purkamiseen ja pilaantuneiden maiden käsittelyyn osoitettujen määrärahojen riittävyyttä tulee 
tarkastella suhteessa tavoitteisiin vuodelle 2020. 
 
Pohjakartta-aineistojen tuotot voivat jatkossa vähentyä. EU:n Inspire-direktiivin eteneminen lisää jat-
kossa korvauksetta luovutettavien aineistojen määrää ja siten niistä saatavat tulotkin vähenevät. 
Pohjakarttatuotantoa on tehostettu voimakkaasti viime aikoina ja siten em. direktiivin vaikutusta on 
voitu kompensoida toistaiseksi. 
 
Asunto- ja liikerakentaminen jatkuu vilkkaana, myös teollisuusrakentamisessa on havaittavissa in-
vestointitarpeita. Päätös sähköiseen arkistoon siirtymisestä tulee suoristamaan rakennusvalvonnan 
prosesseja sekä parantamaan asiakaspalvelua. Ympäristölupien määrä jatkaa pienenemistään, kun 
toiminnot siirtyvät ilmoituksenvaraisiksi lainsäädännön muutosten johdosta. Tämä siirtää valvonnan 
tarvetta ennakkokäsittelystä jälkivalvontaan.  
 
Joukkoliikenteen matkamäärien myönteisen kehityksen ennustetaan jatkuvan ja vuonna 2019 toi-
menpiteinä on lisätä näkyvyyttä viestinnän ja markkinoinnin sekä erilaisten tapahtumien avulla. Jouk-
koliikenteen matkamäärien kasvuun voivat vaikuttaa paikallisliikennekeskuksen poikkeusolosuhteet; 
liikenteen siirtäminen Asemakadulle voi heikentää asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun. 
 
Sähköisten palveluiden tarjonta tulee kasvamaan ja se tulee näkymään vahvasti myös asiakkaille 
tarjottavien lisäarvopalveluiden lisääntymisenä. Palveluverkon kehittäminen jatkuu ja vuorotarjon-
nan parantamista toteutetaan talouden mahdollistamissa rajoissa. 
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Vuonna 2018 toteutettu seurantatutkimus osoitti, että työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimenpi-
teillä on mahdollista kasvattaa kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuutta lyhyessäkin ajassa; Val-
metilla kestävien kulkutapojen kulkutapaosuus kasvoi 9 % vain kahdessa vuodessa. Nämä kestävän 
työmatkaliikkumisen toimintamallista saadut hyvät tulokset puoltavat sitä, että tulevinakin vuosina 
yhteistyötä työnantajakumppanien kanssa jatketaan ja verkostoa pyritään laajentamaan. 
 
Lisärahoitus mahdollistaa katuverkon kunnossapitotoimenpiteiden jatkamisen sellaisessa laajuu-
dessa, että katujen korjausvelkaa saadaan vähennettyä. Työtä tehdään yhteistyössä Jyväskylän 
Energian kanssa päivitetyn korjausvelkaohjelman mukaisesti. 
 
Talvihoidon talousarviovaraukset on tehty nykyisen toimintamallin mukaisesti. Syksyllä koko kau-
pungin alueella käynnistyvä omajohtoinen hoitourakointi saattaa aiheuttaa talvihoidon osalta pai-
neita menoylitykseen. 
 
 
Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen. 
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Kaupunkirakenteen toimiala ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt 
ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Toimialan 
matala organisaatio ja henkilöstön rajallinen määrä helpottavat vastuiden selkeää jakautumista. 
Koko esimiehistö on pystytty kouluttamaan uusiin ohjeistuksiin keskitetysti ja koko henkilöstö on 
saanut tarvittavan informaation aiheeseen yhteistilaisuudessa. Poikkeustilanteiden varautumisen 
osalta henkilöstössä on tapahtunut muutoksia ja uusia vastuuhenkilöitä on koulutettu tehtäväänsä 
ja vastuisiinsa. 
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana toimialalla on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita 
uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat 
suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Toimialan esimiehet ovat tilai-
suudessaan 22.8.2018 tehneet kaupungin yhteistä riskiarviointipohjaa käyttäen arvion riskeistä. 
Arviointiin nostettiin 16 oleellista riskiä, joille määriteltiin todennäköisyys ja vaikuttavuus sekä toi-
menpiteet ja vastuutahot riskin minimoimiseksi. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin 
tavoitteet ja vastuut. 
 
Riskikartoituksen toimenpiteitä seurataan johtoryhmässä ja esimiestilaisuuksissa. Toimialan talous-
arviossa on myös keskitytty resursoimaan riskien minimointiin johtavia toimia. Vastuuhenkilöt huo-
lehtivat toimillaan, että riskejä minimoidaan. Toimialalle tyypillisesti osa riskeistä voi realisoitua 
omasta toiminnasta huolimatta ja tällöin ajantasaisella ja harjoitellulla varautumissuunnitelmalla py-
ritään minimoimaan vaikutuksia. Lisäksi toimintatapoja muutettaessa ja merkittäviä hankkeita ava-
tessa tehdään tapauskohtaisia riskikartoituksia. Näin on toimittu esimerkiksi hulevesiprosessin yh-
teydessä. 
 
Kaupunkirakenteen todennäköisyyden ja vaikuttavuuden yhteisvaikutuksiltaan merkittäviksi riskeiksi 
on arvioitu rakennetun infrastruktuurin rapautuminen, teknisen sektorin asiantuntijahenkilöstön saa-
tavuus, kaavavalitus ja rakentamisen suhdannevaihtelu. Lisäksi huomioitavia riskejä ovat saastu-
neet maa- ja vesialueet, epäonnistuminen kilpailutuksissa tai hankinnoissa ja epäonnistuminen il-
mastonmuutokseen varautumisessa. Erityisesti hyvällä varautumissuunnitelmalla hallittaviksi ris-
keiksi tunnistettiin vaarallisten aineiden onnettomuus, vakava talousvesihuollon häiriö ja poikkeuk-
sellinen sääilmiö. 
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Näistä merkittävimmistä riskeistä mikään ei ole realisoitunut toimintaa ja sen jatkuvuutta olennaisesti 
uhkaavalla tavalla. Vähäisemmistä riskeistä vuoden aikana realisoitui yksi tietosuojaloukkaus, joka 
liittyi tietojärjestelmäaukkoon. Rakennuslupaa sähköisesti hakiessa naapurikuulemista jättävällä 
henkilöllä olisi ollut mahdollisuus nähdä luvan hakijan henkilötietoja. Tietosuoja-aukko tukittiin pian 
ja tietosuojaloukkauksesta tehtiin asianmukaiset ilmoitukset. 
 
Edellä mainittuihin analyyseihin ja toimenpiteisiin viitaten voidaan todeta, että toimialan riskienhal-
linnassa on kokonaisuudessaan onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti. 
 
 
Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Lautakunta ja toimialan viranhaltijajohto on järjestänyt vastuualu-
eensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Kaupunkirakenteen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttaminen perustuu kaupun-
gilla yhteisesti käytössä olevien työkalujen lisäksi toiminnanohjausjärjestelmään, auditointeihin ja 
johdon katselmukseen. Vuonna 2018 tehtiin myös CAF arviointi. Lisäksi käytössä on monia yksityis-
kohtaisia valvonnan tarkistuslistoja palvelualueilla ja -yksiköissä. Yhteistyössä sisäisen tarkastuksen 
kanssa on auditoitu hulevesiprosessi ja Valon kaupunki. 
 
Toimialan johtoryhmä käy kuukausittain läpi talouden-, henkilöstöhallinnon- ja rakentamisen raportit. 
Talouden kolmannesvuosiraportti on annettu lautakunnille kolmannesvuosittain. Yksikkötasolla ta-
loutta on seurattu cognos-raportointijärjestelmän kautta. Lisäksi yksiköillä on käytössään kustannus-
paikka ja projektiseurantoja eri toiminnoistaan. Kustannuspaikkarakenne on toteutettu siten, että jo-
kainen esimies pystyy helposti seuraamaan omien johdettavien kokonaisuuksien talouden toteutu-
mista. Henkilöstösuunnitelman sitovuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota ja täyttöluvat on käsitelty 
johtoryhmässä. 
 
Toimialalla on jatkettu palvelutoiminnan riskien ja johtamiskäytänteiden tarkastelua. Vuosittain tar-
kempaan tarkasteluun valitaan yksi riskityyppi. Toimintavuonna keskityttiin henkilötietosuojariskeihin 
muuttuneen lainsäädännön ehtojen mukaisesti. Toimialalla on tehty kattavasti henkilörekistereiden 
tietosuojaselosteet. Hallinnassamme oleviin sopimuksiin on pääsääntöisesti viety lisäyksenä henki-
lötietosuojaa koskevat lausekkeet. Verkosta löytyvistä toimialan päätöksistä on siivottu pois henki-
lötiedot. Työ on ollut erittäin aikaa vievää ja tulos heikentää kuntalaisten ja sidosryhmien tiedonsaan-
tia monista päätöksistä. 
  
Toimialalla ei ole havaittu merkittäviä poikkeamia sisäisessä valvonnassa ja riskien hallinnassa. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Toimialalla jatketaan systemaattista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamista. Vuosittain 
valitaan kehittämiskohteet ja vuoden 2019 aikana valmistellaan erityisesti talouden ohjausta niin, 
että liikenne- ja viheralueiden palvelualueen ja Altek aluetekniikka -liikelaitoksen toimintojen yhdis-
täminen 2020 alusta sujuu toimintojen tehokkuutta ja jatkuvuutta vaarantamatta. Myös varautumisen 
uuden henkilöresurssin osaamista syvennetään edelleen. Koko kaupungin kehittämiskohteena työs-
tetään tietoturvallisuutta. 
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Kokonaisarvio 
Kaupunkirakenteen toimiala on toimintaraporttien valossa päässyt toimikaudella sekä taloudellisesti 
että tavoitteenasetannallisesti hyvään tulokseen. Tässä selonteossa kerrotuin keinoin ja toimenpitein 
on varmistettu toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja pyritty varmistamaan sen jatkuvuus. Selonteon 
valossa voidaan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on vähintäänkin kelvollisella tasolla. 
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3.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen  
 
Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Lii-
kelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta liikelaitok-
silta. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, jo-
ten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 
2018 tuloslaskelmasta. 
 

 
 
 
Verotulot olivat tilinpäätösvuonna yhteensä 513,8 milj. euroa ja toteutuivat 0,9 milj. euroa talousar-
viota pienempinä. Valtionosuudet olivat 173,5 milj. euroa ja toteutuivat 29 600 euroa muutettua ta-
lousarviota suurempina. 
 
Rahoitustulot ja -menot olivat yhteensä 25,9 milj. euroa ja toteutuivat 1,0 milj. euroa muutettua ta-
lousarviota suurempina. Tähän vaikuttivat erityisesti kaupungin saamat talousarviossa arvioitua suu-
remmat osinkotuotot. Korkokulut olivat 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät ja muut 
rahoitustuotot 0,6 milj. euroa talousarviota suuremmat.  
 
 
 
 

1 000 euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Toimintatulot 137 660,1 1 781,2 139 441,3 152 040,8 12 599,5
Myyntitulot 46 500,0 -550,8 45 949,2 49 650,9 3 701,7
Maksutulot 50 333,6 -56,0 50 277,6 50 875,2 597,6
Tuet ja avustukset 9 913,7 1 750,0 11 663,7 15 250,7 3 587,0
Muut toimintatulot 30 912,8 638,0 31 550,8 36 263,9 4 713,2

Toimintamenot -816 679,8 -14 576,3 -831 256,1 -837 791,3 -6 535,2
Henkilöstömenot -289 512,0 -3 153,4 -292 665,4 -295 982,4 -3 317,0
Palvelujen ostot -362 222,3 -9 332,7 -371 555,0 -374 594,9 -3 039,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 738,1 -60,5 -19 798,6 -19 933,1 -134,4
Avustukset muille -59 646,8 -1 585,0 -61 231,8 -61 080,4 151,4
Avustukset liikelaitoksille 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut toimintamenot -85 560,5 -444,7 -86 005,2 -86 200,6 -195,3

Toimintakate -679 019,7 -12 795,1 -691 814,8 -685 750,5 6 064,3
Verotulot 514 657,5 0,0 514 657,5 513 761,0 -896,5
Valtionosuudet 171 430,0 1 994,5 173 424,5 173 454,1 29,6
Rahoitustulot ja -menot: 24 161,8 688,0 24 849,8 25 884,7 1 034,9

Korkotulot muilta 8 926,9 0,0 8 926,9 8 944,7 17,8
Korkotulot liikelaitoksilta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut rahoitustulot muilta 9 962,5 0,0 9 962,5 10 582,1 619,6
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksil 12 500,0 0,0 12 500,0 12 500,0 0,0
Korkomenot -7 187,6 688,0 -6 499,6 -6 100,1 399,5
Muut rahoitusmenot -40,0 0,0 -40,0 -42,0 -2,0

Vuosikate 31 229,6 -10 112,6 21 117,0 27 349,2 6 232,2
Poistot ja arvonalentumiset -26 353,0 0,0 -26 353,0 -24 866,9 1 486,1
Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Tilikauden tulos 4 876,6 -10 112,6 -5 236,0 2 482,4 7 718,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 340,4 0,0 340,4 340,4 0,0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 -4,4 -4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 217,0 -10 112,6 -4 895,6 2 818,4 7 714,0
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Verotulojen erittely 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Valtionosuuksien erittely 
 

 

1 000 euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

VEROTULOT 514 657,5 0,0 514 657,5 513 761,0 -896,5
Kunnan tulovero 439 257,5 0,0 439 257,5 438 821,0 -436,5
Osuus yhteisöveron tuotosta 26 800,0 0,0 26 800,0 25 941,7 -858,3
Kiinteistövero 48 600,0 0,0 48 600,0 48 998,2 398,2

Tulovero-%otettava tulo Muutos-%
Verovuosi 2004 18,52 % 1 486 565 2,6 %

Verovuosi 2005 18,55 % 1 547 692 4,1 %

Verovuosi 2006 18,69 % 1 619 807 4,7 %

Verovuosi 2007 18,69 % 1 737 740 7,3 %

Verovuosi 2008 18,69 % 1 856 708 6,8 %

Verovuosi 2009 18,50 % 1 868 683 0,6 %

Verovuosi 2010 19,00 % 1 896 354 1,5 %

Verovuosi 2011 19,00 % 1 962 509 3,5 %

Verovuosi 2012 19,50 % 2 019 954 2,9 %

Verovuosi 2013 20,00 % 2 090 817 3,5 %

Verovuosi 2014 20,00 % 2 122 382 1,5 %

Verovuosi 2015 20,00 % 2 153 490 1,5 %

Verovuosi 2016 20,00 % 2 180 504 1,3 %

Verovuosi 2017 20,00 % 2 154 546 -1,2 %

Verovuosi 2018 * Arvio 20,00 % 2 227 420 3,4 %

Kiinteistöveroprosentit Vero-%
Vakituiset asuinrakennukset 0,55 %
Muut asuinrakennukset 1,55 %
Yleinen kiinteistövero 1,30 %
Voimalaitokset 3,10 %
Rakentamaton rakennuspaikka 4,00 %

1 000 euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

VALTIONOSUUDET 171 430,0 1 994,5 173 424,5 173 454,2 29,7
Peruspalveluiden valtionosuus 147 590,1 2 351,1 149 941,2 149 941,3 0,1
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 46 126,9 -770,8 45 356,1 45 356,1 0,0
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -22 287,0 414,2 -21 872,8 -21 843,2 29,6
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3.3 Investointien toteutuminen 
 
Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot: 

- Maa- ja vesialueet 
- Irtain käyttöomaisuus  
- Osakkeet ja osuudet  
- Tilapalvelun investointimenojen loppusumma 
- Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet 
- Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka. 

 

 
 
Talonrakennusinvestointien toteutumisvertailu löytyy Tilapalvelu-liikelaitoksen tilinpäätöksestä. 

1 000 euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama
talousarvio muutokset muutosten

jälkeen

Maa- ja vesialueet
Tulot (sitova) 1 000,0 0,0 1 000,0 1 293,5 293,5
Menot (sitova) -6 000,0 0,0 -6 000,0 -6 411,3 -411,3
Netto -5 000,0 0,0 -5 000,0 -5 117,8 -117,8

Irtain käyttöomaisuus
Tulot yhteensä (sitova) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Konsernihallinto -2 000,0 -693,0 -2 693,0 -1 423,7 1 269,3
Perusturva -409,7 0,0 -409,7 -191,0 218,7
Kasvun ja oppimisen palvelut -2 259,0 0,0 -2 259,0 -1 745,0 514,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -1 560,0 -44,0 -1 604,0 -811,0 793,0
Kaupunkirakenne -1 185,0 0,0 -1 185,0 -437,2 747,8
Menot yhteensä (sitova) -7 413,7 -737,0 -8 150,7 -4 607,9 3 542,8
Netto -7 413,7 -737,0 -8 150,7 -4 607,9 3 542,8

Osakkeet ja osuudet
Tulot (sitova) 0,0 245,9 245,9 451,3 205,4
Menot (sitova) -10 200,0 9 550,0 -650,0 -150,5 499,5
Netto -10 200,0 9 795,9 -404,1 300,8 704,9

Urheilu- ja retkeilyalueet
Tulot (sitova) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Menot (sitova) -1 800,0 -60,0 -1 860,0 -1 477,0 383,0
Netto -1 800,0 -60,0 -1 860,0 -1 477,0 383,0

Kunnallistekniikka
Katupalvelut
Tulot 0,0 0,0 0,0 520,5 520,5
Menot -16 350,0 -3 900,0 -20 250,0 -17 106,8 3 143,2
Netto -16 350,0 -3 900,0 -20 250,0 -16 586,3 3 663,7
Viherpalvelut
Tulot 0,0 0,0 0,0 19,2 19,2
Menot -1 820,0 -2 070,0 -3 890,0 -2 072,2 1 817,8
Netto -1 820,0 -2 070,0 -3 890,0 -2 053,0 1 837,0
Satamapalvelut
Tulot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Menot -80,0 0,0 -80,0 -239,6 -159,6
Netto -80,0 0,0 -80,0 -239,6 -159,6
Kunnallistekniikka yhteensä
Tulot (sitova) 0,0 0,0 0,0 539,7 539,7
Menot (sitova) -18 250,0 -5 970,0 -24 220,0 -19 418,6 4 801,4
Netto -18 250,0 -5 970,0 -24 220,0 -18 878,9 5 341,1

KAIKKI YHTEENSÄ
Tulot 1 000,0 245,9 1 245,9 2 284,5 1 038,6
Menot -43 663,7 2 783,0 -40 880,7 -32 065,3 8 815,4
Netto -42 663,7 3 028,9 -39 634,8 -29 780,7 9 854,1
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Maan osto ja myynti  
 
Maan ostomääräraha ylittyi noin 0,4 milj. euroa. Yritystonttien esirakentamiseen ja rakennusten pur-
kuihin käytettiin noin 1,7 milj. euroa, suurimpana Kankaan alueen paperitehdasrakennuksen purku-
urakka, joka toteutui lähes ennakoidusti. Raakamaakauppaa tehtiin noin 3,0 milj. eurolla, jolla saatiin 
hankittua maata tulevaisuuden tarpeisiin. Keskustasta Lyseon korttelista hankittiin kauppahalliraken-
nus kaupungille, tarkoituksena edistää korttelin suunnittelua ja toteutusta.  
 
Tonttikauppaa tehtiin hieman ennakoitua enemmän, suurimpana kauppana Kankaan alueen yritys-
tonttikauppa. Omakotitontteja luovutettiin pääasiassa Sääksvuoresta, Haukkalasta, Koulurannasta 
ja Haapaniemestä. Asuinkerrostalotontteja luovutettiin mm. Kivelänrannasta, Äijälänrannasta ja 
Kuokkalasta. Rivitalotonttien kysyntä on ollut voimakasta. Maan myyntivoitto oli 14,9 milj. euroa eli 
1,9 milj. euroa ennakoitua enemmän. 
 
 

Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, urheilu- ja retkeilyalueet, investoinnit, budjetti uudelleenbudjetoinnit mu-
kaan lukien 1 860 000 euroa, menot 2018: 1 476 956 euroa.  
  
Koskenharjun pesäpallokentän pukuhuonetilojen kunnostaminen lykkääntyi, koska HIPPOS2020-
hankkeen päätöksenteko ja sen myötä väistötarve on siirtynyt eteenpäin. Kaudella 2019 pesäpalloa 
pelataan vielä Hippoksella. Pohjanlammen lähiliikuntapaikan rakentaminen jatkuu 2. vaiheen raken-
tamisella vielä vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 yhdyskuntarakentamisen urheilu- ja retkeilyaluei-
den investointien määrärahasta esitetään vuodelle 2019 uudelleen budjetoitavaksi urheilu- ja retkei-
lyalueiden investointeihin yhteensä 383 000 euroa. 
  
Kohteita vuonna 2018: 

 Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt 
 Laajavuori, Laajavuoren mäkikeskus / kilparinne 
 Laajavuori, Laajavuoren ensilumenlatu 
 Liikuntapuistot, Pallokenttien peruskorjaus / huoltotilat 
 Lähiliikuntapaikat, Rantaraitti 
 Lähiliikuntapaikat, Pohjanlampi 
 Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Kuntoradat ja latupohjat 
 Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Uimarannat 
 Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Ulkoilureitit / retkeilyalueet 
 Muut, Harjun urheilukenttä 
 Muut, Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat 
 Muut, Muut kohdentamattomat 
 Muut, Energiasäästöohjelman toteutus 
 Kalevan Kisat 2018 / Väliaikaiskatsomot 
 Kalevan Kisat 2018 / Tulostaulut ja kilpailuvälineet 
 Hippos, Pesäpallostadionin väistö 
 Hippos, Tenniskenttien siirto 
 Liikuntapuistot, Kotalampi valaistus 
 Korpilahti, uimarannan laituri 
 Laajavuori, hyppyrin latupohja 
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Kunnallistekniikan investoinnit 
 
Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät merkittävästi alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoit-
teesta. Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset syntyivät Kankaan, Ramonin sillan ja Lin-
nantien hankkeista. Töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa ja niiden loppu-
työt/käynnistyminen siirtyivät seuraavalle vuodelle. Em. lisäksi katupalveluissa seuraavalle vuodelle 
töiden keskeneräisyyden takia siirtyivät Vaajakosken keskustan, Puutarhakadun, Kanervakadun, 
Niitynpääntien ja Kirkkolahdenpolun saneeraukset. Viherpalveluissa Pohjanlammen lähiliikunta-alu-
een rahoitustarve siirtyi seuraavalle vuodelle. Siirtyvien hankkeiden osalta esitetty rahoituksen uu-
delleen budjetointia. 
 
Merkittävimmät ylitykset katupalveluissa tulivat suunnittelusta, Kauramäestä, Väinönkadusta, Rito-
pohjantiestä ja pienistä rakennushankkeista. Suunnitteluhankkeet sisälsivät isoja, yhdessä Ely-kes-
kuksen kanssa teetettäviä suunnitelmia, kuten VT4 Aholaita-Lohikoski, Palokanorsi ja Kukkumäen 
eritasoliittymä. Kauramäessä vesihuollon toteutuksen yhteydessä rakennettiin alueen kokoojakatua 
huomattavasti suunniteltua enemmän. Se oli järkevää mm. massatalouden kannalta. Lisäksi hiihto-
tunnelin toteuttamista ei ollut alkuperäisissä suunnitelmissa. Väinönkadun tarjoukset ylittivät rahoi-
tusvaraukset. Lisätyönä teetettiin mm. sulanapitojärjestelmän lämmönjakohuone, jota ei ollut alku-
peräisissä varauksissa. Pohjoisbaanan liittyvän Ritopohjantien muutostyöt Heinälammen liittymän 
ympäristössä ylittivät merkittäväksi alkuperäisen varauksen. Hankkeessa syntyi paljon lisätöitä, joita 
ei tarjousvaiheessa pystytty huomioimaan, mutta jotka olivat välttämättömiä tehdä. 
 
Nimettyjen hankkeiden lisäksi tehtiin mm. Keskikadun saneeraus välillä Voionmaankatu-Nisulan-
katu, Seppäläntien lopputyöt, Seppälän alueen hulevesijärjestelyjä ja ”Mortonin” vesihuoltoliittymät 
Lutakon satamassa. Osa nimeämättömistä töistä sisältyi pienten rakennushankkeiden menoihin. 
 
Viherpalveluiden merkittävimmät ylitykset syntyivät suunnittelussa, Kehävihreällä ja Mannisenmäen 
leikkipuiston rakentamisessa. Suunnittelumenoja lisäsi merkittävästi Tourujoen yleissuunnitelma. 
Kehävihreän suunniteltujen toteutusten tarjouksen ylittivät varaukset. Lisäksi alueelle tuli mm. tai-
detta alkuperäistä enemmän. Mannisenmäen puiston pohjaolosuhteet ja pitkät yhdyskäytävät nosti-
vat rakennuskustannuksia. 
 
Investointi- ja käyttötaloustulot ylittyivät budjetoidusta. Investointitulot koostuivat Gradialle myydyistä 
pysäköintipaikoista, Elyn loppuosuudesta Ritopohjantien saneeraukseen, Ympäristöministeriön 
avustuksesta Tourujoen kärkihankkeeseen, JE Oy:lle tehtävän suunnittelun laskutuksesta sekä JE 
Oy:n osuudesta Keskikadun saneerauksessa ja katutyölupamaksuissa. Käyttötaloustulot (maan-
käyttösopimusmaksut) lisääntyivät mm. Seppälän alueen ja Haukkalan hankkeisiin liittyvistä töistä. 
 
Kankaan alueen talous 
 

 

1 000 e 2010 2011 2012 2013 2014 * 2015 2016 2017 2018 Yhteensä

Menot vuosittain 13 616 3 368 2 223 2 176 2 577 9 199 3 774 2 776 3 214 42 923
- Kankaan alue, käyttötalous 230 2 703 2 144 1 970 1 726 1 294 1 720 1 105 738 13 631

- maan oston investoinnit 13 386 665 3 493 0 0 0 17 544

- investoinnit maahan 548 1 390 181 88 1 097 3 303

- kunnallistekniikan investoinnit 79 206 303 3 022 1 872 1 584 1 379 8 445

Tulot vuosittain 25 1 638 778 893 878 3 276 3 717 7 411 3 915 22 531
- Kankaan alue, käyttötalous 25 1 063 778 893 878 624 803 956 249 6 269

- maan myyntivoitto, käyttötalous 575 2 748 5 709 3 292 12 323

- maankäyttösopimusmaksut, kt 0 0 0 0 0

- maan myynnin investointitulot 575 1 986 166 665 339 3 731

- kunnallistekniikan investointitulot 0 1 90 0 81 36 207

Kate vuosittain -13 591 -1 729 -1 446 -1 283 -1 699 -5 923 -56 4 635 700 -20 392

Poistot rakennuksista 71 431 431 431 431 1 113 225 225 195 3 555

Poistot kunnallistekniikasta 8 35 79 386 790 970 1 060 3 327

* vuonna 2015 summissa mukana myös YIT Oy:n kanssa tehty vaihtokirja
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Irtain käyttöomaisuus 
 
Konsernihallinto 
 
Tietohallinnon ICT-investoinnit 
 
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty tie-
tohallinnon määrärahoiksi. Ict-ohjausryhmä hyväksyy tai hylkää määrärahaesitykset ja päättää tar-
kemmasta määrärahojen käytöstä hanke-esitysten perusteella. 
 
Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2018 oli 2 miljoonaa euroa ja uu-
delleenbudjetoinnit 693 000 euroa, yhteensä 2 693.000 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 423.716 
euroa ja käyttämättä jäi 1 269 284 euroa.  
 
ICT-hankkeiden keskitettyä määrärahaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon ERP-toiminnan-
ohjausjärjestelmän kehittämisinvestointeihin käytettiin 139 554 euroa. Määrärahalla toteutettiin lu-
kuisia suunnitelman mukaisia toiminnan kehittämishankkeita liittyen mm. palkka- ja HR-toimintojen 
kehittämiseen, talousraportointiin ja valittujen talousprosessien digitalisointiin sekä tilausjärjestel-
män uuden käyttöliittymän käyttöönottoon. Vuonna 2018 panostettiin erityisesti ohjelmistorobotiikan 
käyttöönottoon.  
 
Konesalipalveluissa investoitiin Hyper-converged-palvelinympäristöön, levytallennukseen sekä var-
muuskopiointiin ja runkoverkon aktiivilaitteisiin yhteensä 442 724 euroa. 
 
Digitalisaatiota tukeviin ict-kehittämishankkeisiin käytettiin 161 595 euroa. Rahaa käytettiin mm. info-
TV hankintoihin ja arkiston digitointiin. Sähköiseen passiiviarkistoon käytettiin 30 420 euroa. 
 
Www-sivuston julkaisujärjestelmän uusiminen käynnistyi 2017 ja se otettiin pääosin käyttöön vuo-
den 2018 aikana. Vuonna 2018 käytettiin kustannuksiin 55 927 euroa. Käyttämättä jääneestä ra-
hasta esitetään uudelleen budjetoitavaksi 150 000 euroa käytettäväksi Intran ja asiakirjahallinto As-
kin uudistamiseen O365 pilvipalveluun.  
 
Asiakkuudenhallinta (CRM) hankkeeseen varattu raha 70 000 euroa jäi käyttämättä. Määrittelytyön 
jälkeen varsinainen hankinta ajoittuu vuodelle 2019. Käyttämättä jäänyt raha esitetään uudelleen 
budjetoitavaksi.  
 
Tietohallinnon palveluprosessin kehittämiseen oli varattu 200 000 euroa. Raha jäi käyttämättä, 
koska päätettiin tehtyjen selvitysten perusteella kehittää sisäistä ict-palvelutuotantoa ostopalvelujen 
sijaan.  
 
Integraatioalustan määräraha 80 000 euroa jäi käyttämättä ja esitetään uudelleen budjetoitavaksi 
50 000 euroa. Määrittelytyössä kustannusarvio on tarkentunut ja hankinta ajoittuu vuodelle 2019. 
 
Verkkokauppaa varten tuotevertailut on tehty ja tarvemääritystä tarkennettu. Hankinta ajoittuu vuo-
delle 2019. Esitetään uudelleen budjetoitavaksi 30 000 euroa.  
 
Kuntalaisten tilat kuntalaisille -hanke on keskeytetty ja varattu 60 000 euroa jäi käyttämättä.  
 
Perusturvan toimialalla vanhuspalveluissa sähköistä asiointia kehitettiin laajentamalla palveluntuot-
tajarekisteriä omarahoitteisiin palveluihin. Videovälitteisten palveluiden suunnittelu aloitettiin ja tek-
nologiaa hyödynnettiin mm. hoivakotien asukkaiden valvonnassa. Mobiilikirjaamisen ja toiminnan-
ohjauksen käytettävyyttä vahvistettiin. Asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa hyväksi koettuja Paro-
robottihylkeitä hankittiin lisää. Sosiaalipalveluissa sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa kehitettiin sähköistä asiointia mm. mahdollistamalla kansalaisille sähköinen ajan-
varaus sekä pest-palveluissa videovälitteiset vastaanotot. Näitä otetaan käyttöön palveluissa vai-
heittain. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän rakenteisia lomakkeita on ollut vuonna 2018 vain 
niukasti saatavilla. Avoterveydenhuollon palveluita ja prosesseja digitalisoitiin ODA-hankkeessa. 
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Hankkeen tuotosten käyttöönottaminen ja kehittäminen jatkuvat Omaolopalvelussa. Laskutusjärjes-
telmän uudistus saatiin päätökseen, samoin laboratoriotietojen Kantaan siirtyminen. Osa Kanta-
hankkeista jouduttiin siirtämään vuodelle 2019 edellä mainittujen hankkeiden viivästymisen vuoksi. 
Effica-potilastietojärjestelmän päivittäminen uuteen versioon siirtyy vuodelle 2019 järjestelmän kehi-
tyksessä ilmenneiden haasteiden vuoksi.  
 
Perusturvapalveluiden määrärahasta 853 000 euroa, käytettiin 460 702 euroa ja käyttämättä jäi 
392 298 euroa. Perusturvapalvelut esittää uudelleen budjetoitavaksi avosairaanhoitoon sähköisen 
asioinnin kehittämiseen 60 000 euroa, Effica-potilastietojärjestelmän uudistukseen 90 000 euroa 
sekä hammaskuvantamisen ja valokuvien Kantaan siirtämiseksi 25 000 euroa. Perheiden ennalta-
ehkäiseviin palveluihin esitetään uudelleen budjetoitavaksi 25 000 euroa sähköisen asioinnin kehit-
tämiseksi.  
 
Varhaiskasvatuksen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmään varattu 120 000 euroa jäi käyt-
tämättä. Järjestelmäprojektin käynnistyminen viivästyi markkinaoikeuteen jätetyn valituksen takia. 
Projekti on käynnistetty loppusyksystä 2018 ja käyttämätön määräraha esitetään uudelleen budje-
toitavaksi vuodelle 2019.  
 
Perusopetuksen opetusverkon AD-toimintaympäristön kehittämiseen käytettiin 49 355 euroa. Koh-
teena opetusverkon AD-toimintaympäristön käyttäjätunnushallinnan ja rajapintojen kehittäminen ja 
Windows-tietokoneiden pilvihallinnan (Intune) asennusprosessi. Lisäksi hankittiin oppilaille ja opet-
tajille yhteensä 123 kpl IPadeja. 
 
Museopalveluiden uuteen kokoelmahallintajärjestelmään siirtymiseen varattu 18 000 euroa jäi käyt-
tämättä. Kilpailutus käynnistyi loppuvuonna, mutta se jouduttiin keskeyttämään. Uusi kilpailutus 
käynnistyy alkuvuonna 2019 ja käyttämättä jäänyt raha esitetään uudelleen budjetoitavaksi.  
 
Kirjaston määrärahalla hankittiin Kuokkalan kirjaston omatoimiaukioloihin tarvittava varustus, lisättiin 
pääkirjastoon lainausautomaatteja itsepalvelun edistämiseksi sekä hankittiin kosketusnäytöllisiä all-
in-one-työasemia e-lehtien lukemista varten. Rahaa kului yhteensä 65 879 euroa.  
 
Kaupunkirakenteelle varattu ’Päätöstietojen julkaisu ja kuntalaisten omat kohteet’ jäi käyttämättä. 
Samoin Locus versiopäivitys -hanke viivästyi edellisen vaiheen markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. 
Käyttämättä jäänyt 65 000 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi.   
 
 
Perusturva 
 
Vuoden 2018 talousarvion mukaisesti perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin 
oli varattu 409 700 euroa. Hankintojen toteuma oli 212 819 euroa. Varattu investointiraha alittui 
196 881 euroa. Alitukseen vaikutti se, että perusturvan hankinnat on keskitetty lähes kokonaan han-
kittavaksi leasing-hankintoina.  
 
Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Hankintoina toteutettiin vanhus-
palveluissa Piippurannan palveluasumisen ja Sampoharjun ryhmäkodin ensikertainen kalustaminen. 
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Sivistys 
 
Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoin-
nit mukaan lukien 2 259 000 euroa, toteutuma 2018: 1 744 978 euroa.  
  
Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertaiseen kalustukseen varattua määrärahaa (yhteensä 
705.000 euroa) ei hankeen lykkääntymisen takia käytetty lainkaan vuonna 2018. Kasvun ja oppimi-
sen irtaimen käyttöomaisuuden määrärahojen kokonaissäästöä kuitenkin pienentävät Kuokkalan yh-
tenäiskoulun ensikertaiseen kalustukseen sekä päiväkotien täydennyskalustukseen varattujen mää-
rärahojen ylittyminen. Lisäksi hallintoverkon tietokoneiden ja tulostimien hankinta viivästyi edelliseltä 
vuodelta ja maksettiin vuoden 2018 määrärahasta, mihin ei oltu varauduttu lainkaan. Vuoden 2018 
irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2019 uudelleen budjetoi-
tavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 
284 000 euroa. 
  
ICT-investoinnit  
Vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 355 937 euroa ylittivät budjetoidun 
määrärahan (307 000 euroa) yhteensä 48 937 eurolla. Määrärahaa käytettiin koulukohtaisiin TVT- 
ja AV-hankintoihin 291 075 euroa sekä hallintoverkon tietokoneisiin ja tulostimiin 64 862 euroa. 
  
Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 277 700 euroa 
alittivat budjetoidun määrärahan (585 000 euroa) yhteensä 307 300 eurolla. Määrärahaa käytettiin 
Korpilahden päiväkodin uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 186 523 euroa ja päiväko-
tien kalusteiden uusintaan ja hankintaan 91 177 euroa.   
 
Vuoden 2018 talousarviolla ei pystytty varautumaan palvelujen kasvun tarpeesta johtuneeseen lisä-
tilojen kalustamiseen. Lisäksi kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen liite 5:n muutokset velvoittivat 
työtilojen kalustamiseen. 
 
Perusopetus 
Perusopetuksen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 1 111 341 euroa 
alittivat budjetoidun määrärahan (1 367 000 euroa) yhteensä 255 659 eurolla. Määrärahaa käytettiin 
Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen 928 802 euroa ja koulujen täydennyska-
lustukseen 86 327 euroa. Lisäksi määrärahaa käytettiin eri nuorisotilojen kalusteisiin ja laitteisiin 96 
212 euroa.  
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit 
mukaan lukien 1 604 000 euroa, toteutuma 2018: 811 029 euroa.  
  
Vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2019 uudel-
leen budjetoitavaksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 
789 000 euroa Pääkirjaston toiminnallisiin muutoksiin sekä Kuokkalan kalusteisiin ja automaatteihin, 
Keski-Suomen museon peruskorjaukseen ja perusnäyttelyn rakentamiseen, Liikuntapalveluihin 
muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin sekä Sinfonialle kalusteisiin ja instrumenttihankintoi-
hin. Syinä oli alkuperäisten suunnitelmien, remonttien tai rakentamisen aikataulujen viivästykset. 
  
Kansalaisopisto 
Kansalaisopiston vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha 10 000 euroa käytettiin atk-
luokan ict-hankintoihin.  
  
Kirjastot 
Kirjastopalvelujen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 467 469 euroa 
alittivat budjetoidun määrärahan (770 000 euroa) 302 531 eurolla. Määrärahaa käytettiin Kuokkalan 
kirjaston kalusteisiin ja lainausautomaatteihin 133 101 euroa ja pääkirjaston toiminnallisiin muutok-
siin 334 368 euroa. 
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Museot 
Museopalvelujen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 87 402 euroa alit-
tivat budjetoidun määrärahan (484 000 euroa) 396 598 eurolla. Määrärahaa käytettiin Keski-Suomen 
museon peruskorjaukseen 36 631 euroa ja perusnäyttelyn rakentamiseen 36 771 euroa sekä Käsi-
työn museon jäähdytysjärjestelmään 14 000 euroa.  
  
Liikuntapalvelut 
Liikuntapalvelujen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 115 067 euroa 
alittivat budjetoidun määrärahan (200 000 euroa) 84 933 eurolla. Määräraha käytettiin erilaisten ko-
neiden ja laitteiden hankintaan.   
 
Jyväskylä Sinfonia 
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (50 000 euroa) 41 716 
euroa käytettiin kaluste-, tarvike- ja instrumenttihankintoihin. Määrärahasta siirrettiin 8 000 euroa 
vuodelle 2019. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri 
Kaupunginteatterin vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 89 375 euroa. 
Määrärahaa käytettiin päänäyttämön valoheittimien uusimiseen. 
 
 
Kaupunkirakenne 
 
Irtaimen omaisuuden suunnitelluista hankkeista toteutuivat kokonaan kaupunkialueen viistoilmaku-
vaus, katunäkymäkuvaus ja mittauskalustohankinta (takymetri). Osittain toteutuneita ja/tai vuodelle 
2019 siirtyviä hankkeita ovat Rakentajantalon kalusteet, joukkoliikenteen digitalisaatio- ja Waltti-
muutos, liikennemerkkirekisterin ja strategisen kaupunkisuunnittelun järjestelmäkehitystyöt sekä ka-
dunvarsiteknologian tietoliikenneverkon hanke. 
  
Kaupunkirakenteen toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin varatusta rahasta esitetään 
uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2019 yhteensä 643 600 euroa.   
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3.4 Rahoitusosan toteutuminen 
 
Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. 
Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten 
tässä esitettävä rahoituslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 
2018 rahoituslaskelmasta. 
 

 
 
Tilinpäätösvuonna 2018 kaupungin lainakanta laski 24,7 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa lai-
nakannan muutoksen tarpeeksi arvioitiin 14,2 milj. euroa. Muutettua talousarviota vähäisempää ra-
hoitustarvetta selittävät seuraavat asiat: 
 

 

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TP 2018

1 000 euroa Alkuperäinen 
talousarvio

Talousarvio 
muutokset

Muutettu 
Talousarvio

Toteuma Poikkeama

Toiminnan rahavirta 18 129,6 -10 112,6 8 017,0 11 559,1 3 542,1

Vuosikate 31 229,6 -10 112,6 21 117,0 27 349,2 6 232,2

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulorahoituksen korjauserät -13 100,0 0,0 -13 100,0 -15 790,2 -2 690,2

Investointien rahavirta -29 663,7 3 028,9 -26 634,8 -14 527,5 12 107,3

Investointimenot -43 663,7 2 783,0 -40 880,7 -32 065,3 8 815,4

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,0 0,0 0,0 126,0 126,0

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 14 000,0 245,9 14 245,9 17 411,7 3 165,8

Toiminnan ja investointien rahavirta -11 534,1 -7 083,7 -18 617,8 -2 968,4 15 649,4

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset -7 062,0 0,0 -7 062,0 -9 135,4 -2 073,4

Antolainojen lisäykset muille -9 262,0 0,0 -9 262,0 -11 509,0 -2 247,0

Antolainojen vähennykset muilta 2 200,0 0,0 2 200,0 2 373,7 173,7

Lainakannan muutokset 21 525,1 14 241,9 35 767,0 -24 701,9 -60 468,9

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 47 306,1 14 241,9 61 548,0 20 000,0 -41 548,0

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 781,0 0,0 -25 781,0 -26 281,0 -500,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,0 0,0 0,0 -18 420,9 -18 420,9

Oman pääoman muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0 0,0 13 525,4 13 525,4

Rahoituksen rahavirta 14 463,1 14 241,9 28 705,0 -20 311,9 -49 016,9

Rahavarojen muutos 2 929,0 7 158,2 10 087,2 -23 280,3 -33 367,5

Talousarvio -0,5
 + muutos 5,9
TA-muutokset, kevät 5,4
 + muutos -4,6
TA-muutokset, syksy 0,8

TILINPÄÄTÖS -27,3
=ero / TA+M -28,1

Josta:
   Käyttötalous -3,1
   Verotulot 7,0
   Valtionosuudet -0,2
   Rahoitustulot ja -menot 0,9
   Investoinnit 19,2
  Tulorahoituksen korjauserät -2,7
   Antolainauksen muutokset 0,2
   Muut maksuvalmiuden muutokset 12,4
   Rahat ja pankkisaamiset -5,7
Yhteensä 28,1

Lainakannan muutos 2017
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Virallisen rahoituslaskelman investointimenot ja -tulot 2018 
 
 

 

MENOT
Investointiosan toteutumisvertailun menot 32 065,3

Sijoituspääoman muutos, menot 0,0
Investointimenot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu 32 065,3

Jyväskylän Tilapalvelu 33 882,3
Keski-Suomen pelastuslaitos 1 317,8
Altek 235,3
Eliminoinnit 0,0

Investointimenot, virallinen rahoituslaskelma 2018 67 500,6

TULOT
Investointiosan tulot 2 284,5
Sijoituspääoman muutos, tulot 0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa 15 269,8
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa -16,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0

Investointitulot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu 17 537,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa -15 269,8
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa 16,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0

Investointiosan tulot, toteutumisvertailu 2 284,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa 16 102,3
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa -178,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0
Tilapalvelu 1 686,9
Keski-Suomen pelastuslaitos 196,2
Altek Aluetekniikka 0,0
Talouskeskus 0,0
Eliminoinnit 0,0

Investointitulot, virallinen rahoituslaskelma 2018 20 092,0
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4 LIIKELAITOKSET 
 

4.1 Liikelaitokset yhteensä 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 000 euroa Tilapalvelu Työterveys Talous- Altek Kylän Pelastus- Yhteensä
Aalto keskus Aluetekn. Kattaus laitos

Toimintatuotot 94 757 6 798 5 414 15 071 24 380 31 311 177 731
Toimintakulut -58 519 -7 043 -5 233 -15 939 -24 876 -31 920 -143 530
TOIMINTAKATE 36 238 -245 182 -868 -496 -609 34 201
Rahoitustuotot ja -kulut -12 498 0 -1 0 -1 0 -12 499
Muut rahoitustuotot 3 0 0 0 0 1 4
Peruspääoman korko -12 500 -12 500
Muut rahoituskulut -1 0 -1 0 -1 0 -2
VUOSIKATE 23 740 -245 181 -868 -497 -609 21 702
Poistot ja arvonalentumiset -22 632 -53 -108 -6 -1 421 -24 220
Satunnaiset erät 0
TILIKAUDEN TULOS 1 108 -245 128 -976 -502 -2 030 -2 518
Poistoeron lisäys/vähennys 0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ 1 108 -245 128 -976 -502 -2 030 -2 518

Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä 1 946 1 478 882 2 681 1 741 1 769 10 498

1 000 euroa Tilapalvelu Työterveys Talous- Altek Kylän Pelastus- Yhteensä
Aalto keskus Aluetekn. Kattaus laitos

TOIMINNAN RAHAVIRTA
Vuosikate 23 740 -245 181 -868 -497 -609 21 702
Satunnaiset erät 0
Tulorahoituksen korjauserät -605 -15 -51 -671
Toiminnan rahavirta 23 135 -245 181 -883 -497 -660 21 031
Investointimenot -33 882 -235 -1 318 -35 435
Rahoitusosuudet inv.menoihin 1 352 196 1 548
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 940 15 51 1 006
Investointien rahavirta -31 591 0 0 -220 0 -1 070 -32 881

Toiminnan ja inv. rahavirta -8 455 -245 181 -1 104 -497 -1 731 -11 850

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 11 250 11 250
Lainakannan muutokset 11 250 0 0 0 0 0 11 250

Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0 0 0

Muut maksuvalm. muutokset -2 795 245 -181 1 104 497 1 731 600

Rahoituksen rahavirta 8 455 245 -181 1 104 497 1 731 11 850

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0

Liikelaitokset 2018 / Tuloslaskelma

Liikelaitokset 2018 / Rahoituslaskelma 
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TILAPALVELU 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 € € %
Toimintatuotot 92 164 93 814 95 455 94 772 94 757 -15 0 %
Toimintakulut -52 647 -55 662 -58 027 -58 880 -58 519 360 -1 %
TOIMINTAKATE 39 517 38 152 37 428 35 893 36 238 345 1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -14 996 -12 492 -12 161 -12 299 -12 498 -199 2 %
VUOSIKATE 24 521 25 659 25 267 23 593 23 740 147 1 %
Poistot ja arvonalentumiset -24 454 -25 320 -25 267 -24 054 -22 632 1 422 -6 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 66 340 0 -461 1 108 1 568 -340 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 960 1 299 1 299 838 1 946 1 108 132 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA 24 161 24 893 24 229 22 216 23 135 919 4 %
Investointimenot -14 771 -13 918 -13 789 -21 385 -33 882 -12 497 58 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin 22 383 15 1 100 1 352 252 23 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 1 016 771 1 113 5 335 940 -4 396 -82 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -13 733 -12 764 -12 661 -14 950 -31 591 -16 641 111 %
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 0 0 0 0 0 0 0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET 0 0 43 608 -2 683 11 250 13 933 -519 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -9 683 0 0 0 0 0 0 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -745 -12 129 -55 175 -4 583 -2 795 1 789 -39 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -10 428 -12 129 -11 567 -7 266 8 455 15 722 -216 %
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 %
Vakituinen henkilöstö 28 26 25 24 25 1 4 %

TYÖTERVEYS AALTO 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 € € %
Toimintatuotot 7 105 7 476 7 895 7 597 6 798 -799 -11 %
Toimintakulut -6 735 -6 999 -7 342 -7 298 -7 043 255 -3 %
TOIMINTAKATE 370 477 553 298 -245 -544 -182 %
Rahoitustuotot ja -kulut 1 1 1 1 0 0 -45 %
VUOSIKATE 371 478 553 299 -245 -544 -182 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 371 478 553 299 -245 -544 -182 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 393 871 1 424 1 723 1 478 -245 -14 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA 371 478 553 299 -245 -544 -182 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -371 -478 -553 -299 245 544 -182 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -371 -478 -553 -299 245 544 -182 %
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 %
Vakituinen henkilöstö 91 90 83 87 87 0 0 %

TALOUSKESKUS 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 € € %
Toimintatuotot 7 435 6 500 5 729 5 547 5 414 -133 -2 %
Toimintakulut -6 122 -5 640 -5 579 -5 134 -5 233 -99 2 %
TOIMINTAKATE 1 312 860 149 414 182 -232 -56 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0 -1 0 0 -1 0 34 %
VUOSIKATE 1 312 860 149 413 181 -232 -56 %
Poistot ja arvonalentumiset -219 -158 -117 -110 -53 57 -52 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 093 702 31 303 128 -175 -58 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 517 2 219 451 754 882 128 17 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 312 860 149 413 181 -232 -56 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 0 0 0 0 0 0 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 0 -1 800 0 0 0 0 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -1 312 -860 1 651 -413 -181 232 -56 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 312 -860 -149 -413 -181 232 -56 %
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 %
Vakituinen henkilöstö 80 71 70 62 60 -2 -3 %

Muutos

Muutos

Muutos
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ALTEK ALUETEKNIIKKA 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 € € %
Toimintatuotot 19 147 17 073 15 907 14 086 15 071 985 7 %
Toimintakulut -17 438 -16 160 -15 235 -14 167 -15 939 -1 772 13 %
TOIMINTAKATE 1 709 912 673 -81 -868 -787 967 %
Rahoitustuotot ja -kulut 4 3 2 1 0 -1 -91 %
VUOSIKATE 1 713 916 675 -81 -868 -788 979 %
Poistot ja arvonalentumiset -192 -310 -161 -103 -108 -4 4 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 521 606 514 -184 -976 -792 431 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 2 721 3 327 3 841 3 657 2 681 -976 -27 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 916 741 446 -252 -883 -631 250 %
Investointimenot -99 -147 -98 -27 -235 -209 788 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 8 161 147 135 15 -120 -89 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -92 13 50 108 -220 -328 -304 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -1 824 -754 -495 144 1 104 959 664 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 824 -754 -495 144 1 104 959 664 %
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 %
Vakituinen henkilöstö 133 91 81 78 82 4 5 %

KYLÄN KATTAUS 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 € € %
Toimintatuotot 18 524 18 353 24 592 23 502 24 380 878 4 %
Toimintakulut -17 955 -17 867 -23 264 -23 128 -24 876 -1 748 8 %
TOIMINTAKATE 569 486 1 328 374 -496 -870 -232 %
Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 -1 0 112 %
VUOSIKATE 569 486 1 328 374 -497 -870 -233 %
Poistot ja arvonalentumiset 0 0 -58 -18 -6 13 -70 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 569 486 1 270 356 -502 -858 -241 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 132 618 1 888 2 243 1 741 -502 -22 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA 569 486 1 328 374 -497 -870 -233 %
Investointimenot 0 0 -84 0 0 0 0 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0 0 -84 0 0 0 0 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -569 -484 -1 244 -374 497 870 -233 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -569 -484 -1 244 -374 497 870 -233 %
Rahavarojen muutos 0 2 -1 0 0 0 0 %
Vakituinen henkilöstö 212 205 257 262 282 20 8 %

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS 2014 2015 2016 2017 2018
1 000 € € %
Toimintatuotot 30 365 30 732 31 517 30 608 31 311 702 2 %
Toimintakulut -28 638 -28 657 -28 824 -29 777 -31 920 -2 143 7 %
TOIMINTAKATE 1 727 2 075 2 692 831 -609 -1 440 -173 %
Rahoitustuotot ja -kulut -27 1 1 1 0 0 -50 %
VUOSIKATE 1 700 2 076 2 693 832 -609 -1 441 -173 %
Poistot ja arvonalentumiset -1 327 -1 368 -1 437 -1 450 -1 421 29 -2 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 373 708 1 256 -618 -2 030 -1 412 228 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 3 051 3 162 4 418 3 800 1 769 -2 030 -53 %

TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 698 2 052 2 677 786 -660 -1 447 -184 %
Investointimenot -1 378 -1 771 -1 519 -910 -1 318 -408 45 %
Rahoitusosuudet inv.menoihin 94 56 88 0 196 196 100 %
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 2 24 16 45 51 6 13 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 283 -1 691 -1 416 -864 -1 070 -206 24 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET -1 029 0 0 0 0 0 0 %
OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 -597 0 0 0 0 0 %
MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET 614 236 -1 262 78 1 731 1 653 2115 %
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -415 -361 -1 262 78 1 731 1 653 2115 %
Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 %
Vakituinen henkilöstö 280 297 306 308 307 -1 0 %

Muutos

Muutos

Muutos
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4.1.1 TILAPALVELU-LIIKELAITOS 
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio 
tulevasta kehityksestä 
 
Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteisiin nähden hyvin. Talous-
arvion toimintakatetavoite ylittyi n. 0,7 milj. euroa johtuen pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista sekä 
kasvaneista vuokratuotoista. Menot ylittyivät n. 0,8 milj. euroa johtuen pääosin välttämättömistä vuo-
sikorjauksista. Poistot alittuivat n. 0,9 milj. euroa johtuen mm. rakennusten purkuhankkeisiin liittyviin 
kertapoistoihin varautumisesta, jotka eivät toteutuneet sekä Keljon A-talon lisäpoistojen aikataulu-
muutoksesta. Toiminnan tulos oli n. 1,1 milj. euroa ylijäämäinen poistojen ja rahoituskulujen jälkeen, 
kun talousarviotavoite oli - 0,5 milj. euroa. 
 
Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä ja huoneistoja 4.307 m2 kauppahinnaltaan noin 1,0 milj. euroa. 
Myyntivoittoja kertyi 0,8 milj. euroa. Myyntikohteet olivat keskustan ent. sosiaaliasema, Heinämäen 
kuntoutuskoti, As Oy Pupusopin osakehuoneisto sekä osa As Oy Koskentörmän osakehuoneistosta. 
Lisäksi maankäyttöyksikköön siirrettiin tonttituotannossa edelleen kehitettäväksi mm. Leppälahden 
leirikeskuksen rakennuksia, Sallaajärven rakennuksia sekä Vaajakosken vanha terveystalo. Myynti-
voittoja kertyi 0,8 milj. euroa. 
 
Toimintavuonna laadittiin varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistettiin perusope-
tuksen palveluverkkoselvitys. Jatkossa näiden lakisääteiseen järjestämisvastuuseen perustuvien 
palveluiden palveluverkkoa tarkastellaan kapasiteetin ja käytettävyyden hallinnan kannalta vuosit-
tain. Tehdyt palveluverkkoselvitykset toimivat talousarvion investointiohjelman perustana. 
 
Merkittävimpiä investointihankkeita ovat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kan-
gasvuoren ja Savulahden uudet päiväkotikoulut, Korpilahden uusi päiväkoti sekä Keski-Suomen Mu-
seon peruskorjaus. 
 
Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennusosa valmistui kesäkuussa ja Pohjanlammen koulun peruskor-
jaus käynnistyi kesällä. Kangasvuoren päiväkotikoulun rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2017 
ja kohde valmistuu kesällä 2019. Savulahden päiväkotikoulun rakentaminen aloitettiin toukokuussa 
ja se valmistuu syyslukukaudeksi 2019. Keski-Suomen museon peruskorjaus aloitettiin lokakuussa 
2017 ja se valmistuu kesäkuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle investoin-
tiavustusta 2,0 milj. euroa. Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuussa. 
Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnittelu käynnistettiin. Kortepohjan päioväkotikoulun hanke-
suunnittelun yhteydessä tutkitaan puurakentamisen vaihtoehto. 
 
Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaiset säästötavoitteet energiankulutuksen vä-
hentämiseksi saavutettiin. Energiatehokkuutta parannettiin rakennusten teknisiä laitteita uusimalla 
mm. Halssilan ja Jokelan kouluilla, kaupungin pääkirjastolla sekä viidessä eri päiväkodissa.  
 
Tulevina vuosina Tilapalvelun toiminnan volyymiä ja painopisteitä ohjaavat muun muassa mahdolli-
nen maakunta- ja soteuudistus, Hippos 2020-hankkeen eteneminen sekä kulttuuritiloihin kohdistuvat 
investointitarpeet. Kaupungin omasta käytöstä vapautuu runsaasti tiloja, joiden kehittäminen edel-
leen ja taseen nopea kierrätys korostuu talouden hallitsemiseksi. 
 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
   
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.  
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Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Tilapalvelu-liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja to-
teuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, siten että vastuut 
riskien hallinnassa ovat selkeät ja toimivat.     
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana Tilapalvelussa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoit-
teita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tar-
vittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Tilapalvelun johtoryhmä 
seuraa ja arvio riskienhallintaa ja sen kattavuutta säännöllisesti ja dokumentoi kolmannesvuosittain 
käyttäen riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin tueksi laadittua kaupungin yhdenmukaista työ-
kalua. Sisäilmariskistä on laadittu oma raportti, joka käsitellään kuukausittain johtoryhmässä ja kol-
mannesvuosittain Tilapalvelun johtokunnassa. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin 
tavoitteet ja vastuut. 
 
Strategiset ja taloudelliset riskit 
Palvelutilojen kapasiteetin riittävyys ja investointihankkeiden priorisointi: Riskiä hallitaan vuo-
sittaisella perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden kanssa yhdessä tehtävällä palve-
luverkkoprosessilla sekä riittävällä resursoinnilla talonrakennushankkeisiin ja vuosikorjauksiin. In-
vestointihankkeiden priorisointia valvotaan Tilapalvelun, toimialojen ja palvelualueiden johdon yh-
teiskokouksissa sekä kaupungin luottamuselimissä talonrakennuksen investointiohjelman käsitte-
lyssä. Perusturvan toimialan tilaratkaisuiden mahdollisuudet ovat sote-uudistuksen lainsäädäntöti-
lanteen johdosta rajoitettuja eikä palveluverkkosuunnittelua ole tästä syystä toimialalla tehty kol-
meen vuoteen. Tämä johtaa siihen, ettei palveluja kyetä tuottamaan kaikilta osin määrällisesti ja 
laadullisesti tavoitteen mukaisessa toimintaympäristössä.  Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvi-
tys tehtiin 2018 ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys käynnistyi syksyllä 2018 ja valmistuu ke-
väällä 2019. 
 
Merkittävänä riskinä on, että varhaiskasvatuksen osalta tilat eivät riitä tarpeisiin nähden johtuen pal-
velutarpeen kasvusta. Tilanne on aiheuttanut uusien lisätilojen rakentamistarpeen. Perusopetuk-
sessa Keljonkankaan alueen koulutilat ovat kovalla kuormituksella ennen uuden koulun valmistu-
mista. 
 
Operatiiviset riskit 
Kiinteistöjen sisäilmariski: Kiinteistöissä toimivat sisäilmaprojekti- ja seurantaryhmät ovat vähen-
tyneet, mutta sisäilmaongelmat ovat monimuotoistuneet niissä kiinteistöissä, joissa toimii projekti-
ryhmät.  
 
Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen hallinta: Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen toteutuma oli 8,1 %, kun 
se vuonna 2017 oli 7,2 %. Toimintakauden aikana tyhjät tilat lisääntyivät n. 6.000 m2 (netto). Suurin 
lisäys johtuu Voionmaan koulukiinteistön ostamisesta kaupungille. 
 
Pitkävaikutteisten sopimusten hallinta: Pitkävaikutteisia sopimuksia ovat vuokra-, palvelujen-
osto-, elinkaarihanke- ja energiatehokkuussopimukset.  
 
Vahinkoriskit 
Kiinteistöjen vahinkotapahtuma: Kiinteistöihin on toimintavuoden aikana kohdistunut yksittäisiä 
pieniä ilkivalta- ja vesivahinkotapauksia.  
 
Kokonaisarvio 
Edellä mainittuihin toimenpiteisiin viitaten voidaan todeta, että liikelaitoksen riskienhallinnassa on 
kokonaisuudessaan onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti. Kokonaisarvio perustuu tehtyihin toimen-
piteisiin, tunnuslukujen toteutumiin sekä itsearviointiin. 
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Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Tilapalvelun johtokunta ja liikelaitoksen viranhaltijajohto on jär-
jestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mu-
kaisesti.  
 
Sisäilmasto-olosuhteita valvotaan sisäilmaprosessin mukaisilla käytänteillä, jonka mukaisesti myös 
raportointi toteutuu säännöllisesti. Kaupungin sisäilmastoryhmä on kokoontunut viisi kertaa toimin-
tavuoden aikana. Palvelutilojen kapasiteetin riittävyyttä hallitaan ja valvotaan palveluverkko-proses-
silla. 
  
Kiinteistöjen vajaakäyttöastetta seurataan kolmannesvuosittain tehtävän tilaraportin avulla. Inves-
tointien suunnittelu ja valvonta ovat jatkuvia prosesseja. 
 
Pitkävaikutteisten sopimusten hallinta- ja valvontakeinoina ovat vuosittaiset sopimusten seuranta-
käytänteet sekä auditoinnit. Markkinoilta vuokrattujen tilojen sopimuksien oikeellisuus vuokrankoro-
tusten osalta tarkistettiin toimintavuoden aikana. Kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelun laatua au-
ditoidaan säännöllisesti. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Tilapalvelussa käynnistyi toimintavuoden aikana elinkaarijohtamisen prosessien kehittäminen tavoit-
teena entistä tehokkaampi toiminta sekä asiakkaan että omistajan näkökulmasta. Järjestelmälli-
sessä eri prosessien läpikäynnissä, tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa, auditoinneissa, kehi-
tystarpeiden tunnistamisessa ja raportoinnissa otetaan huomioon myös riskienhallinnan ja sisäisen 
valvonnan näkökulma. 
 
Vahinkoriskien minimoiseksi kiinteistöille tehtävien laajarunkoisten rakenteiden tarkastusten yhtey-
dessä tarkistetaan myös alakattorakenteet. Mahdolliset Ilmenevät korjaustarpeet toteutetaan kun-
nossapito-ohjelman mukaisesti. Säteilylain uudistuksen myötä olemme käynnistäneet suunnitelmal-
lisen kaikkia kiinteistöjä koskevan radonarvojen mittauksen. 
 
Kokonaisarvio 
Sisäisen valvonnan järjestäminen tapahtuu ohjeistukseen ja säännölliseen sekä systemaattiseen 
riskien hallintaan. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä arvioidaan säännöllisesti. Eri-
tyisiä puutteita sisäisessä valvonnassa ei ole havaittu. 
 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
1. Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeessa pilotoidaan käyttäjiä osallistavaa suunnittelun työka-

lua. 
 
Hankkeessa pilotoitiin käyttäjiä osallistavaa 3D-visualisointityökalua. 
 

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite koko-
naisenergian kulutuksessa. 
 

122



  
               Tilapalvelu-liikelaitos 
 

Vuoden 2018 energiansäästötoimenpiteiden toteutuman on arvioitu olevan noin 1.150 MWh, jo-
ten tavoite toteutunee.  
KETS-sopimuksen mukainen lopullinen säästö on selvillä huhtikuussa 2019. 
 

3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,7 pistettä. 
 
Kokonaistyytyväisyys vuonna 2018 oli 3,59 pistettä (vuonna 2017 3,64 pistettä). 

 
4. Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmis-

tuu. 
 

Sote-lainsäädäntö ei valmistunut vuonna 2018. 
  
 

Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 
 

 
 
 
Tilapalvelun vuosi 2018 oli taloudellisesti onnistunut. Saavutimme kaikki meille asetetut taloudelliset 
tavoitteet. 
 
Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2018 oli 94,2 milj. euroa, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,6 milj. 
euroa (netto). 
 
Toimintamenot olivat 58,5 milj. euroa, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 26,5 milj. euroa. 
Tästä valtaosa eli 23,0 milj. euroa käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnos-
sapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 9,2 milj. euroa ja ulkoiset vuokra-
kustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 17,9 milj. euroa. 
 
Toimintakatetavoite ylitettiin 0,7 milj. euroa. Omistajalle maksettava korvaus oli 12,5 milj. euroa, joka 
on 3,32 % peruspääomasta. Poistoja kirjattiin yhteensä 22,6 milj. euroa, joka alitti talousarviotavoit-
teen 0,9 milj. eurolla. Toiminnan kokonaistulos oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen talousarviotavoitteen 
ollessa 0,5 milj. euroa negatiivinen. 
 
Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 33,9 milj. euroa. Merkittävimpiä in-
vestointihankkeita olivat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kangasvuoren ja Sa-
vulahden uudet päiväkotikoulut, Korpilahden uusi päiväkoti sekä Keski-Suomen Museon peruskor-
jaus. 
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Talonrakennusinvestointien toteutuminen 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 000 euroa Alkuperäinen Talousarvio- Talosarvio Toteutuma Poikkema

talousarvio muutokset muutosten 

jälkeen

Talonrakennusinvestoinnit

Tulot -1 000,0 0,0 -1 000,0 -1 351,8 351,8

Menot (sitova) 33 797,0 6 743,0 40 540,0 33 882,3 -6 657,7

Netto 32 797,0 6 743,0 39 540,0 32 530,5 -7 009,5

Kaupungin merkittävimmät vuokrahankkeet 2014 alkaen, Investointiarviot*

Kohde Vuokranantaja Vuokra-aika 1 000 € 2014 2015 2016 2017 2018
Huhtasuon koulukeskus, elinkaarihanke Koy Huhtasuon kk 2013… 35 500 11 308 6 380
Huhtasuon hoivakoti** JVA 2016-2031 11 040 7 040 4 000
Kynnystien palvelukoti ja vuokra-asunnot** JVA 2016-2041 3 500 2 000 1 500

Lahjaharjuntien palvelukoti** JVA 2016-2041 2 600  1 400 1 200  
Keh.vammaisten palvelukoti, Ahokoti** JVA 2017-2042 1 700 1 500 200
Kankaan vanhusten hoivakoti** JVA 2018-2048 7 500 1 500 4 500 1 500
Vaajakosken terveysasema ja palveluas.** JVA 2019-2048 11 700 5 500 6 200

Mankolan yhtenäiskoulun laaj. ja muutostyöt EF 2019-2038 6 900 2 000

Yhteensä 80 440 11 308 16 820 9 700 10 200 9 700
 * Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan.
 ** Palvelutaloissa asukkaat maksavat huoneistoistaan vuokraa.
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Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Liikevaihto 94 152 298,94 93 395 085,17
Liiketoiminnan muut tuotot 604 740,26 1 377 042,10
Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Ostot tilikauden aikana -9 240 292,28 -9 101 026,38

Palvelujen ostot -26 504 116,49 -35 744 408,77 -26 640 868,03 -35 741 894,41
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 193 865,70 -1 183 210,52
Henkilösivukulut

Eläkekulut -255 627,90 -254 859,90
Muut henkilösivukulut -49 309,81 -1 498 803,41 -55 608,01 -1 493 678,43

Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelmanmukaiset poistot -22 352 454,58 -24 054 015,22
Muut lisäpoistot -279 959,22 -22 632 413,80 0,00 -24 054 015,22

Vuokrakulut -21 020 592,52 -21 398 108,90
Liiketoiminnan muut kulut -255 326,47 -245 891,77
Liikeylijäämä (-alijäämä) 13 605 494,23 11 838 538,54
Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 2 591,01 1 836,15
Korvaus peruspääomasta -12 500 000,04 -12 300 000,00
Muut rahoituskulut -572,33 -12 497 981,36 -1 181,16 -12 299 345,01

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 107 512,87 -460 806,47
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 107 512,87 -460 806,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 107 512,87 -460 806,47

Tuloslaskelman tunnusluvut
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,58 % 3,13 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,58 % 3,13 %
Voitto, % 1,18 % -0,49 %
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Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 
 

 
 
 
 
 

  

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 13 605 494,23 11 838 538,54
Poistot ja arvonalentumiset 22 632 413,80 24 054 015,22
Rahoitustuotot ja -kulut -12 497 981,36 -12 299 345,01
Tulorahoituksen korjauserät -604 740,26 -1 377 042,10

23 135 186,41 22 216 166,65
Investointien rahavirta

Investointimenot -33 882 258,35 -21 385 133,57
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 351 780,00 1 100 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 939 860,63 5 335 454,14

-31 590 617,72 -14 949 679,43
Toiminnan ja investointien rahavirta -8 455 431,31 7 266 487,22

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos kunnalta 8 359 932,40 -6 290 255,94
Saamisten muutos muilta -551 664,18 389 851,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 87 599,38 86 488,42
Korottomien velkojen muutokset kunnalta 559 563,71 -1 452 571,48

Rahoituksen rahavirta 8 455 431,31 -7 266 487,22

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
Rahavarat 1.1. 0,00 0,00

0,00 0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investointien tulorahoitus, % 73 % 116 %
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 v, 1 000 euroa 32 935,7 66 199,4
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Tilapalvelu-liikelaitoksen tase 

 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä, + 1 107 512,87 euroa, siirretään taseen 
oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään. Kumulatiivinen ylijäämä siirron jälkeen on  
1 945 780,09 euroa. 
 
 

Tilapalvelu-liikelaitoksen liitetiedot 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
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1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskel-
man liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (kohta 11). 
 
Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vas-
taavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon ja rahoitusomaisuusarvopaperit hankintamenoon. 
 
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 

 
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2017 tilinpäätöstiedot.  
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
11)  Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poisto-
suunnitelmaa (26.11.2012 asia 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden 
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuo-
tuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä 
Aineettomat hyödykkeet 5 - 20 vuotta Tasapoisto 
Rakennukset 20 - 30 vuotta Tasapoisto 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 % Menojäännös 
Koneet ja kalusto 3 - 5 vuotta Tasapoisto 
Luonnonvarat                 Käytön mukainen poisto Substanssi 

 
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosiku-
luiksi.  
Vuoden 2018 tilinpäätöksessä ei tehty arvonalennuksia. Lisäpoistojen selvitys on kohdassa 19. 
 
13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot 
 
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja –tappiot 
 

kauppasumma tontin vähennys tasearvo voitto/tappio
Keskustan ent. sosiaaliasema 862 000,00 -99 231,00 -152 686,25 610 082,75

Heinämäen kuntoutuskoti 130 000,00 -408,37 -8 091,41 121 500,22

As Oy Koskentörmä (osa) 45 000,00 0,00 -10 413,78 34 586,22

As Oy Pupusoppi 2 500,00 0,00 -163 928,93 -161 428,93

Yhteensä (toimintatuotot) 1 039 500,00 -99 639,37 -335 120,37 604 740,26  
 
Myyntihinnasta on siirretty tontin hankintahinnan osuus kaupunkirakennepalvelujen maankäyttöyk-
sikölle. 
 
Lisäksi maankäyttöyksikköön siirrettiin Leppälahden leirikeskuksen rakennuksia, Sallaajärven enti-
sen palvelukodin rakennukset, Vaajakosken vanha terveystalon rakennus sekä Puistotorin ja Vella-
monpuiston huoltorakennukset.
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Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
19) Pysyvät vastaavat 
 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Yritys 1001 tase 31.12.2017 lisäys 2018 rah.osuudet vähennys 2018 sis.siirrot poistot 2018 tase 31.12.2018
Muut pitkävaikutteiset menot 4 592 550,64 0,00 0,00 -3 593,53 0,00 -630 300,08 3 958 657,03
Aineettomat hyödykkeet 4 592 550,64 0,00 0,00 -3 593,53 0,00 -630 300,08 3 958 657,03
Rakennukset 285 691 452,08 10 794 346,38 0,00 -160 777,66 12 656 387,66 -21 985 546,15 286 995 862,31
Kiinteät rakenteet 86 726,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 567,57 70 158,44
Keskeneräiset hankinnat 15 497 538,61 23 087 911,97 -1 351 780,00 0,00 -12 656 387,66 0,00 24 577 282,92
Aineelliset hyödykkeet 301 275 716,70 33 882 258,35 -1 351 780,00 -160 777,66 0,00 -22 002 113,72 311 643 303,67
Tytäryhtiöosakkeet 3 802 549,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 802 549,58
Osakkuusyhteisöosakkeet 7 465 873,38 0,00 0,00 -170 749,18 -11 635,35 0,00 7 283 488,85
Muut osakkeet 758 784,37 0,00 0,00 0,00 11 635,35 0,00 770 419,72
Osakkeet ja osuudet 12 027 207,33 0,00 0,00 -170 749,18 0,00 0,00 11 856 458,15
Muut saamiset 207 334,90 0,00 0,00 -76 305,00 0,00 0,00 131 029,90

Pysyvät vastaavat yhteensä 318 102 809,57 33 882 258,35 -1 351 780,00 -411 425,37 0,00 -22 632 413,80 327 589 448,75
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23) Saamisten erittely 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on

jäsenenä

Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Lainasaamiset

Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00
Saamiset muilta

Myyntisaamiset 0,00 40 941,83 0,00 74 117,21

Muut saamiset 0,00 110 502 623,11 0,00 107 523 368,81

Siirtosaamiset 0,00 621 448,40 0,00 49 518,10

Yhteensä 0,00 111 165 013,34 0,00 107 647 004,12

2018 2017

 
 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25)  Oman pääoman erittely 

2018 2017
Peruspääoma  377 699 876,45 377 699 876,45

Edellisten tilikausien ylijäämä 838 267,22 1 299 073,69

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 1 107 512,87 -460 806,47

Oma pääoma yhteensä 379 645 656,54 378 538 143,67  
 
 
30) Vieras pääoma 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Lainat julkisyhteisöiltä

Lainat kunnilta ja kuntayhtymilt 52 175 151,07 40 925 178,63 0,00

Yhteensä 52 175 151,07 40 925 178,63 0,00
Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 0,00 1 462 257,43 0,00 353 797,34

Yhteensä 0,00 1 462 257,43 0,00 353 797,34
Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä

Ostovelat 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00
Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille 

Ostovelat 0,00 37 919,74 0,00 45 553,07

Yhteensä 0,00 37 919,74 0,00 45 553,07
Velat muille

Ostovelat 0,00 4 324 816,64 0,00 4 424 537,98

Muut velat 17 853,10 29 749,18 19 099,10 25 622,73

Siirtovelat 707 903,46 1 152 325,62

Yhteensä 17 853,10 5 062 469,28 19 099,10 5 602 486,33

Vieras pääoma yhteensä 52 193 004,17 6 562 646,45 40 944 277,73 6 001 836,74

2018 2017
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä 

2018 2017

Vuokravastuut yhteensä (liitetosite 1) 136 886 663 142 027 029

 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 9 738 799 7 278 989

Leasingvastuut yhteensä (liitetosite 2) 1 414 520 679 777

 - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 165 158 27 010  
 
 
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 

2018 2017
Sopimusvastuut
  Elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö
  Huhtasuon koulukeskuksen palvelumaksu
  yhteensä vuoden 2033 loppuun asti 14 596 096 15 893 270
  Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 1 297 174 1 266 870
Arvonlisäveron palautusvastuut (liitetosite 3) 590 541 1 104 767
Perustamishankkeiden valtionosuuden
palautusvastuu (liitetosite 4) 11 257 154 9 905 373

26 443 791 26 903 410  
 
Arvonlisäveron palautusvastuun mahdollisesti realisoituessa, arvonlisävero lasketaan hankekohtai-
sesti todellisen verovastuun mukaisesti. 
 
 
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. 
 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 
Henkilöstön lukumäärä on 25 vakinaista. 
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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4.1.2 TYÖTERVEYS AALTO -LIIKELAITOS 
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio 
tulevasta kehityksestä 
 
Työterveys Aalto -liikelaitos tuottaa työterveyshuollon palveluja kahdentoista kunnan alueella Keski-
Suomessa. Kunnat ovat siirtäneet terveydenhuollon kuntayhtymien välityksellä kunnan lakisääteisen 
työterveyshuoltopalvelujen järjestämisvastuun Työterveys Aallolle ja lisäksi 11 kuntaa on ostanut 
oman henkilöstönsä työterveyshuoltopalvelut Työterveys Aallolta. Yritys ja organisaatioasiakkaita on 
2 600 ja niiden piirissä on 26 500 yksilöasiakasta. Tuotot vuonna 2018 olivat 6,8 M€ ja menot 7,0 
M€. Henkilötyövuosia oli 81,5 (TP 2017 86,9).  
   
Tilikauden aikana on keskitytty henkilöstön palveluosaamisen ja tiimien itseohjautuvuuden paranta-
miseen koulutuskokonaisuuksin. Toukokuussa koko työterveystoiminnalle ja kaikille toimipisteille 
Työterveys Aalto -liikelaitokselle myönnettiin ISO9001 standardein laatusertifikaatti. Asiakaspalaut-
teiden dokumentointia ja juurisyiden etsintää on kehitetty. Liikelaitoksessa on valmistauduttu yhtiöit-
tämiseen ja kehitetty menetelmiä tietoon pohjautuvaan johtamiseen. Koko henkilöstö on osallistunut 
aktiivisesti Digiloikkaan, jota on toteutettu ”Digitiekartta vuoteen 2021” mukaisesti ja jonka tuloksena 
on syntynyt uusia toimintatapoja työterveyshuoltoon. 
 
Työterveys Aalto -liikelaitos lakkautettiin 31.12.2018. Koko toiminta ja henkilöstö jakautuivat liikkeen-
luovutuksella kahteen yhtiöön. Muutos johtuu kuntalain 150 § muutoksesta 2013. Siirtymäaika toi-
mintojen yhtiöittämiselle päättyi 31.12.2018. 
 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.  
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Työterveys Aalto -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt 
ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Työterveys 
Aalto -liikelaitoksen osalta riskienhallinnan vastuut ovat olleet selkeät ja toimivat. 
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana Työterveys Aalto -liikelaitoksessa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, 
tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä 
sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi.  Johto-
ryhmä on yhdessä arvioinut riskejä systemaattisesti, samoin toimenpiteitä niiden torjumiseksi. Iso 
riskinarviointi katselmus on pidetty helmikuussa 2018, sen jälkeen arviota on tarkasteltu kolmannes-
vuosittain. Riskinarviointi on ajan tasalla ja riittävän kattava ja se on toimenpiteineen dokumentoitu. 
Riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on käytetty yhdenmukaista 
työkalua. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi 
riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Työterveys Aalto -liikelaitoksessa on seurattu riskejä ja toteutettu johtoryhmässä määriteltyjä toi-
menpiteitä. Näistä on raportoitu johtoryhmän kokouksissa ja ne on kirjattu seurantamatriisiin. Toi-
menpiteiden vaikuttavuutta on seurattu säännöllisesti johtoryhmän kokouksissa. Työterveys Aalto -
liikelaitoksen osalta riskienhallinta on onnistunut hyvin kaikilta muilta osin paitsi lääkäreiden rekry-
tointi ei ole tuottanut toivottua tulosta. Tilanne on ollut usean vuoden ajan samankaltainen. Muut 
todetut riskit (mm. peruskorjauksen tarpeessa olevat keskustan toimitilat, hoitovirheet, potilaskirjaus-
ten oikea-aikainen toteutuminen, tietosuojan toteutuminen) on onnistuttu hallitsemaan hyvin. 
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Kokonaisarvio  
Työterveys Aalto -liikelaitoksen osalta riskienhallinta 2018 on onnistunut hyvin kaikilta muilta osin 
paitsi lääkäreiden rekrytointi ei ole tuottanut toivottua tulosta. 
 
 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta ja viranhaltijajohto on 
järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat vastuutettu, määritelty ja kirjattu johtoryhmän vuosikelloihin. 
Vuosikelloon kirjattua suunnitelmaa on noudatettu. Johdon katselmukset on säännöllisinä aloitettu 
talvella 2018 ja niitä on toteutettu kaksi kertaa sen jälkeen vuonna 2018. Valvonta raportoidaan joh-
don katselmuksiin ja tarpeen mukaan riskinarviointimatriisiin. Riittävä osaaminen on huomioitu kou-
luttamalla johtoryhmää riskinhallinnan järjestämiseen. 
 
Liikelaitoksessa ei ole havaittu puutteita sisäisessä valvonnassa kuluneella tilikaudella. Tilikauden 
2017 arvioinnin perusteella on aloitettu johdon katselmukset, päivitetty osaamiskartoitukset ja lisätty 
henkilöstön tietoisuutta sisäisestä valvonnasta. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta on päättynyt 31.12.2018. 
 
Kokonaisarvio 
Työterveys Aalto -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kokonaisuutena ollut tilikau-
della 2018 hyvällä tasolla. Arvio perustuu suoritettuihin tarkastuksiin, tavoitteiden saavuttamiseen, 
realisoitumatta jääneisiin riskeihin, johdon katselmuksiin, asiakas- ja henkilöstöpalautteisiin. 
 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
1. Liikevaihto henkilötyövuotta kohden pysyy vähintään vuoden 2017 tasolla. 
 

Liikevaihto henkilötyövuotta kohden laski vuonna 2018 4,5 %. Lääkärityövoiman niukkuus, jota 
ei rekrytoinnein saatu korjattua on suurin yksittäinen syy tulokseen. Tulosta edelliseen vuoteen 
verrattuna heikensivät myös Jyväskylän kaupungille annettu alennus työterveyshuollon kustan-
nuksista sekä kolme isoa koulutusprojektia. 

 
2. Sujuva, säännöllinen työkykypoliklinikkatoiminta on käytössä kaikissa Työterveys Aallon tii-

meissä. Tällöin työkykyselvitykset tehdään viiveettä ja läpimenoaika on mahdollisimman lyhyt. 
 

Työkykypoliklinikkatoiminta on käytössä moniammatillisissa tiimeissä. Osassa tiimejä lääkäri-
vaje on hidastanut tätä toimintaa. 
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Työterveys Aalto -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 
 
 

 
 
 
Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta oli vuonna 2018 toiminnallisesti strategian mukaista. Tarvit-
tavat hankinnat ja kehittämistoimet toteutettiin tulorahoituksella. Talousarvio oli laadittu 150 000 eu-
roa alijäämäiseksi. Tulos oli 244 883 euroa alijäämäinen. Tulokseen vaikutti Jyväskylän kaupungin 
saama alennus työterveyshuollon kustannuksista. 
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Työterveys Aalto -liikelaitoksen tuloslaskelma 
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Työterveys Aalto -liikelaitoksen rahoituslaskelma 
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Työterveys Aalto -liikelaitoksen tase 
 
 

 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä  
 
Liikelaitos esittää, että tilikauden alijäämä 244 882,67 euroa, siirretään taseeseen oman pääoman 
edellisten tilikausien ylijäämään. Tilikauden 2018 päättyessä Työterveys Aalto -liikelaitoksen kumu-
latiivinen ylijäämä eli oma pääoma on 1 478 154,90 euroa. 
 
 

Työterveys Aalto -liikelaitoksen tilinpäätöksen liitetiedot 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
 
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2017 tilinpäätöstiedot. 
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Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
23) Saamisten erittely 

 
 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 
 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 
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30) Vieras pääoma 
 

 
 
 
32) Muiden velkojen erittely 

 
 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

 
 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Leasingvastuiden yhteismäärä 

 
 
 
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. 
 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
48) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 
Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018 on 95 henkilöä. 
 
49) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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4.1.3 TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS 
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio 
tulevasta kehityksestä 
 
Talouskeskus-liikelaitos tuottaa palvelukeskusmallin mukaisesti keskitetysti Jyväskylän kaupungin 
talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja sekä niihin liittyviä asiantuntija- ja järjestelmä-
palveluja. Talouskeskus-liikelaitoksen asiakkaina vuonna 2018 olivat Jyväskylän kaupunki, sen lii-
kelaitokset ja osa konserniyhtiöistä, Hankasalmen kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymä ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.  
 
Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta toteutui toiminnallisesti pääosin suunnitellun mukaisena. Ta-
lous- ja palkkahallinnon palveluista myyntilaskutuksen tuotantovolyymi toteutui lähinnä talousarvion 
ja edellisvuoden tasoisena. Sen sijaan ostolasku- ja palkkapalveluissa sekä matkanhallinnassa vo-
lyymit kasvoivat suhteessa sekä budjettiin että edellisvuoteen nähden.  
 
Liikevaihto pienentyi suunnitellusti, mutta lisäpalvelujen myynnin ansiosta toteutui kuitenkin budje-
toitua hieman parempana. Toteutuneet tuotot olivat noin kaksi prosenttia edellisvuoden liikevaihtoa 
pienempi.  
 
Peruspalvelutuotannon ohella toimintaa kehitettiin aktiivisesti. Tietojärjestelmien kehittämistyössä 
toteutuneista kehittämishankkeista merkittävimmät liittyivät palkka- ja HR-toimintojen kehittämiseen, 
talousraportointiin ja valittujen talousprosessien digitalisointiin sekä tilausjärjestelmän uuden käyttö-
liittymän käyttöönottoon. Vuonna 2018 panostettiin erityisesti ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon ja 
Tapio-nimen saanut ensimmäinen varsinainen tuotantorobottimme teki vuoden loppuun mennessä 
jo täyttä työpäivää eri tiimeistä saamiaan tehtäviä. Samalla kehitettiin tekemisen tapaa, sujuvoitettiin 
prosesseja ja parannettiin laatua.  
 
Omien toimintaprosessien ja asiakkaalle tarjottavien palveluiden kehittämistä tehtiin aiempien vuo-
sien tapaan ns. pienkehityshankkeina ja osana arkityötä jatkuvan parantamisen merkeissä. Laajem-
mista kehittämisen asiakokonaisuuksista mainittakoon keväällä voimaan tullut tietosuoja-asetus, val-
misteilla oleva Kuntatieto-hanke sekä vuoden 2019 alusta käyttöön otettu tulorekisteri. Resursseil-
taan suurin panostus tehtiin kuitenkin yhtiöittämisen valmistelussa. Sitä toteutettiin laajassa yhteis-
työssä Monetra-konsernin perustajien kanssa sekä alueellisesti Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja 
sote-maakuntavalmistelun kanssa. Huhtikuussa käynnistyneessä projektissa toteutettiin yhtiöittämi-
sen valmistelut sekä liiketoiminnan ja henkilöstön siirto Monetra Keski-Suomi Oy:öön. 
 
Vakituisen henkilöstön määrä vuoden lopussa oli 60. Henkilötyövuosien määrä päättyneellä tilikau-
della oli 60,6 mikä on hieman yli neljä prosenttia budjetoitua ja samalla myös edellisvuoden toteumaa 
pienempi. Henkilöstöresurssien väheneminen budjetoitua suurempana johtuu suunniteltua aikai-
semmin tapahtuneista eläköitymisistä sekä osa-aikaisuudelle ja toisen työnantajan palvelukseen siir-
tymisistä. 
 
Tulevan kehityksen arviointi 
 
Talouskeskus-liikelaitoksen toiminta lakkasi 31.12.2018 toiminnan siirtyessä Monetra Keski-Suomi 
Oy:öön. 
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Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Talouskeskus-liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja 
toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Talouskeskus-
liikelaitoksen johto on arvioinut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta kokonaisuutena 
vuoden 2018 osalta kaupungin ohjeistuksen mukaisesti. Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan vas-
tuualueet on Talouskeskuksessa jaettu talous- ja palkkahallinnon sekä Talouskeskuksen oman hal-
linnon kesken. Riskienhallinnan vastuut ovat selkeät ja toimivat 
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana Talouskeskus-liikelaitoksessa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, 
tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä 
sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Talous-
keskuksella on ollut käytössään johtokunnan hyväksymä riskienhallintamalli, jonka avulla johto-
ryhmä säännöllisesti on arvioinut keskeiset riskit ja niihin varautumisen. Lisäksi isoissa kehittämis-
projekteissa on ollut omat riskienhallintamenettelyt projektin ohjausryhmän johtamana. Sisäistä val-
vontaa ja riskienhallintaa käsiteltiin johtokunnassa kaksi kertaa vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 
aikana on riskien arvioinnin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi otettu käyttöön 
myös Jyväskylän kaupungissa käytettävä yhdenmukainen riskiarviointityökalu.  
 
Talouskeskuksessa sisäinen valvonta ja riskienhallinta kuuluvat osaksi päivittäistä toimintaa. Toi-
minnan tavoitteiden toteutumista seurataan johtoryhmässä säännöllisesti ja raportoidaan kolman-
nesvuosittain johtokunnalle. Esimiehillä on jatkuvaa seurantaa varten käytössään tulosyksikkökoh-
tainen talousraportointi sekä mm. myyntien, hankintojen ja projektien raportit ja henkilöstöön liittyvät 
määrä- ja kustannusraportit. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osaamista liikelaitoksen henki-
löstössä on kehitetty muun muassa dokumentoinnin ja sisäisen valvonnan toimenpiteisiin osallista-
malla. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi ris-
kiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskit 
Suurimmat riskit liittyvät henkilöstöön ja järjestelmiin. Myös asiakkuusriskin mahdollisuus on arvioitu. 
Toimintaprosesseihin liittyy riskejä kuten myös palveluntuottajiin ja näiden alihankkijoihin. Merkittä-
vimmille riskeille on laadittu toimenpidesuunnitelma, tästä esimerkkinä varautumissuunnitelma mak-
suhäiriötilanteisiin. Henkilöstöriski on suurin niissä palveluissa, jotka ovat volyymiltaan pieniä ja eri-
tyisosaamista vaativia. Riskiä on hallittu muun muassa huolehtimalla palvelun tuottamisen doku-
mentoinnista sekä toteuttamalla osaamisen jakamista ja kehittämistä tukevia työjärjestelyjä. Järjes-
telmiin liittyviä riskejä hallitaan niiden valvonnalla ja aktiivisella kehittämistyöllä. Niin ikään sekä toi-
mittajien että asiakkaitten kanssa tehtävä jatkuva yhteistyö edesauttaa osaltaan riskien ennakoin-
nissa ja hallinnoinnissa. 
 
Liikelaitoksen toiminnan kannalta merkittävimmät riskit ovat henkilöstöresurssien riittävyys, tietojär-
jestelmien toimivuus, palveluntuottajien toiminnan laatu ja häiriöttömyys, asiakkaisiin liittyvät riskit 
(palvelutarpeen muutokset) sekä omien tuotantoprosessien toimivuus ja kontrollien riittävyys. Talou-
delliset riskit voivat koitua asiakkaiden palvelutarpeiden vähenemisestä, mikä aiheuttaa Talouskes-
kukselle myyntitulojen vähenemisen ja pidemmällä ajalla liiallisen resurssin kuluja.  
 
 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
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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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta ja johto on järjestänyt 
vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Talouskeskuksen esimiehet ovat toteuttaneet ne toimenpiteet, jotka on kirjattu sisäisen valvonnan 
suunnitelmaan vuodelle 2018. Lisäksi ulkoinen tarkastus on ollut mukana tarkastamassa muun mu-
assa maksuliikenneprosessia.  
 
Vuonna 2018 on käyty normaali toiminnan ohella erillisen, johtokunnan hyväksymän sisäisen val-
vonnan suunnitelman mukaan kontrolloitavia kohteita lävitse. Tarkastuksen kohteena oli eri proses-
seja palvelutuotannosta ja liikelaitoksen omasta hallinnosta. Jokaisesta tarkastuskohteesta löytyi ke-
hittämistä, mutta esiin ei tullut varsinaisia puutteita sisäisessä valvonnassa. Sisäistä valvontaa ja 
riskienhallintaa käsiteltiin johtokunnassa kaksi kertaa vuoden 2018 aikana. 
 
Henkilöstön osaamisen laajentaminen ja henkilöresurssien kohdentuminen ovat jatkuva kehittämi-
sen kohde sekä järjestelmien toimivuus ja niiden hallinnointi keskeisinä valvontatoimenpiteinä. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Vuoden 2018 sisäisen valvonnan keskeisinä painopistealueina Talouskeskus-liikelaitoksessa oli pal-
velutuotannon tuotantoprosessien tai niiden osien toimivuuden arviointi. Myös Talouskeskuksen 
omaa toimintaa arvioitiin. Sisäisen valvonnan toimenpiteinä tarkasteltiin muun muassa Jyväskylän 
kaupungin ja sen liikelaitosten tilausjärjestelmän laskujen prosessia ja kirjaustietojen oikeellisuutta 
sekä kirjanpidon osa-alueella muistioprosessin toimivuutta. Yhtenä sisäisen valvonnan kohteena oli 
myös maksuhäiriötilanneharjoituksessa varautumissuunnitelman testaus. Palkkahallinnon alueella 
tarkasteltiin järjestelmien toimivuutta listaamalla järjestelmien aiheuttamia ongelmatilanteita sekä 
käyttöoikeuksia palkkajärjestelmän osalta. 
 
Kokonaisuutena liikelaitoksen toimintaan vaikuttavia ulkoisia epävarmuustekijöitä ovat maakuntauu-
distukseen liittyvät muutokset kuten uudelleenorganisoituminen ja muutokset asiakkuuksissa sekä 
toimialan tekniikan kehittyminen (esim. ohjelmistorobotiikka). Näihin asioihin liikelaitoksessa on va-
rauduttu muun muassa osallistumalla aktiivisesti tulevaisuuden toimintamallien selvittämiseen ja ke-
hittämiseen. Olennainen osa riskienhallintaa on aktiivinen tiedottaminen ja yhteistoiminta henkilös-
tön kanssa.  
 
Vuoden 2018 aikana on Talouskeskus-liikelaitos ollut muutosprojektin kohteena, Talouskeskuksen 
toiminnot siirtyivät pääosin sellaisinaan 1.1.2019 alkaen Monetra Keski-Suomi Oy:öön Jyväskylän 
kaupungin säilyessä suurimpana asiakkaana. Muutosprojektissa prosessien ja vastuiden tarkastelu 
on myös nostanut esiin tarkemmin tarkasteltavia kohteita. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työ 
jatkuu uudessa yhtiössä. 
 
Kokonaisarvio 
Talouskeskus-liikelaitoksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan parissa on tehty systemaattista 
työtä, mutta edelleen kehittämistä riittää. On tarpeen jatkaa työtä jo aiemmin määriteltyjen kehittä-
miskohteiden kuten kontrollien riittävyyden varmistamisen ja yleisen riskienhallintatietoisuuden li-
säämisen parissa. Talouskeskus-liikelaitoksen johto on arvioinut sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan toimivuutta kokonaisuutena vuoden 2018 osalta. Arviointi perustuu sisäisen valvonnan suunni-
telman toteutumiseen, itsearviointiin ja ulkoisiin tarkastuksiin, ja näistä yhteenvetona voidaan todeta, 
että riskienhallinta on järjestetty hyvin. Merkittäviä riskejä, joista olisi aiheutunut tai aiheutumassa 
vahinkoa tai menetystä toiminnalle, ei ole toimintavuoden aikana realisoitunut. 
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Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
 
1. Tavoitteena on alentaa kolmen keskeisimmän palvelutuotteen suoritekohtaisia yksikkökustan-

nuksia. Keskimääräiset tavoiteyksikkökustannukset vuodelle 2018 ovat ostolaskut 4,20 eu-
roa/suorite, myyntilaskut 2,55 euroa/suorite ja palkkapussi 14,25 euroa/suorite. 

 
Toteutuma: 

 Ostolaskut 3,53 euroa/suorite, tavoite toteutui  
 Myyntilaskut 2,49 euroa/suorite, tavoite toteutui 
 Palkkapussi 12,88 euroa/suorite, tavoite toteutui  
 

Tavoitteet toteutuivat kaikkien palvelutuotteiden osalta. Osto-, myyntilasku- ja palkkaprosessit 
tehostuivat kaikki työhön käytetyllä henkilötyövuosien määrällä mitattuna.  
 

 

Talouskeskus-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 
 
 

 
 
 
Kulunut tilikausi 2018 oli voitollinen tilikauden ylijäämän ollessa 127 804,13 euroa. Muutetun talous-
arvion mukainen tilikauden tulostavoite oli -81 100 euroa. Toimintatuotot toteutuivat talousarviota 
suurempana (noin 81 300 euroa). Samalla toimintamenot verrattuna budjettiin kuitenkin laskivat rei-
lut 2 prosenttia (128 200 euroa), jolloin toimintakate toteutui noin 209 400 euroa budjetoitua parem-
pana. 
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Talouskeskus-liikelaitoksen tuloslaskelma 
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Talouskeskus-liikelaitoksen rahoituslaskelma 
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Talouskeskus-liikelaitoksen tase 
 
 

 
 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Esitetään, että tilikauden tulos 127 804,13 euroa siirretään omaan pääomaan edellisten tilikausien 
ylijäämäksi. Tilivuoden 2018 päättyessä Talouskeskus-liikelaitoksen kumulatiivinen ylijäämä eli 
oman pääoman määrä on 881 918,52 euroa. 
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Talouskeskus-liikelaitoksen liitetiedot  
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskel-
man liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
 
Liikelaitoksen taseen laadinnassa on noudatettu tasejatkuvuuden periaatetta.  
 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
9) Palvelujen ostot eriteltyinä asiakaspalvelujen ostoihin ja muiden palvelujen ostoihin 
 

 
 
  
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää pois-
tosuunnitelmaa (26.11.2012 § 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien 
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuo-
tuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä 
Aineettomat oikeudet 2 - 5 vuotta Tasapoisto 

 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
19) Pysyvät vastaavat 
 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
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23) Saamisten erittely 

 
 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 
 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 
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30) Vieras pääoma 
 
Lyhytaikainen 

 
 
 
32) Muiden velkojen erittely 

 
 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

 
 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Leasingvastuiden yhteismäärä 

 
 
 
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. 
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Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 

 
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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4.1.4 ALTEK ALUETEKNIIKKA -LIIKELAITOS 
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio 
tulevasta kehityksestä 
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos tuottaa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialaan kuulu-
vana liikelaitoksena pääasiassa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuuluville organisaatioille liikenne- 
ja viheralueiden rakentamis- ja ylläpitopalveluita. Lisäksi Altek Aluetekniikka tuottaa maa- ja kiviai-
nespalveluita, kone- ja kuljetuspalveluita sekä maastomittauspalveluita. 
 
Toimintavuosi 2018 toteutui toiminnallisesti tavoitteiden mukaisesti. Liikelaitoksen talous toteutui 
noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Vakituisen henkilöstön lukumäärä kasvoi vuoden ai-
kana neljällä henkilöllä. 
 
Liikennevalojen huolto ja kunnossapito alkoi uutena toimintana vuoden 2018 alusta. Toiminnan 
myötä otettiin käyttöön uusi tukikohta Savelassa, joka toimii myös keskusta-alueen tukikohtana. 
 
Alueiden kunnossapidossa siirrytään alueurakoinnista omaan henkilöstöön ja kalustoon sekä alihan-
kintaan perustuvaan toimintamalliin lokakuussa 2019. 
 
Suunnitelmissa on liikelaitoksen lakkauttaminen vuoden 2019 loppuun mennessä. Liikelaitoksen toi-
minta ja henkilöstö on tarkoitus yhdistää liikenne- ja viheralueiden palvelualueeseen. 
 
Ylläpitopalvelut  
Alueiden hoito ja Kone- ja kuljetuspalvelut  
 
Ylläpitopalveluiden henkilöstö työllistyi hyvin lisääntyneen työmäärän vuoksi. Sopimustöiden lisäksi 
tilaaja teetti paljon lisätöitä. 
 
Talvi oli runsasluminen. Lunta ajettiin lisätyönä aiempiin talviin nähden paljon ja lumityöt työllistivät 
kaluston hyvin. Lumitöitä riitti huhtikuun puoliväliin saakka. 
 
Hiekannosto päästiin aloittamaan vasta huhtikuun puolivälissä ja vappuun mennessä saatiin harjat-
tua I- ja II-kadut sekä pestyä ruutukaava. Sateiset kelit auttoivat keväällä hiekannostotyössä ja eh-
käisivät pölyämistä. Keskustan ilmanlaatumittausten mukaan pölyrajojen ylityspäiviä oli keväällä 
kolme kpl (sallittu 35 kpl). Viimeinen ylityspäivä oli 14.4.2018. 
 
Kesäkauden sopimuksen mukaiset työt sujuivat hyvin. Resursseja kausityöntekijöiden osalta lisättiin 
edellisestä vuodesta. Lisätöitä oli paljon. Korjausvelkakohteet katujen parantamistöissä jatkuivat. 
Myös työmaat työllistivät hyvin raskasta kalustoa syksyyn asti. 
  
Alkutalven ensimmäiset aurauslähdöt tehtiin vasta joulukuun puolella. Runsaampi lumisade alkoi 
joulun tienoilla. 
 
Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain: 
 

 
 
 
 

Tilaaja Sopimuslaskutus Lisätyöt Muut Yhteensä

LiiVi 2 104 818,00 €     2 763 875,00 €       4 868 693,00 €        

TiPa 640 337,00 €       420 804,00 €          1 061 141,00 €        

Muu kaupunki 61 534,00 €            61 534,00 €             

Ulkoiset 432 959,00 €          432 959,00 €           

Kalustonmyyntitulot 14 947,00 €          14 947,00 €             

Yhteensä 2 745 155,00 €     3 679 172,00 €       14 947,00 €          6 439 274,00 €        
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Rakentamispalvelut 
Rakentaminen 
 
Työkanta oli hyvä koko vuoden ajan. Talvikohteina alkuvuonna käynnissä oli neljä hanketta. Vuoden 
2018 merkittävin hanke oli Kauramäki I, joka työllisti henkilöstöä koko vuoden, ja jonka liikevaihto oli 
kokonaisuudessaan n. 3,3 M€. 
 
Kesällä alalla oli havaittavissa markkinoiden ylikuumentumista, mikä johti yhdessä kesän hankkei-
den muutoksien kanssa resurssivajeeseen kesällä. Ylikuumentuminen näkyi mm. toimitus- ja saata-
vuusvaikeuksina urakoitsijoiden ja materiaalien osalta. Näistä seikoista johtuen esim. Seppäläntien 
hankkeen viimeistelyä ei pystytty toteuttamaan suunnitellulla aikataululla, resurssien oltua sidottuna 
käynnissä olleisiin hankkeisiin.  
 
Merkittävänä toiminnan muutoksena oli Jyväskylän Energian vesihuoltotöiden asennuksien siirtymi-
nen Altekin tehtäväksi yhteishankkeiden osalta. Tämä mahdollisti työmaaresurssien tehokkaamman 
käyttämisen. 
 
Suurimpia muutoksia työohjelmaan oli Yliopistonkadun ja Vaasankadun saneeraushankkeen, sekä 
Piipputorin hankkeiden siirtyminen toteutettavaksi vuonna 2019. Piipputorin kiveystöiden kilpailutta-
minen pystyttiin toteuttamaan vasta suunnitelmien valmistuttua kesäkuussa ja vaadittujen materiaa-
lien saatavuusaikataulun takia hanke jouduttiin siirtämään toteutettavaksi seuraavalle vuodelle. Työ-
ohjelmaan tuli ylimääräisenä Haukkalan alueen hanke. Lisäksi Kauramäki I hanke laajeni alkuperäi-
sestä, kun alueelle toteutetun hiihtoputken rakentaminen toteutui loppuvuodesta. Puutarhakadun 
hankkeen toteutusaikataulu osoittautui epärealistiseksi, johtuen ennen Green Street -rakenteita teh-
tävistä laajoista runkolinjojen siirtotöistä. Töiden etenemistä haittasi myös sivu-urakoitsijan aikatau-
luongelmat sekä materiaalien saatavuus. 
 
Rakentamisen liikevaihto oli vuonna 2018 noin 8,2 milj. euroa. Tämä ylitti talousarvion mukaisen 
liikevaihtotavoitteen noin 1,2 milj. eurolla. Tähän vaikutti etenkin Kauramäen hankkeen laajeneminen 
sekä laajat esirakentamisen työt Kauramäessä sekä Läntisen palokärjen alueella. Hankkeista valta-
osa toteutettiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuvina laskutustöinä. 
 
 
Liikevaihdon jakautuminen tilaajittain: 
 

 
 
 
Liikevaihdon jakautuminen hanketyypeittäin: 
 

 
 
 

Tilaaja Maksuerät Lisätyöt Laskutustyöt Yhteensä % -osuus

LiiVi 2 331 696,60 €     109 158,03 €        2 857 794,85 €       5 298 649,48 €        65 %

TiPa -  €                   -  €                   -  €                      -  €                       0 %

Maankäyttö -  €                   -  €                   655 908,53 €          655 908,53 €           8 %

JE Oy/vesi 114 940,74 €       2 356,12 €           1 970 037,84 €       2 087 334,70 €        26 %

JE-Siirto Oy 26 146,40 €         -  €                   6 598,79 €              32 745,19 €             0 %

JE-Verkot Oy 30 050,00 €         -  €                   7 111,87 €              37 161,87 €             0 %

Muut 27 684,80 €         -  €                   56 741,44 €            84 426,24 €             1 %

Yhteensä 2 530 518,54 €     111 514,15 €        5 554 193,31 €       8 196 226,00 €        100 %

Hanketyyppi Laskutus Määrä Osuus (liikevaihto) Osuus (kpl)

Uudisrakentaminen 5 709 751,85 €     17 70 % 52 %

Saneeraus 2 481 674,25 €     15 30 % 45 %

Viimeistely -  €                   0 - -

Muut työt 4 799,90 €           1 0 % 3 %

Yhteensä 8 196 226,00 €     33 100 % 100 %
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Rakentamisen määrätiedot: 
 

 
 

Määrätiedot pohjautuvat suunnitelmien mukaisiin määräluetteloihin. Pienemmistä hankkeista ei ole 
saatavilla määrätietoja.  
  
Työturvallisuuden osalta rakentamisessa vältyttiin vakavammilta työtapaturmilta.  
 
Maa- ja kiviaines 
 
Murskeiden kuormaus keskittyi pääasiassa Palokankaan varastoalueelle, vain yksittäisiä kuormauk-
sia hoidettiin Soidenmäen varastoalueella. Soidenmäen murskaus aloitettiin marraskuussa ja jatkuu 
tammikuun 2019. Vesangan sora-alueella ei ollut toimintaa, mutta alueella on lupa varastointiin jäl-
jellä oleville jalostetuille lajikkeille. Valkolan sora-alueella aloitettiin suodatinhiekan otto uuden luvan 
mukaisesti ja suodatinhiekkaa on toimitettu Altekin rakentamisen kohteisiin. 
 
Ylijäämämaiden vastaanotto keskittyi suurelta osin Kivilammen maankaatopaikalle. Palokan maan-
kaatopaikka on täynnä ja maisemoitu. Korpilahden ja Tikkakosken maankaatopaikkojen käyttö on 
ollut vähäistä. Mustalammen maankaatopaikka on toiminut Altekin työmaiden ylijäämämaiden läji-
tyspaikkana. 
 
Maastomittaus 
 
Maastomittauksessa sekä ulkoisten että sisäisten töiden osalta päästiin edellisvuoden kaltaiseen 
tulokseen. Ulkoisten töiden suurimpana kohteena oli Kilkitniementien mittaukset. 
 
Rakentamisen mittausten huomattavampia kohteita uudisrakentamisen osalta olivat Kauramäen ja 
Kankaan asuntoalueiden kunnallistekniikan mittaukset. Saneeraushankkeista merkittävin oli Väinön-
kadun kunnallistekniikan mittaukset. 
 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä  
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.  
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Altek Aluetekniikka -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt 
ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Riskienhal-
linnan vastuut ovat selkeät ja toimivat. Liikelaitoksesta ja sen kaikista tulosalueista on tehty vas-
tuumatriisit, joista ilmenee eri toimintojen vastuu- ja varavastuuhenkilöt sekä näiden vastuut ja val-
tuudet. Liikelaitokselle on laadittu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma.  
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana Altek Aluetekniikka -liikelaitoksessa on analysoitu toimintaympäristön muutok-
sia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköi-
syyttä sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. 
Liikelaitoksen vastuuhenkilöt ovat talousarvion laadinnan yhteydessä arvioineet merkittävimmät toi-
mintaan vaikuttavat riskit. Johtava viranhaltija ja esimiehet vastaavat sisäisen valvonnan ja riskien-

Hanketyyppi Katuneliöt (m2) Osuus Jätevesiviemärit (mtr) Hulevesiviemärit (mtr) Vesijohdot (mtr)

Uudisrakentaminen 32 473 57 % 3 539 574 3 790

Saneeraus 24 654 43 % 707 1 944 988

Yhteensä 57 127 100 % 4 246 2 518 4 778
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hallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Liikelaitokselle laaditun sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan suunnitelmaa ja sen tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana 
kolmannesvuosikatsauksissa. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimin-
tamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Vastuuhenkilöt valvovat jatkuvasti yksikkönsä toimintaa, seuraavat riskejä sekä raportoivat niistä 
esimiehille ja liikelaitoksen johdolle. 
 
Operatiiviset riskit 
Talousarviossa on arvioitu seuraavat operatiiviset riskit: avainhenkilöiden poissaolo, huono markki-
natilanne ali- ja sivu-urakoitsijoiden saatavuuden suhteen määrättyihin töihin sekä erikoiskaluston 
riittävyys. 
 
Avainhenkilöiden poissaolo voi aiheuttaa toimintaan häiriötä, mm. töiden viivästymistä. Tiedon jaka-
minen useammalle henkilölle sekä eri tietojärjestelmien hyödyntäminen mahdollistavat tietojen ole-
van useamman henkilön käytössä. 
 
Huono markkinatilanne ali- ja sivu-urakoitsijoiden (mm. louhintaurakoitsijat) saatavuudessa voisi ai-
heuttaa kadunrakennustyömaan aikatauluun viivettä. Hankkeiden varhainen suunnittelu ja kilpailu-
tus mahdollistavat urakoitsijoiden paremman saatavuuden, jolloin työt saadaan hoidettua ajallaan. 
 
Erikoiskaluston (mm. tiehöylä) riittävyys on tärkeä katujen kunnossapidon laatutason saavutta-
miseksi, esimerkiksi lumi- ja jääpolanteen pitämiseksi sallituissa rajoissa. Kalusto on mitoitettu nor-
maalin talven olosuhteiden mukaan. Poikkeuksellisen lumisena talvena riski voi toteutua. Töiden 
ennakointi ja suorittaminen ennen toimenpiderajojen täyttymistä, jolloin työn suorittaminen on mah-
dollista normaalikalustolla. Esimerkiksi lumen poistaminen kadulta ennen sen muodostumista polan-
teeksi. Tulevissa aliurakoitsijoiden kilpailutuksissa huomioidaan erikoiskaluston saatavuus nykyistä 
paremmin. 
 
Kokonaisarvio 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen riskienhallinnassa on onnistuttu hyvin vuoden 2018 aikana. Riskit 
eivät ole toteutuneet merkittävällä tavalla. Arvio perustuu jatkuvaan seurantaan. Liikelaitoksen joh-
taja ja esimiehet käyvät viikkopalaverissa läpi ajankohtaisia operatiivisia asioita, mm. työmaiden ai-
kataulun ja kunnossapidon laatutason tilanteen. Lisäksi palautekanavan kautta saadaan jatkuvasti 
tietoa kunnossapidon onnistumisesta. 
 
 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Altek Aluetekniikka liikelaitoksen johtokunta ja viranhaltijajohto 
on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjei-
den mukaisesti.  
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa jokapäiväistä työtä ja vastuuhenkilöt valvovat jatkuvasti 
yksikkönsä toimintaa. Kilpailutukset ja hankinnat toteutetaan hankintalain ja kaupungin ohjeistuksen 
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mukaisesti. Joidenkin hankintojen valmistelussa käytetään kilpailutuspalveluita. Sopimuksissa käy-
tetään yleisiä sopimusehtoja ja sopimusrikkomusten suhteen kilpailutuksissa ja sopimuksissa on 
huomioitu sanktiot. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa ja tuloksellisuutta seurataan talous-
arviovuoden aikana kolmannesvuosikatsauksissa. Viikoittaisessa johdon palaverissa käydään läpi 
operatiivista toimintaa ja myös siihen liittyviä riskejä. 
 
Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei ole havaittu puutteita viime vuoden aikana. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminta on tarkoitus yhdistää Liikenne- ja viheralueet -palvelualu-
eeseen vuoden 2020 alusta lähtien. Lisäksi alueiden kunnossapidossa siirrytään uuteen toiminta-
malliin lokakuussa 2019. Näiden muutosten myötä prosessit käydään läpi sekä laaditaan sen poh-
jalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma. 
 
Kokonaisarvio  
Liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on hyvällä tasolla. 
 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
1. Rakentamisen työohjelman toteuttaminen täysimääräisenä. 

 
Työohjelmaan tuli ainoastaan Altekista riippumattomia muutoksia, joten tavoite toteutui. Yliopis-
tonkadun ja Vaasankadun yhteishanke sekä Piipputorin hanke jäi toteutumatta. 

 
2. Talvihoitosopimuksen täyttäminen sovittuun laatutasoon. 

 
Talvihoidon laatutaso toteutui pääosin sopimuksen mukaisesti. Laaduntarkkailuraporteissa oli 
vain yksittäisiä alituksia. Hiekannosto onnistui tavoitteiden mukaisesti. 

 
3. Liikevaihtotavoite 114 290 €/henkilötyövuosi. 

 
Tavoite toteutui. Toimintatuottojen toteutuma oli 147 607 €/htv, liikevaihdon toteutumana 
146.399 €/htv. Toteutunut henkilötyövuosimäärä oli 102,1, joka pitää sisällään palkkaa v. 2018 
saaneen vakituisen ja määräaikaisen henkilöstön. Toimintatuotot 15 070 721 €. Liikevaihto 
14 947 364 €. Tulojen määrä oli arvioitua suurempi. 
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 
 
 

 
 
 
Taloudellisen tavoitteen toteutumisen arviointi  
 
Taloudellinen tavoite toteutui noin 250 000 euroa talousarviota parempana. Kertynyttä ylijäämää 
taseessa oli edellisiltä tilikausilta 3 657 308,83 euroa ja kuluneelta tilikaudelta kertyi alijäämää -
975 975,26 euroa. Vuoden lopussa kertynyttä ylijäämää oli 2 681 333,57 euroa. 
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tuloslaskelma 
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 
 

 
  

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017
Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -976 050,81 -184 730,22
Poistot ja arvonalentumiset 107 672,79 103 365,88
Rahoitustuotot ja -kulut 75,55 855,41
Tulorahoituksen korjauserät -14 946,94 -171 944,10

-883 249,41 -252 453,03
Investointien rahavirta

Investointimenot -235 265,78 -26 500,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 946,94 134 568,19

-220 318,84 108 068,19
Toiminnan ja investointien rahavirta -1 103 568,25 -144 384,84

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos 180 246,69 246 808,08
Saamisten muutos kunnalta 1 034 753,69 -273 834,94
Saamisten muutos muilta -143 049,21 -71 060,84
Korottomien velkojen muutos muilta 31 617,08 242 472,54

Rahoituksen rahavirta 1 103 568,25 144 384,84

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
Rahavarat 1.1. 0,00 0,00

0,00 0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investointien tulorahoitus, % 369,1 % 307,0 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % 426,4 % -37,7 %
Kassan riittävyys, pv 0,0 0,0
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen tase 
 
 

 
 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, -975 975,26 euroa, siirretään taseeseen 
oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään. 
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Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen liitetiedot 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Käyttöomaisuuden arvostus 
Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskel-
man liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 
Varasto: 31.12.2018 31.12.2017 Muutos Inventaario
Teräs- ja varaosavarasto 11 226,34 12 562,29 -1 335,95 Fyysinen
Murskevarasto 673 365,68 852 276,42 -178 910,74 Paperi
Yhteensä 684 592,02 864 838,71 -180 246,69  
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
 
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2017 tilinpäätöstiedot. 
 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
  
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää poisto-
suunnitelmaa (26.11.2012 § 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden 
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuo-
tuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä 
Koneet ja kalusto 3-5 vuotta Tasapoisto 
Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Substanssi 

 
Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosiku-
luiksi. 
 
Ennen vuotta 2009 tehtyjen investointien/hankintojen poistosuunnitelmia tarkistetaan vain, mikäli 
poiston perusteena olevaa taloudellista käyttöaika-arviota on perusteltua muuttaa.  
 
12) Pakollisten varausten muutokset  
 
Vuonna 2018 maisemointeja ei tehty. Mustalammen maankaatopaikan alueen luiskia loivennettiin 
edelleen.    
 
Kivilammen maankaatopaikan maisemointia jatketaan täytön edistymisen myötä ja maisemointikus-
tannukset ovat noin 50 000 euroa. Valkolan sora-alueelle on saatu uusi maa-ainesten ottolupa kah-
deksaksi vuodeksi. Maisemointia Valkolassa jatketaan heti kun ottotoiminta sen sallii. Kustannukset 
ovat noin 50 000 euroa. 
 
Maisemointivarausten summa 31.12.2018 on 234 842 euroa. 
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot 
 
Käyttöomaisuuden luovutusvoitot ja tappiot 
 

Kauppasumma tasearvo voitto/tappio
Kaluston myynti 14 946,94 0,00 14 946,94
Yhteensä (toimintatuotot) 14 946,94 0,00 14 946,94
Voitot ja tappiot yhteensä 14 946,94 0,00 14 946,94

 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
19) Pysyvät vastaavat 
 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
 

tase 31.12.2017 lisäys 2018 vähennys 2018 s poistot 2018 tase 31.12.2018
Koneet ja kalusto 208 179,82 235 265,78 -107 631,65 335 813,95
Muut aineelliset hyödykkeet 4 078,63 -41,14 4 037,49
Aineelliset hyödykkeet 212 258,45 235 265,78 0,00 -107 672,79 339 851,44
Käyttöomaisuus yhteensä 212 258,45 235 265,78 0,00 -107 672,79 339 851,44

Yhteensä 339 851,44  
 
23) Saamisten erittely 
 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 477 941,74 0,00 448 092,66
Yhteensä 0,00 477 941,74 0,00 448 092,66

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä

Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistus-
yhteysyhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 14 493,35 0,00 32 024,32
Yhteensä 0,00 14 493,35 0,00 32 024,32

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 0,00 97 439,59 0,00 23 835,70
Muut saamiset 0,00 189 450,10 0,00 132 546,57
Siirtosaamiset 0,00 13 308,95 0,00 13 085,27
Yhteensä 0,00 300 198,64 0,00 169 467,54

Saamiset kunnalta
Siirtosaamiset 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 4 808 225,82 0,00 5 842 979,51
Yhteensä 0,00 4 808 225,82 0,00 5 842 979,51

Saamiset yhteensä 0,00 5 600 859,55 0,00 6 492 564,03

2018 2017
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24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
2018 2017

Pitkäaikaiset siirtosaamiset 0,00 0,00
Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamiset
Tulojäämät

Kelan korvaus työterveydenhuollosta,               
tilisiirrot tilinp.aj. 13 308,95 13 085,27
Ennakkomaksut (palkkojen rästit) 0,00 0,00

Tulojäämät yhteensä 13 308,95 13 085,27
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 13 308,95 13 085,27  
 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 

2018 2017

Peruspääoma  1.1. 2 058 148,62 2 058 148,62
Peruspääoma  31.12. 2 058 148,62 2 058 148,62
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 3 657 308,83 3 841 183,64
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 3 657 308,83 3 841 183,64

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -975 975,26 -183 874,81
Oma pääoma yhteensä 4 739 482,19 5 715 457,45  
 
 
29) Pakolliset varaukset 

2018 2017
Muut pakolliset varaukset

Maisemointivaraus 1.1. 234 842,00 241 867,25
Ympäristövastuut, maisemointi 0,00 -7 025,25
Pakollinen varaus (tvr-maksut) 114 076,58 114 076,58

Muut pakolliset varaukset yhteensä 348 918,58 348 918,58  
 
 
30) Vieras pääoma 
 
Lyhytaikainen 

2018 2017
Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 1 565,05 2 912,15
Yhteensä 1 565,05 2 912,15

Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille 
Ostovelat 1 826,67 1 641,58
Yhteensä 1 826,67 1 641,58

Velat muille
Ostovelat 955 395,69 935 057,49
Muut velat 77 462,08 80 026,79
Siirtovelat 500 652,75 485 647,15
Yhteensä 1 533 510,52 1 500 731,43

Vieras pääoma yhteensä 1 536 902,24 1 505 285,16  
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32) Muiden velkojen erittely 
2018 2017

Muut velat
Ennakonpidätysvelka 67 856,45 71 072,06
Sosiaaliturvamaksuvelka 2 669,74 3 632,09
Eläkevakuutusmaksuvelka Kuel, työnantaja 3 421,47 825,86
Eläkevakuutusmaksuvelka Kuel, työntekijä 0,00 349,84
Ay-jäsenmaksuvelka 3 361,42 4 146,94
Puolueverovelka 153,00 0,00

Muut velat yhteensä 77 462,08 80 026,79  
 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

2018 2017
Lyhytaikaiset siirtovelat

Menojäämät
Lomapalkkajaksotus 488 596,65 476 413,37
Muut menojäämät 12 056,10 9 233,78

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 500 652,75 485 647,15  
 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Leasingvastuiden yhteismäärä 

2018 2017

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 437 231,88 585 052,45
Myöhemmin maksettavat 1 074 176,33 1 723 285,89
Yhteensä 1 511 408,21 2 308 338,34  
 
 
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. 
 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 
Henkilöstön lukumäärä oli yhteensä 82 vakinaista työtekijää. 
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
 
 
 
 

163



 
  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

4.1.5 KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS 
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio 
tulevasta kehityksestä 
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintavuosi 2018 sujui pääosin asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. 
Korpilahden ateriapalvelut siirtyivät Kylän Kattauksen tuottamiksi 1.8.2018 alkaen. Liikkeen luovu-
tuksen periaattein Kylän Kattaukselle siirtyi 11 työntekijää. Alueella on yksi keskuskeittiö, joka tuot-
taa ateriat sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen, että päiväkotien ja koulujen asiakkaille. Sairaanhoito-
piirin ja kaupungin välisen palvelusopimuksen mukaisesti osastolla tapahtuvan ruokapalvelutyö siir-
tyi Kylän Kattaukselle 1.1.2019. Puhtauspalveluilta siirtyi liikkeenluovutuksen periaattein 30 vaki-
tuista ja 13 määräaikaista työntekijää. Kouluruokailun 70-vuotisjuhlavuotta vietettiin syksyn teema-
viikoilla ja juhlavuosi huipentui Lasten oikeuksien päivän juhlalounaaseen. Oppilailla ja opettajilla oli 
mahdollisuus osallistua juhlan tekemiseen ruokasalin somistuskilpailun merkeissä. Kaikkiaan 16 
koulua otti osaa kilpailuun, jossa palkittiin innovatiivisin ja vastuullisin somistus sekä eniten ääniä 
sosiaalisessa mediassa saanut somistus. Keväällä 2018 Kylän Kattauksessa laadittiin keittiöverkko-
suunnitelma, jossa selvitettiin uuden sairaala Novan keittiön valmistumisen ja uuden tuotantotavan 
aiheuttamia vaikutuksia koko kaupungin alueella olevaan keittiöverkkoon - sekä keskuskeittiöverk-
koon että sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelukeittiöverkkoon.  
 
Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattauksen talous toteutui talousarviota parempana. Pääasiassa 
Korpilahden alueen ruokapalvelujen siirrosta johtuen sekä toimintatulot että toimintamenot ylittivät 
talousarvion. Koska toimintatulojen ylitys oli menojen ylitystä suurempi, alijäämä toteutui talousar-
viota pienempänä. 
 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 
 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen. Hallintosääntö sekä sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskienhallinnan menettelyt ja vas-
tuut. Kylän Kattaus -liikelaitos ja sen tilivelvollinen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa 
riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Johto, esimiehet ja hallinnon henkilöstö 
ovat käyneet koulutuksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuista ja uusista ohjeista. He 
ovat edelleen käyneet läpi ohjeita ja vastuita henkilöstönsä kanssa. Vuoden 2018 aikana Kylän Kat-
taus -liikelaitoksessa on analysoitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia 
riskejä, arvioitu niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat suunni-
telmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Riskien arvioinnin, seurannan ja ra-
portoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on otettu vuoden 2018 aikana käyttöön yhdenmukainen työ-
kalu, johon riskiarviointi ja toimenpiteet on dokumentoitu johtoryhmän toimesta. Näin on muodostettu 
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan 
toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. Arvioituja riskejä on seurattu kolmannesvuosikat-
sausten yhteydessä.  
 
Toimintaympäristössä tapahtuvat suuret muutokset kuten sote- ja maakuntauudistus, sen aiheut-
tama organisoituminen, uusien keittiöiden rakentaminen ja uudet tuotantomenetelmät on arvioitu 
merkittäviksi strategisiksi ja taloudellisiksi riskeiksi. Tuotantomenetelmän vaihdos saattaa aiheuttaa 
ruokaan liittyviä riskejä, kuten virheitä prosessissa, kuljetusten myöhästymistä jne. Suunnitteluun ja 
rakentamiseen liittyvät virheet aiheuttavat kustannuksia ja tehottomuutta. Suunnitteluun ja tuotanto-
menetelmän muutokseen valmistautumiseen on resursoitu normaalia enemmän henkilöstöä riskien 
konkretisoitumisen ehkäisemiseksi. Osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä riski. Tähän on 
varauduttu rekrytointia tehostamalla, henkilöstön koulutusta lisäämällä ja keittiöissä tehdyin ohjaus-
käynnein. Lokakuussa konkretisoitui riski ennakoimattomasta työvoiman puutteesta JHL:n ilmoitta-
essa ruokapalveluun kohdistuvasta lakosta. Ilmoitus ajoittui syyslomaviikolle, jolloin suuri osa hen-
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kilöstöstä oli vuosilomalla. Aikaa reagoida ja tehdä suunnitelma lakkopäivien ruokapalvelun hoita-
miseksi oli huomattavan vähän. Lakosta aiheutui haittaa asiakkaiden toiminnalle, sillä sovittua ruo-
kapalvelua ei voitu henkilöstön puuttumisen vuoksi järjestää henkilöstöravintoloiden, varhaiskasva-
tuksen ja perusopetuksen asiakkaille. Jokaiseen päiväkotiin ja kouluun pystyttiin kuitenkin järjestä-
mään ns. hätävararuokaa täydentämään kotoa tuotuja eväitä.   
 
Tammikuun 2019 lopulla realisoitui riski, jota ei ole arvioitu riskiarviossa suureksi. Ristonmaan Ate-
riakeskuksessa alkoi aamulla sähkökatko, joka johtui ateriakeskuksen alueella olevan muuntajan 
rikkoutumisesta. Ateriakeskuksen sähkön saanti on turvattu varavoimalla, mutta tilanteessa myös 
varavoimakone rikkoutui. Asiakkaiden lounas saatiin järjestettyä hieman myöhästyneenä siirtämällä 
ruoan kypsentäminen palvelukeittiöihin ja valmistamalla vararuokaa osalle asiakkaista muissa kes-
kuskeittiössä. Ruokapalvelussa merkittävimmät riskit ovat ruokatuotantoon ja sen turvallisuuteen liit-
tyvät riskit kuten ruokamyrkytys, virhe erityisruokavaliossa tai vieras esine ruoassa. Terveysvalvon-
taviranomaisen hyväksymä omavalvontasuunnitelma kattaa koko liikelaitoksen toiminnan. Omaval-
vonta on osa laadun tarkistusta, jolla varmistetaan elintarvikelainsäädännön määräysten noudatta-
minen. Omavalvontaa, omavalvontasuunnitelman päivitystä ja henkilöstön koulutusta tehdään jat-
kuvasti. Erityisruokavalioiden valmistuksessa tapahtuneet yksittäiset virheet todentavat sen, että 
henkilöstön koulutusta ja prosessien kehittämistä on edelleen jatkettava riskin pienentämiseksi.  
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksessa riskienhallinnassa on onnistuttu hyvin vuoden 2018 aikana. Riskit on 
tunnistettu hyvin ja niihin reagoidaan heti, kun ne todentuvat. Tehokkaan omaehtoisen valvonnan 
avulla tuotetaan turvallista ja korkealaatuista ruokaa ja ennalta ehkäistään ruokaan liittyvät riskit. 
Yllättävästä JHL:n lakon aiheuttaneesta työvoimapuutteesta ja lyhyestä reagointiajasta huolimatta 
asiakkaille aiheutuvat haitat onnistuttiin minimoimaan hyvin. Sähkökatkon aiheuttamasta ruokatuo-
tannon keskeytyksestä yhdessä keskuskeittiössä selviydyttiin hyvin sisäisen yhteistyön ja selkeiden 
toimintaketjujen ansiosta. Riskin toteutumisen ennakointia tulee kuitenkin kehittää edelleen ja ris-
kiarvioinnin työkalu ottaa tehokkaampaan käyttöön. Arvioitujen riskien seurantaa tulee parantaa niin, 
että toimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti myös johtoryhmässä. 
Kokonaisarvio perustuu johtoryhmän omaan arvioon sekä Oiva-raporteista ja työpaikkatarkastuk-
sista saatuihin hyviin arvioihin.   
 
 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset 
toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Kylän Kattaus -liikelaitoksen johto on järjestänyt vastuualu-
eensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  
 
Valvontaa on toteutettu raportointijärjestelmän avulla sekä keittiöissä tehtävillä ohjauskäynneillä. 
Kassakoneen omaavien keittiöiden käteiskassat tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Työpaik-
kaselvitykset tehdään suunnitellusti ja havaitut korjausehdotukset hoidetaan. Omavalvonnan toteu-
tumista seurataan sekä itse että terveystarkastajan toimesta. Oiva-raportit löytyvät valtakunnalli-
sesta rekisteristä. Riskienhallinnan työkalu otetaan tehokkaampaan käyttöön ja se synkronoidaan 
toimimaan paremmin yhteen säännöllisen raportoinnin kanssa kuukausi- ja kolmannesvuosirapor-
tointipohjaa kehittämällä. Näin saadaan enemmän ja tarkempaa tietoa riskienhallinnan suunnittelua 
ja seurantaa varten.  Palautteiden ja reklamaatioiden keräämistä ja analysointia varten ei ole yhte-
näistä järjestelmää, vaan ne lähetetään ja saadaan eri kanavien kautta. Kokonaiskuvan saamiseksi 
palautejärjestelmää on tarpeen kehittää. 
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Kokonaisuutena arvioituna Kylän Kattaus -liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hy-
vällä tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan sään-
nöllisesti kuukausi- ja kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä sekä riskihallinnan työkalun avulla. 
Lisäksi keittiöissä tehdään säännöllisesti työpaikkaselvitykset, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamies-
ten käynnit ja Oiva-tarkastukset joista saadut tulokset ja raportit ovat olleet hyviä.  
 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
1. Toiminnan tehostaminen 

Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Tavoite vuodelle 2018 oli 
80.000 euroa/htv. 
 
Tarkasteltaessa vuoden 2018 toiminnan tulosta asetettu liikevaihtotavoite saavutettiin. Kahden 
toimialan kanssa sovittiin 840 000 euron palvelumaksujen tuloutuksesta, jolloin ns. rahoitustulos 
jäi tavoitteen alapuolelle. 
 

2. Asiakastyytyväisyys  
Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien 
tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla kohdennetuilla asiakastyyty-väi-
syysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi vuodelle 2018 ase-
tettiin 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palveluso-
pimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupun-
gin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.  
 
Kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä tehtiin vuonna 2018 sosiaali- ja terveyspalvelujen 
ruokailuun Kyllön ja Palokan terveyskeskussairaalan osastoille, henkilökunnalle sekä koko kau-
pungin alueella koskien kotiin kuljetettuja aterioita. Vastausten keskiarvoksi tuli yli 4, joten ase-
tettu tavoite 3,5 ylitettiin. Vuodelle 2019 tavoitetta on nostettu. Keskussairaalassa sairaanhoito-
piiri teki kyselyn syyskuussa koskien jätteiden lajittelua. Samalla henkilöstöltä kysyttiin avointa 
palautetta henkilöstöruokailusta ja kahvilapalveluista. Palautteet sisälsivät sekä kehittämisehdo-
tuksia että positiivista palautetta. Palautteita käsiteltyiin yhteisesti sairaanhoitopiirin henkilöstön 
työpaikkakokouksessa tavoitteena kehittää palveluita yhdessä asiakkaan kanssa. Lasten ja 
nuorten ruokailussa koulujen asiakaspalautekysely siirrettiin vuoden 2019 tammikuulle asiak-
kaan toiveesta. 
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 
 
 

 
 
 
Taloudellinen tavoite  
 
Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annettavalla hinnoit-
teluohjeella. Vuoden 2018 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2016 tilinpäätöksen, vuoden 2017 
ensimmäisen kolmannesvuosiraportin, sekä vuotta 2018 koskevien arvioiden ja ennusteiden      pe-
rusteella. Kaupungin sisäiset veloitukset suunniteltiin vuoden 2017 tasolla. Liikelaitosten osalta val-
mistelukehys asetettiin menoja koskevana. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka mukaan 
ylijäämät on purettava tilikauteen 2019 mennessä. Kylän Kattaukselle asetettiin 0,5% säästötavoite. 
Näillä luvuilla laskettuna yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat siten, että toimintakate vuodelle 
2018 tulisi olemaan alijäämäinen 1 096 900 euroa. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä 
on 2 243 268,56 euroa. 
 
Vuoden 2018 liikevaihto toteutui 4,1 % talousarviota parempana. Verrattuna vuoden 2018 talousar-
vioon, toimintayksiköiden tilikauden liikevaihto toteutui seuraavasti: päiväkotien, koulujen ja vanhus-
ten ruokapalveluissa liikevaihto ylitettiin vastaavasti 8,7 %, 13,3 % ja 10,7 %, johtuen Korpilahden 
alueen ruokapalvelujen siirrosta Kylän Kattaukselle 1.8.2018 alkaen. Sairaaloiden ruokapalveluissa 
liikevaihto alitettiin 31,5 %, johtuen Keskussairaalan osastojen ruokapalveluiden siirrosta Kylän Kat-
taukselle vasta 1.1.2019 alkaen. Tilaaja pyrkii arvioimaan palveluntarpeensa riittävän ajoissa toimin-
nan suunnittelua ja talousarvion laadintaa varten. Päivähoito mm. on tarkentanut päivystysaikojen 
hoidon tarvetta, mikä on selkeyttänyt myös Kylän Kattauksen palvelun järjestämistä keskitetysti. Ti-
lauskäytäntöjä kehitetään yhteistyössä jatkuvana työnä. 
 
Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattaus -liikelaitoksen talous toteutui talousarviota parempana. Lii-
kelaitoksen toiminnan on lähtökohtaisesti oltava tehokasta ja kannattavaa. Kylän Kattauksen toimin-
nan on oltava taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitoksen on katettava sekä menot, että kehittämis-
kulut toiminnasta saatavilla tuloilla. Vuoden 2018 tilinpäätös osoittaa, että Kylän Kattauksen toiminta 
on ollut taloudellisesti terveellä pohjalla ja liikelaitosta on hoidettu hyvien liiketoimintaperiaatteiden 
mukaisesti. Toiminnan tulorahoitus on kattanut lyhytvaikutteiset menot johtuen kaupungin talousar-
viossa annetusta hinnoitteluohjeesta ja Kylän Kattauksen omasta taloudellisesta toiminnasta. Kylän 
Kattaus on suoriutunut hyvin lähes kaikilla mittareilla mitaten ja selviytynyt toiminnan vaihtelun aset-
tamista haasteista. Tässä työssä on auttanut jo aikaisemmin luotu hyvä yhteistyö asiakkaiden, yh-
teistyökumppaneiden ja henkilöstön kesken. 
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma 
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma 
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen tase 
 
 

 
 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 502 024,90 euroa, siirretään taseen oman 
pääoman edellisten tilikausien yli-/ alijäämään. 
 
 

  

31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA

PYSYVÄÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 2 670,90 8 179,77

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 1 589,00 1 134,00

Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 525 332,19 516 772,61
Saamiset kunnalta 3 920 568,27 4 177 289,51
Muut saamiset 133 674,86 109 054,08
Siirtosaamiset 80 486,16 4 660 061,48 91 268,10 4 894 384,30

Rahat ja pankkisaamiset 1 545,00 1 545,00

VASTAAVAA YHTEENSÄ 4 665 866,38 4 905 243,07

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 2 243 268,56 1 887 517,62
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -502 024,90 355 750,94

VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen

Ostovelat 1 153 972,20 1 079 142,88
Muut velat 174 390,51 134 886,93
Siirtovelat 1 596 260,01 2 924 622,72 1 447 944,70 2 661 974,51

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 4 665 866,38 4 905 243,07

Taseen tunnusluvut
Omavaraisuusaste, % 37,32 % 45,73 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 12,00 % 11,33 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 14,30 % 13,55 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa 1 741,24 2 243,27
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Kylän Kattaus -liikelaitoksen liitetiedot 
    
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
    
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukai-
sesti. Suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa 
suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 

 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus    
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.   
    
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
   
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2017 tilinpäätöstiedot. 
 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
6) Toimintatuotot 

 
 
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää pois-
tosuunnitelmaa (26.11.2012 asia 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaa-
vien hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat 
vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä 

Koneet ja kalusto 3 - 5 vuotta Tasapoisto 
 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
 

Varasto: 31.12.2018 31.12.2017 Muutos Inventaario

Arvat 1 589,00 1 134,00 455,00 Fyysinen

2018 2017

Päiväkotien ruokapalvelut 6 305 266,15 5 962 232,12
Koulujen ruokapalvelut 5 961 036,22 5 713 122,47
Vanhusten ruokapalvelut 6 857 274,38 6 643 317,06
Sairaalaruokailu 2 565 039,25 2 689 981,21
Henkilöstöravintola ja kahvilapalvelut 2 344 999,94 2 218 474,95
Tuotanto 309 875,19 223 606,92
Hallinto 36 814,71 51 237,00
Toimintatuotot  yhteensä 24 380 305,84 23 501 971,73
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23) Saamisten erittely  

 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 

 
 
30) Vieras pääoma 

 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset PitkäaikaisetLyhytaikaiset

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Jyväskylä on jäsenenä
0,00 354 164,96 0,00 328 818,75

Yhteensä 0,00 354 164,96 0,00 328 818,75
Saamiset kunnalta

Muut saamiset 0,00 3 920 568,27 0,00 4 177 289,51
Yhteensä 0,00 3 920 568,27 0,00 4 177 289,51

Saamiset muilta
0,00 171 167,23 0,00 187 953,86

Muut saamiset 0,00 133 674,86 0,00 109 054,08
Siirtosaamiset 0,00 80 486,16 0,00 91 268,10
Yhteensä 0,00 385 328,25 0,00 388 276,04

Saamiset yhteensä 0,00 4 660 061,48 0,00 4 894 384,30

Myyntisaamiset

20172018

Myyntisaamiset

2018 2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Tulojäämät
Kelan korvaus työterveyshuollosta 31 392,00 45 035,00
Muut tulojäämät 49 094,16 46 233,10

Tulojäämät yhteensä 80 486,16 91 268,10
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 80 486,16 91 268,10

2018 2017

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 2 243 268,56 1 887 517,62
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 2 243 268,56 1 887 517,62

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -502 024,90 355 750,94

Oma pääoma yhteensä 1 741 243,66 2 243 268,56

2018 2017
Velat tytäryhteisöille

11 008,55 0,00
11 008,55 0,00

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
110 956,19 114 341,10
110 956,19 114 341,10

Velat muille
Ostovelat 1 032 007,46 964 801,78
Muut velat 174 390,51 134 886,93
Siirtovelat 1 596 260,01 1 447 944,70
Yhteensä 2 802 657,98 2 547 633,41

Vieras pääoma yhteensä 2 924 622,72 2 661 974,51

Yhteensä

Lyhytaikainen

Ostovelat
Yhteensä

Ostovelat
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32) Muiden velkojen erittely 

 
 
 
34) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

 

 
 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Vuokrasopimusten mukaiset jäljellä olevat määrät 

 
 
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 
 
 
Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen  
 
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. 
 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 

 
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
 

2018 2017
Muut velat

Muut velat 174 390,51 134 886,93
Muut velat yhteensä 174 390,51 134 886,93

2018 2017
Lyhytaikaiset siirtovelat

Menojäämät
Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset 1 519 052,44 1 408 651,11
Muut menojäämät 77 207,57 39 293,59

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 1 596 260,01 1 447 944,70

2018 2017
Vuokravastuut
Vuokravastuut yhteensä 561 209,31 522 482,52

seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 561 209,31 522 482,52

Leasingvastuut yhteensä 28 275,44 16 232,45
seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 28 275,44 16 232,45

2018 2017
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 335 288

vakinaiset 269 250
määräaikaiset 59 34
työllistetyt 5 4
oppisopimus 2
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4.1.6 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 
 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio 
tulevasta kehityksestä 
 
Pelastustoimen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön uudistushankkeet jatkuvat 
Toimintavuoden aikana myös maakunta-SOTE –uudistuksen aloitus siirtyi vielä vuodella vuoden 
2021 alkuun. Valmistelut kuitenkin jatkuivat tiiviinä eri osapuolten kanssa. Pelastuslaitoksen kan-
nalta keskeisiä kokonaisuuksia uudistuksessa ovat mm. maakunnallinen varautuminen ja maakun-
nallisen, ajantasaisen tilannetiedon tuottaminen (Tilannekeskus, TIKE). Toimintavuoden aikana val-
mistui maakunnan varautumis- ja turvallisuusasioita edistävä KSTURVA-organisaatio, joka koostuu 
maakunnan keskeisimmistä toimijoista. Tämän organisaation ensimmäisiä tehtäviä oli alueellisen 
riskinarvioinnin valmistuminen ja hyväksyminen. Maakunnan lukuisat ja hyvin laajat kesätapahtumat 
– Äänekosken suviseurat, Ilmavoimat 100-vuotisjuhla, Suomi Pop, Himos juhannus, Keuruun Iso-
kirja, Neste Ralli, FinnMetko, jne. –  työllistivät pelastuslaitoksen henkilöstöä laajalti. 
 
Henkilöstön osalta aloitettiin esimiestyön tukihanke, jonka tehtävä on sananmukaisesti vahvistaa ja 
tukea esimiesten osaamista ja jaksamista tehtävissään. Päätoimisen (24/7-paloasemien) henkilös-
tön työn kuormittavuutta ja palautumista on seurattu kyselyin ja tutkimusten avulla. Koetaan että 
kuormittavuus on lisääntynyt ja palautumien hidastunut. Voimassa oleva työaika ja -rytmitys on täy-
sin sopimusten mukainen mutta vaatinee edelleen kehittämistä. 
 
Sopimuspalokuntapuolella neuvoteltiin palokuntasopimuksia uusiksi ja ajan tasalle yhdessä sopi-
muspalokuntien edustajien kanssa. Muuramen paloasemalla vapulta 2017 käynnistynyt pelastajan 
ja ensihoitajan monitoimiyksikkötoiminta laajeni toimintavuoden lopussa Laukaaseen ja Karstulaan, 
joissa alkoi vastaava toiminta vuoden 2018 lopussa. Ensihoidossa jatkui tiivis ja rakentava yhteistyö 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa, jonka seurauksena saatoimme mm. vahvistaa ensihoidon 
päällystöresurssia. 
 
Talous 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen 2018 vuoden tilinpäätös oli 2 030 475,71 euroa alijää-
mäinen. Koko laitoksen tulot olivat 31 310 513,56 euroa, toimintamenot 31 919 979,38 euroa ja 
poistot 1 421 182,45 euroa. Pelastustoimen toimintamenot olivat 23 178 524 euroa ja poistot 
1.150.390 euroa. Tilikaudelta tuli alijäämää 1 938 947 euroa. Edellisiltä vuosilta on ylijäämää 
3.799.800,57 euroa, jolloin taseen omaksi pääomaksi muodostui 1 769 324,87 euroa. 
 
Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri korvaa pelastuslaitokselle ensihoito-palvelujen tuottamisesta 
aiheutuneet nettokustannukset. Sairaanhoitopiiri maksoi pelastuslaitokselle valmiuskorvausta vuo-
den 2018 aikana yhteensä 5 376 904,8 euroa (4 993 384 euroa vuonna 2017). Ensihoidon talous 
toteutui 84 787 euroa alijäämäisenä vuonna 2018.  
 
Pelastustoiminta  
Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tehtävät lisääntyivät selvästi edellisvuodesta. 
Hälytystehtäviä oli pelastustoiminnassa 814 kpl enemmän kuin vuonna 2017.  
 
Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin vuoden 2018 aikana 5 686 (4 872) kertaa sammutus-, pe-
lastus-, vahingontorjunta- ja tarkastustehtäviin. Suluissa on kerrottu vuoden 2017 vastaavat tiedot. 
Tulipaloihin kohdistuvia hälytystehtäviä oli 805 kpl (588). Paloissa menehtyi neljä henkilöä ja louk-
kaantuneita oli yhteensä 31 henkilöä. 
 
Rakennuspaloissa 128 kpl (122) ja rakennuspalovaaroissa 184 (174) kirjattiin yhteensä noin 13 mil-
joonan euron vahingot. Kertomusvuonna oli myös normaalia enemmän suurpaloja: Kuhmoisissa pa-
loi konehalli, Kyyjärvellä teollisuuskiinteistö, Pihtiputaalla navettarakennus, Jyväskylässä pienker-
rostalo, kauppakeskus ja kiviveistämö, Laukaalla hakemurskain ja Jämsässä rivitalo. 
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Lämmin ja kuiva kesä loi otolliset olosuhteet maastopaloille, joita kirjattiin 243 kpl (103). Maastoa 
paloi kuitenkin ”vain” n. 60 hehtaaria, joka on maastopalojen lukumäärään nähden varsin kohtuulli-
nen luku. 
 
Vaikka kertomusvuonna selvittiin isoilta myrskyiltä, kirjattiin vahingontorjuntatehtäviä silti 493 kpl. 
Onneksi usein selvittiin myös pelkällä tarkastuskäynnillä. Tarkastustehtävien (paloilmoitin, -varoitin 
ja muita tarkastustehtäviä) kirjattiin yhteensä 1 656 kpl. Keski-Suomen maakunnan ulkopuolella ole-
ville pelastustoimen alueille suoritettiin 75 tehtävää ja vastaavasti saimme naapuriapua muilta maa-
kunnilta 80 kertaa. 
 
Pelastuslaitoksen tietoon tulleet liikenneonnettomuudet lisääntyvät vuosi vuodelta. Liikenneonnetto-
muuksia kirjattiin 955 (893). Viime vuosien haasteelliset keliolosuhteet ja kasvavat liikennemäärät 
ovat osaltaan vaikuttaneet negatiivisesti onnettomuuskehitykseen. Liikenneonnettomuustehtävissä 
toimivan henkilöstön työturvallisuus on valitettavasti samalla hieman heikentynyt. Tämä johtunee 
ihmisten välinpitämättömyyden lisääntymisestä liikenteessä. 
 
Ensihoitopalveluihin kuuluvia ensivastetehtäviä oli 994 tehtävää vuonna 2018. Ensivasteella tarkoi-
tetaan hätätilapotilaan luokse lähetettävää lähintä mahdollista pelastustoimen yksikköä, joka kyke-
nee aloittamaan välittömät henkeä pelastavat toimenpiteet, arvioimaan potilaan tilaa ja antamaan 
raportin tilanteesta ensihoitoyksikölle.  
 
Turvallisuusviestintä 
Turvallisuuskoulutusta ja -neuvontaa annettiin vuonna 2018 yhteensä 61 796 henkilölle kaikkiaan 
709 eri tilaisuudessa. Turvallisuusviestintätilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden määrä kasvoi 
edellisestä vuodesta. Toteuma vuonna 2018 oli 22 % väestöstä. 
 
Palotutkinta 
Suomessa pääosa kuoleman ja vakavan loukkaantumisen aiheuttamista tulipaloista tapahtuu eri-
tyyppisissä asuinrakennuksissa. Keski-Suomen tulipaloissa vuonna 2018 menehtyi neljä miestä. 
Menehtyneistä yksi oli Muuramessa ja Pihtiputaalla maaliskuussa ja Petäjävedellä sekä Saarijärvellä 
lokakuussa. 
 
Ensihoitopalvelu 
Vuonna 2018 Keski-Suomen pelastuslaitos toteutti sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen keskinäi-
sessä yhteistoimintasopimuksessa sovittua ensihoitopalvelua Keski-Suomen maakunnan alueella. 
Pelastuslaitoksen ambulanssien palvelun piirissä oli noin 220000 maakunnan 275000 asukkaasta. 
Ensivastetoiminta kattoi koko maakunnan alueen. Ensihoidon vakinaisen henkilöstön määrä oli yh-
teensä 119 työntekijää. Henkilöstöstä 92 oli päätoimisia ensihoitajia ja 27 (htv) palomiestä. Näiden 
lisäksi ensihoito-organisaatioon kuuluivat ensihoitopäällikkö ja kolme ensihoitomestaria. Ensivaste-
toiminnassa oli mukana yhteensä n. 800 henkilöä päätoimisia ensihoitajia ja 27 (htv) palomiestä. 
Näiden lisäksi ensihoito-organisaatioon kuuluivat ensihoitopäällikkö ja kaksi ensihoitomestaria. Kol-
mas ensihoitomestarin toimi vakinaistettiin loppuvuodesta. Ensivastetoiminnassa oli mukana yh-
teensä n. 800 henkilöä  
 
Ensihoidon yksiköt ja niiden valmius  
Pelastuslaitoksen 14 ambulanssista 9 oli hoitotason ambulansseja ja 5 perustason ambulansseja. 
Kaikki ambulanssit olivat minuutin lähtövalmiudessa. Ambulansseista 10 oli ympärivuorokautisessa 
(24/7) valmiudessa, 2 oli valmiudessa 12 h vuorokaudessa jokaisena viikonpäivänä, 1 oli valmiu-
dessa 8 h arkisin ja 1 kpl 8 h arkisin ja 12 h lauantaina ja sunnuntaina. Muuramen paloasemalle 
sijoitettu hoitotason ambulanssi on ensihoidon ja pelastuksen monitoimiyksikkö, joka hoitaa sekä 
ensihoidon että pelastuksen tehtäviä. Yksikkö muuttui monitoimiyksiköksi 1.5.2017, jolloin yksikön 
valmius nousi 24/7.  
 
31.12.2018 aloitti toimintansa kaksi uutta monitoimiyksikköä Laukaassa ja Karstulassa. Uusien mo-
nitoimiyksikköjen ensihoidon henkilökunta rekrytoitiin sisäisenä rekrytointina ja tehtäviin kiinnostus 
oli suurta. Ensihoitohenkilökunnalle koulutettiin sopimuspalokuntakurssit loppuvuodesta 2018.  
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Ensihoitopalvelun tilastot vuodelta 2018 
Ensihoitotehtäviä tehtäviä vuoden 2018 aikana oli yhteensä 29 970 kpl. Edellisestä vuodesta tehtä-
vien kokonaismäärä lisääntyi 1 159.  
 
Pelastuslaitos tuotti edelleen ensihoitoa tukevaa ensivastepalvelua neljältä päätoimisten miehittä-
mältä 24/7 asemalta (Jyväskylä, Äänekoski), viideltä päiväpaloasemalta (Jämsä, Laukaa, Keuruu, 
Saarijärvi ja Viitasaari) ja 43 sopimushenkilöstön miehittämältä paloasemalta jokaisen Keski-Suo-
men kunnan alueella. Ensivastetehtäviä kertomusvuotena suoritettiin 994 kpl. Edellisestä vuodesta 
laskua oli 16 tehtävää. 
 
Tulevan kehityksen arviointi 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tulevien vuosien taloudelliseen ja toiminnalliseen kehi-
tykseen vaikuttaa maakunnallisen ja sosiaali- ja terveystoimen (SOTE) uudistustyön tuomat hallin-
nolliset ja taloudelliset muutokset sekä ulkoistamiset tai tehtävien uudelleenorganisoinnit. 
 
Pelastuslaitoksen tavoitteena on vähintään turvata nykyinen palvelutaso ja lisätä toiminnan tuotta-
vuutta. Näihin tavoitteisiin yltäminen edellyttää sitä, että henkilöstö ovat tehokkaassa käytössä ja 
digitalisaation avulla pystytään sekä prosessien automaatioastetta ja tehokkuutta lisäämään palve-
lutasoa heikentämättä. Näihin tavoitteiden konkreettisia työkaluja ovat mm: työaikamuutos yksivuo-
rojärjestelmästä kaksivuorojärjestelmään ja jatkuva osaamisen kehittämistyö. Pelastuslaitoksen 
viime vuodet ovat olleet taloudellisesti hyviä, mistä johtuen liikelaitokselle on kertynyt ylijäämää. 
Kuntien kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti ylijäämä puretaan suunnitelmallisesti tule-
vina vuosina.   
 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toi-
minnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 
 
Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelyitä, joiden avulla tunnistetaan ja arvioidaan 
toimintaan liittyviä riskejä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi. Riskienhallinnan 
tarkoituksena on varmistaa toiminnan häiriötön ja laadukas toteutuminen.  
 
Hallintosääntö sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskien-
hallinnan menettelyt ja vastuut. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen ja sen tilivelvollinen johto 
on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallinnan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukai-
sesti. Kuluvan vuoden aikana on tullut ilmi useampia poikkeamia ja näiden korjaamiseen on mennyt 
kohtuuttomasti aikaa. Usein poikkeamat liittyvät auki kirjoittamatta jääneisiin prosesseihin ja vastuu-
rajapintojen määrittelyn puutteisiin. Periaatteelliset vastuut on kirjattu pelastuslaitoksen toiminta-
sääntöön, joka päivitetään vuoden 2019 aikana. Riskejä ja ongelmia on havaittu ja niiden hallitse-
miseksi on tehty päätös, että keskeisimmät prosessit kuvataan. Prosessikuvaustyön laadun varmis-
tamiseksi on pyydetty ulkopuoliselta asiantuntijalta apua työn käynnistämiseksi.  
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 
Vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019 on Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksessa analy-
soitu toimintaympäristön muutoksia, tunnistettu tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitu niiden vaikutuk-
sia ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä laadittu tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittä-
vimpien riskien hallitsemiseksi. Vuoden 2018 aikana on pelastuslaitoksen riskienhallintaa kehitetty 
myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä, jossa on edustettuna Jyväskylän kau-
pungin keskeisimmät palveluiden tuottajat. Yhteisenä riskiarviotyökaluna on käytetty VAHTI 1/2017 
ohjeeseen perustuvaa Excel-taulukkoa. Taulukossa on pyritty kartoittamaan keskeisimmät riskit, nii-
den vaikuttavuudet sekä toimenpiteet niiden hallitsemiseksi. Kartoitus on pelastuslaitoksessa tehty 
osastopäälliköiden johdolla. Lisäksi pelastuslaitoksella käytetään toiminnan riskien ja toimitiloista ai-
heutuvien riskien tarkastelussa PERA turvallisuuusjohtamisen tietojärjestelmää (Pelastustoimen ja 
Ensihoidon RiskiArvio) riskien tunnistamiseksi sekä niiden hallitsemiseksi. Näin on muodostettu si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuus, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan 
toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
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Riskienhallintaa ja sisäistä valvonta seurataan jatkuvasti esimiestyössä ja PERA-järjestelmässä. 
Osastopäällikkökokouksessa käsitellään poikkeamat ja seurataan riskienhallintatoimenpiteiden jal-
kauttamista. Suurista poikkeamista ja havainnoista tiedotetaan aina johtokuntaa ja kaupungin sisäi-
sestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaaville keskeisimmille henkilöille. 
 
Strategiset ja taloudelliset riskit 
Sote- ja maakuntauudistus tuo strategisen riskin niin pelastustoimen kehittämiseen kuin taloudelli-
seenkin näkökulmaan. Maakuntamalli, jossa pelastustoimi olisi yhtenä maakunnan ns. maksuttoman 
palveluyksikön toimijana yhdessä mm. sosiaali- ja terveystoimen kanssa, voisi aiheuttaa pelastus-
toimen näivettymisen ja sisäministeriön ohjausjänteen heikkenemisen. Tämä näkyisi pelastustoi-
melle osoitettujen sopeuttamisvelvoitteiden kasvuna ja itsemääräämisoikeuksien kaventumisena 
sekä kuntien vaikuttamismahdollisuuksien heikkenemisenä. 
 
Operatiiviset riskit 
Hälytysjärjestelmien haavoittuvuus pitkittyvien sähkökatkojen aikana, sekä ajoneuvojen ja muun ka-
luston rikkoutuminen muodostavat riskin pelastuslaitoksen perustehtävän sujuvalle toteuttamiselle. 
Toimitilojen välttämättömät ja ennakoimattomat korjaustarpeet ovat riski määrärahojen riittävyydelle, 
sekä henkilöstön työkyvylle. Merkittäviä riskejä pelastuslaitokselle ovat jatkuvuuden varmistaminen 
häiriö- ja poikkeusoloissa. Henkilöstöriskiksi on tunnistettu henkilöstön saatavuus hälytystehtäviin, 
erityisesti päivälähtöihin pienissä kunnissa. Pelastustoimeen kohdistetut sopeuttamistoimet saatavat 
tulevaisuudessa näkyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kansalaisille suunnatun palvelutason laskuna. 
 
Oikeudelliset riskit 
Sopimuksiin liittyvät riskit saattavat toteutuessaan aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia haittateki-
jöitä operatiiviseen toimintaan joka voisi näkyä pelastuslaitoksen tarjoaman palvelutason laskuna. 
Keski-Suomen pelastuslaitokselle on esitetty varallaoloon liittyviä palkkasaatavia yhteensä noin 650 
000 euron edestä.  
  
Kokonaisarvio 
Riskienhallinnassa on onnistuttu tyydyttävästi. On tapahtunut merkittäviä aineellisia vahinkoja kalus-
tolle, joihin on reagoitu ohjeita luomalla ja koulutusta sekä valvontaa lisäämällä. Riskienhallintaa on 
pyritty kehittämään yhdessä sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä ja sisäisesti 
osastopäällikkökokouksissa ja esimieskoulutuksissa. 
 
 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 
 
Sisäisen valvonnan järjestäminen ja vastuut 
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
nettelyjen avulla tuotetaan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toimin-
nasta sekä hyvän hallinnon toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavutta-
misesta. 
 
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. Lisäksi kaikki tilivelvolliset toi-
mielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunta ja viran-
haltijajohto on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan annettujen sääntö-
jen ja ohjeiden mukaisesti. 
 
Sisäistä valvontaa kehitetään esimiehille räätälöidyn esimiestukikoulutusten muodossa. Lisäksi ha-
vaitut poikkeamat käsitellään osastopäällikkökokouksissa ja esimiespalavereissa sekä niiden perus-
teella päätetyistä toimenpiteistä käydään tarvittaessa erillinen prosessi. Sisäisessä valvonnassa on 
havaittu puutteita ja niitä on pyritty systemaattisesti selvittämään ja analysoimaan. Arvion perusteella 
on pyritty kehittämään toimintaa niin, että vastaavanlaista poikkeamaa ei pääsisi tapahtumaan. 
Tämä yleensä tarkoittaa prosessien tarkastelua ja vastuiden selkiyttämistä. 
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Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksessa on kehittämiskohteiksi todettu monien havaittujen 
poikkeaman osalta prosessien kuvaamisen ja toimintasäännön uudistamisen tarpeet. Viestinnässä 
on vielä kehittämistä sidosryhmien kanssa ml. sopimuspalokunnat mm. tietosuojan osalta. Proses-
sien kuvaamista jatketaan ja toimintasääntö päivitetään vuoden 2019. Fyysistä tilaturvallisuutta py-
ritään parantamaan paloasemille tehdyillä lukitusturvallisuuteen ja kameravalvontaan osoitetuilla toi-
menpiteillä. Lisäksi tietoturvaa tullaan kehittämään tietoturvakoulutuksilla sekä viranomaisverkon 
(TUVE) käyttöönotolla. Henkilöturvaselvitykset tehdään pelastuslaitoksen palveluksessa olevalle 
henkilöstölle, jotka työssään käyttävät henkilötietoja tai käyttävät turvaluokiteltuja tiloja. 
 
Kokonaisarvio 
Sisäisestä valvonnan toteutumisesta voidaan todeta, että valvonta on toteutunut pääosin pelastus-
laitoksella suunnitellusti ja kokonaisuudessaan tyydyttävästi. Sisäinen valvonta tuottaa riittävän var-
muuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omai-
suuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen infor-
maation riittävyydestä. Vaikuttavuutta on arvioitu johtokunnan kokouksissa, osastopäällikkökokouk-
sissa ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä sekä muiden hallintokuntien kanssa 
käydyissä keskusteluissa. 
 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Onnettomuuksien ehkäisy: 
 
Tavoite 1:  
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2018 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-
tarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. 
 
 

 
Valvontakohteet on jaettu luokkiin A1-A8. Valvontasuoritteiden määrälliset tavoitteet saavutettiin 69 
prosenttisesti. 
 
Tavoite 2:  
Turvallisuusviestintää kohdistetaan valvontasuunnitelmassa ja palvelutasopäätöksessä erikseen 
vahvistettavalla tavalla vähintään 10 prosentille maakunnan väestöstä. 
 

 
 
Turvallisuusneuvontaa ja -koulutusta annettiin 61 796 henkilölle (112 prosentille maakunnan väes-
töstä). 
 
 
 
 

Valvontakohteiden palotarkastukset ja 2018 2017 2016 2015 2014
omavalvonta* suoritetaan 100 %
Tavoite (lukumäärä) 18 450 18 173 16 688 19 279 8 533

Toteuma (lukumäärä) 12 686 11 940 15 178 17 898 7 926
Toteuma (%) 69 % 66 % 91 % 93 % 93 %

Turvallisuusviestintää annetaan 2018 2017 2016 2015 2014

 %:lle maakunnan väestöstä (tavoite) 20 % 20 % 10 % 18 % 15 %
Tavoite (lukumäärä) 55 240 55 240 27 600 48 376 41 250
Toteuma (lukumäärä) 61 796 45 956 40 500 45 450 56 236
Toteuma (%) 112 % 83 % 147 % 94 % 136 %
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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. 
 
Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2016 vuoden lopussa on esitetty taulu-
kossa 1: 
 

 
 
 
Tavoitteiden täyttymisprosentit ja mediaaniajat sekä tapausten lukumäärät 
 
A. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika kaikissa kiireellisissä pelastustoiminta-

tehtävissä riskiluokasta riippumatta oli 13:58 (n= 1344 tehtävää, joissa toimintavalmiusaika on 
mitattu). Vuonna 2017 vastaava aika oli 13:45.  

 
B. Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä kohteen tavoiteajassa 

riskiluokittain (I, II, III ja IV) 
 

 
 
 
 
 

 

riskiluokka tavoiteaika, min tavoiteajassa % mediaani kpl

I 6 47 6:08 516
II 10 82 7:04 1 177
III 20 95 9:35 385
IV 36 100 15:40 1 306
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C. Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain (I, II, II ja IV) 
 

 
 
Väestönsuojelu: 
 
Tavoite 4: 
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien ja yhteistyöviranomaisten kanssa val-
miussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja erityis- ja häiriötilanteiden johtamistoiminnassa. 
Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa Suomen kansallisen 
riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian päämääriä. 
 
Varautuminen ja valmiussuunnittelu 
Pelastuslaitoksen omassa valmiussuunnittelussa keskityttiin vuoden 2018 aikana erityisesti jatku-
vuuden turvaamiseen eli parantamaan valmiutta toimia tilanteessa kuin tilanteessa sekä poikkeus-
oloihin varautumiseen tähtäävien suunnitelmien päivittämiseen. Pelastuslaitoksella ollaan muun mu-
assa tehty useita toimenpiteitä laajaan sähkökatkoon varautumiseksi. Suojavaruste- ja pesupaikan 
hankinnoilla parannettiin valmiutta toimia erilaisissa vaarallisten aineiden onnettomuuksissa, mu-
kaan lukien toiminta poikkeusoloissa. 
 
Vuoden 2018 alusta aloitettiin evakuointisuunnitelmien päivittämiskierros kunnissa. Vuoden aikana 
järjestettiin pelastuslaitoksen johdolla työpajoja 18 kunnassa maakunnan alueella. Työpajoissa mie-
tittiin kuntakohtaisesti, pääasiassa johtoryhmän voimin, kuinka eri evakuointitilanteissa toimitaan ja 
miltä osin suunnitelmia tulee vielä päivittää. Samalla käsiteltiin myös muita valmiussuunnittelun osa-
alueita ja varautumisen kehittämistä yleisesti.  
 
Keski-Suomen pelastuslaitos oli vahvasti mukana, kun Keski-Suomeen saatiin koottua pysyvät ra-
kenteet kokonaisturvallisuuden yhteensovittamiseksi; Keski-Suomen turvallisuus- ja valmiustoimi-
kunta sekä turvallisuus- ja valmiustoimikunnan sihteeristö. Ensimmäinen kokous pidettiin elokuussa, 
jonka jälkeen toiminta on ollut aktiivista. KSTURVA lyhennettä käyttävä toimikunta toimii maakunnan 
ylimmän johdon suunnittelu- ja tiedonvaihtofoorumina turvallisuus- ja valmiusasioissa sekä määrittää 
valmiussuunnittelun maakunnallisia painopisteitä ja tavoitteita. Toimikunnassa ovat edustettuina vi-
ranomaiset, kunnat, järjestöt ja elinkeinoelämä. Sihteeristön tehtävänä on esittää, valmistella ja to-
teuttaa asioita käytännössä. 
  
KSTURVAN ensimmäisenä tehtävä oli päivittää Keski-Suomen alueellinen riskiarvio. Työ toteutettiin 
pelastuslaitoksen johdolla ja KSTURVAN sihteeristön ja eri alojen asiantuntijoiden työpanoksella. 
Raportti Keski-Suomea alueellisesti uhkaavista riskeistä toimitettiin sisäministeriöön marraskuun lo-
pussa. Riskienarviointityötä ja uhkiin vastaamista maakunnallisella ja pelastuslaitoksen organisaa-
tion tasolla jatketaan vuonna 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riskiluokka tavoiteaika, min tavoiteajassa % mediaani kpl

I 11 46 11:10 154
II 14 74 11:35 361
III 22 93 12:10 140
IV 38 98 17:55 689
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 

 
 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma 
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Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma 
 
 

 
 
  

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -2 030 648,27 -618 899,98
Poistot ja arvonalentumiset 1 421 182,45 1 449 803,91
Rahoitustuotot ja -kulut 172,57 689,26
Tulorahoituksen korjauserät -51 373,39 -45 445,98

-660 666,64 786 147,21
Investointien rahavirta

Investointimenot -1 317 758,00 -909 731,99
Rahoitusosuudet investointimenoihin 196 203,86 0,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 51 373,39 45 445,98

-1 070 180,75 -864 286,01
Toiminnan ja investointien rahavirta -1 730 847,39 -78 138,80

Rahoituksen rahavirta
Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos muilta 1 655 247,62 -232 372,87
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -2 386,27
Korottomien velkojen muutos kunnalta
Korottomien velkojen muutos muilta 77 986,04 310 511,67

Rahoituksen rahavirta 1 730 847,39 78 138,80

Rahavarojen muutos 0,00 0,00

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 0,00 0,00
Rahavarat 1.1. 0,00 0,00

0,00 0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut
Investointien tulorahoitus, % -127 % -91 %
Pääomamenojen tulorahoitus, % -127 % -91 %
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen tase 
 

 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 
 
Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden alijäämäinen tulos 2 030 475,70 eu-
roa merkitään omaan pääomaan. 
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Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen liitetiedot 
 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskel-
man liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.  
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginhallituksen hyväksymää pois-
tosuunnitelmaa (26.11.2012 § 385). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien 
hankintamenosta arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuo-
tuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 
 

Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä 
Aineettomat hyödykkeet 2 – 20 vuotta Tasapoisto 
Puusto Käytön mukainen poisto Substanssi 
Rakennukset 20 – 30 vuotta Tasapoisto 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 % Menojäännös 
Koneet ja kalusto 3 – 5 vuotta Tasapoisto 
Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Substanssi 

 
Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. 
 
12) Pakollisten varausten muutokset 
Ei muutoksia. 
 
16) Erittely poistoeron muutoksista 
Poistoeroja ei ole kirjattu. 
 
 
Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 
Taseeseen ei ole aktivoitu mainittuja menoja. 
 
18) Arvonkorotukset 
Tase ei sisällä arvonkorotuksia. 
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23) Saamisten erittely 
 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 2 747,00 0,00 543,00
Yhteensä 0,00 2 747,00 0,00 543,00

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä

Myyntisaamiset 0,00 115 312,04 0,00 109 772,96
Yhteensä 0,00 115 312,04 0,00 109 772,96

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 0,00 443 238,33 0,00 456 455,24
Muut saamiset 0,00 2 199 564,67 0,00 3 511 577,68
Siirtosaamiset 0,00 2 804,92 0,00 340 565,70
Yhteensä 0,00 2 645 607,92 0,00 4 308 598,62

Saamiset yhteensä 0,00 2 763 666,96 0,00 4 418 914,58

20172018

 
Muihin saamisiin sisältyy sisäisen yhdystilin saldo 2 008 291,65 euroa. 
 
 
25) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

2018 2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset 2 804,92 340 565,70
Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 2 804,92 340 565,70  
  
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
26) Oman pääoman erittely 
 

2018 2017
Oma pääoma

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 3 799 800,57 4 418 011,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -2 030 475,70 -618 210,72

Oma pääoma yhteensä 1 769 324,87 3 799 800,57  
 
Tilikauden yli-/alijäämän erittely: 

 Pelastustoiminta: 1 938 947 euroa alijäämäinen. 
 Ensihoito: 84 787 euroa ylijäämäinen. 
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30) Vieras pääoma 
 
Lyhytaikainen 

2018 2017
Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 78 204,55 69 300,12
Yhteensä 78 204,55 69 300,12

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
Ostovelat 50,90 0,00
Yhteensä 50,90 0,00

Velat muille
Ostovelat 1 456 760,04 1 579 247,97
Muut velat 501 363,95 403 901,19
Siirtovelat 2 889 365,79 2 795 309,91
Yhteensä 4 847 489,78 4 778 459,07

Vieras pääoma yhteensä 4 925 745,23 4 847 759,19  
 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

2018 2017
Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 2 556 903,26 2 419 386,99
Muut siirtovelat 332 462,53 375 922,92

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 2 889 365,79 2 795 309,91  
 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Leasingvastuiden yhteismäärä 

2018 2017
Seuraavalla tilikaudella maksettavat 833 506,32 668 690,52
Myöhemmin maksettavat 2 651 264,69 1 055 036,68
Yhteensä 3 484 771,01 1 723 727,20  
 
 
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 
 
Keski-Suomen pelastuslaitokselle on esitetty varallaoloon liittyviä palkkasaatavia yhteensä 653 746 
euron edestä. 
 
 
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot  
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 

2018 2017
Virka- ja työsuhteita 306 298
Määräaikaisia 4
Sivutoiminen henkilöstö 520 528
Sopimuspalokuntien henkilöstö 421 421  
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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4.2 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen 
 

Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumiseen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kokonaistarkastelu

Kunta Liikelaitokset Kunta Liikelaitokset Tuloslaskelma kunnan
yhteensä yhteensä tilinpäätöksessä

Toimintatuotot 152 040 839 177 731 034 -17 122 984 -137 099 966 175 548 922
Myyntituotot 49 650 938 86 982 014 -12 587 433 -54 020 668 70 024 851
Maksutuotot 50 875 213 0 0 0 50 875 213
Tuet ja avustukset 15 250 749 3 474 933 -151 565 -1 697 18 572 420
Muut toimintatuotot 36 263 938 87 274 087 -4 383 987 -83 077 601 36 076 437
Valmistevaraston muutos 0

Toimintakulut -837 791 339 -143 530 233 141 435 485 12 787 466 -827 098 621
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -232 417 351 -35 326 790 -267 744 141
Henkilösivukulut -63 595 346 -9 042 941 -72 638 287

Eläkekulut -53 540 033 -7 440 444 -60 980 477
Muut henkilöstösivukulut -10 055 313 -1 602 496 -30 958 0 -11 688 767

Palvelujen ostot -374 564 580 -44 586 135 62 508 425 4 995 575 -351 646 715
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 933 072 -22 616 201 6 851 20 411 -42 522 011
Avustukset -61 080 437 -112 718 207 375 0 -60 985 780
Muut toimintakulut -86 200 552 -31 845 448 78 743 792 7 771 480 -31 530 729

Toimintakate -685 750 500 34 200 801 124 312 500 -124 312 500 -651 549 699
Verotulot 513 760 971 513 760 971
Valtionosuudet 173 454 109 173 454 109
Rahoitustuotot ja -kulut 25 884 654 -12 498 791 -12 500 000 12 500 000 13 385 863

Korkotuotot 8 944 659,63 0 0 0 8 944 660
Muut rahoitustuotot 23 082 095,21 3 538 -12 500 000 0 10 585 633
Korkokulut -6 100 123,92 0 0 -6 100 124
Muut rahoituskulut -41 977,14 -12 502 329 12 500 000 -44 306

Vuosikate 27 349 234 21 702 010 111 812 500 -111 812 500 49 051 245
Poistot ja arvonalentumiset -24 866 867 -24 220 052 0 0 -49 086 919

Suunnitelman mukaiset poistot -24 866 867 -23 940 093 0 0 -48 806 960
Muut lisäpoistot 0 -279 959 0 0 -279 959
Arvonalentumiset 0 0 0 0 0

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0
Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0
Satunnaiset kulut 0 0 0 0 0

Tilikauden tulos 2 482 367 -2 518 042 111 812 500 -111 812 500 -35 675
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 340 441 340 441
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 433 -4 433
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 818 374 -2 518 042 111 812 500 -111 812 500 300 333

Sitovuustarkastelu Eliminoinnit
Talousarvion toteutuminen
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Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen 
 
 

 
 
 

Kokonaistarkastelu

Kunta Liikelaitokset Kunta Liikelaitokset Rahoituslaskelma kunnan
yhteensä yhteensä tilinpäätöksessä

Tulorahoitus 11 559 062 21 030 950 32 590 011
Vuosikate 27 349 234 21 702 010 49 051 245
Satunnaiset erät 0 0 0
Tulorahoituksen korjauserät -15 790 173 -671 061 -16 461 233

Investointien rahavirta -14 527 491 -32 881 117 0 0 -47 408 609
Investointimenot -32 065 290 -35 435 282 0 -67 500 572
Rahoitusosuudet invest.menoihin 126 050 1 547 984 1 674 034

Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 17 411 749 1 006 181 0 18 417 930
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 968 430 -11 850 168 -14 818 597

Rahoituksen rahavirta -20 311 861 11 850 168 22 499 945 -11 249 972 -8 461 693
Antolainasaamisten lisäys -11 509 047 0 11 249 972 -259 074
Antolainasaamisten vähennys 2 373 674 0 0 2 373 674

Antolainauksen muutokset -9 135 373 0 11 249 972 2 114 599
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000 11 249 972 -11 249 972 20 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 281 043 0 0 -26 281 043
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 420 890 0 -18 420 890

Lainakannan muutokset -24 701 933 11 249 972 0 -11 249 972 -24 701 933
Oman pääoman muutokset 0 0 0 0 0

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset 72 945 85 213 158 158
Vaihto-omaisuuden muutos 566 650 179 792 746 442
Saamisten muutos 2 346 352 -627 687 0 1 718 664
Korottomien velkojen muutos 10 539 498 962 878 0 11 502 376

Muut maksuvalmiuden muutokset 13 525 445 600 195 11 249 972 0 14 125 640

Sitovuustarkastelu Eliminoinnit
Talousarvion toteutuminen
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5 KUNTAKONSERNI 
 

5.1 Kuntakonsernin toiminta ja ohjaus 
 

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 
 
  

 
 
 
Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) 
kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 19 osakeyhtiötä, viisi säätiötä ja kolme kuntayh-
tymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 22 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuului 
tilivuoden 2018 lopussa yhteensä 49 tytäryhteisöä.  
 
Konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kau-
punki on jäsenenä, yhdistelmänä. Kaupungin konsernitilinpäätökseen yhdistellään tytäryhteisöjen ja 
kuntayhtymien lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhtiöiden voi-
tosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta. Konsernitilinpäätöksessä konserniyhteisöjen 
keskinäiset tuotot ja kulut, saamiset ja velat, omistukset sekä sisäiset katteet eliminoidaan.  
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Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaupunkikonserniin yhdistellyt tytäryhtiöt ja säätiöt, alakonsernit 
tytär- ja osakkuusyhtiöineen, kaupungin omistamat osakkuusyhtiöt (kaupungin omistusosuus 20−50 
%) ja kuntayhtymät.  
 

 
 

Konsernin toiminnan ohjaus 
 
Kaupungin tytäryhtiöiden toiminnan ja talouden ohjaus perustuu valtuuston hyväksymiin omistaja-
ohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen. Yhtiöiden taloudellisesta tilanteesta raportoidaan 
konsernijohdolle kolme kertaa vuodessa. Raporteissa arvioidaan toiminnallisten ja taloudellisten ta-
voitteiden toteutumista sekä kerrotaan olennaisista liiketoiminnan muutoksista. 
 
Konsernin tytäryhtiöissä noudatetaan yhtenäistä laina- ja takauspolitiikkaa. Konsernin keskitetyn ra-
hoituksen eli sisäisen pankin toiminta on vakiintunut perustuen sisäisen pankin ohjeeseen, maksu-
valmiussuunnitteluun ja konsernitilin käyttöön. Konsernirahoituksesta sekä laina- ja takaustilan-
teesta raportoidaan säännöllisesti konsernijohdolle. 
 
 

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 
 
Vuoden 2018 lopussa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuului 49 tytäryhteisöä. Merkittävimmät kau-
punkikonsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset tilivuonna 2018 olivat seuraavat: 
 

Jyväskylän kaupunki
2018 Muutos % 2018 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 % 20,3 % Työterveys Aalto Oy 100,0 % 100,0 %
Wiitaseudun Energia Oy 100,0 % 100,0 % Työterveys Laine Oy 100,0 % 100,0 %
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy * 90,0 %
Jyväskylän Turbiini Oy 100,0 % -100,0 % Muut säätiöt
JAMK Turbiini-Rahasto Oy 100,0 % Jyväskylän Asumispalvelusäätiö sr
(Jyväskylän Yritystehdas Oy) 25,0 % Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy * 100,0 % Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr
As Oy Jyv mlk:n Jokileinikki 100,0 % Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr
As Oy Jyv mlk:n Norolankuja 1 100,0 %
As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 100,0 % 100,0 % Osakkuusyhtiöt
As Oy Tuulenkylä 51,5 % As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo 33,9 %
As Oy Vastatuuli 41,0 % As Oy Jyv Säästökeskus 31,9 %
Ki Oy Jyv Palokunnanmäen Autoparkki 34,6 % As Oy Jyv Kauppakatu 23 25,0 %
Halssilan Huolto Oy 35,0 % As Oy Koskentörmä alle 20 % -14,6 %
Sulun Kiinteistöhoito Oy 29,3 % As Oy Kuokkalan Toritalo 24,8 %
As Oy Muurarinmäki 20,0 % As Oy Pappilanraitti 24,6 %
Total Kiinteistöpalvelut Oy 100,0 % As Oy Pupusoppi 0,0 % -29,2 %
Mustankorkea Oy 80,0 % -1,4 % Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy 33,3 %
Education Facilities Oy * 100,0 % Huhtakeskus Oy 41,1 %
Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi 100,0 % Jyväskylän Messut Oy 26,5 %
Jykia Oy * 84,9 % Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Oy 28,2 %
Ki Oy Asekatu 3 100,0 % Kankaan Palvelu Oy 33,3 %
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5 100,0 % Keljonkankaan Palvelukeskus Oy 44,8 %
Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7 100,0 % Ki Oy Jyskän Palvelukeskus 47,9 %
Ki Oy Jyväskylän Tourula 100,0 % Ki Oy Palokan Liikekeskus 32,7 %
Ki Oy Konttisentie 2 100,0 % Ki Oy Palokan Nisulankulma 23,6 %
Ki Oy Muuramen Keljonportti 100,0 % Ki Oy Riikankulma 48,0 %
Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie 100,0 % Ki Oy Säynätsalon Palv.keskus 48,1 %
Kortepohjan Matkailualue Oy 100,0 % Korpilahden Satama Oy 49,9 %
Kiinteistö Oy Jyväskylän Ursus 51,0 % 51,0 % Jyväskylän Kongressikeskus Oy 0,0 % -29,2 %
(Jyväskylän Jäähalli Oy) 33,3 % Midinvest Oy 21,7 %
(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis) 40,0 %
(Tikkakosken Teollisuustalo Oy) 37,4 % Kuntayhtymät 
Jyväs-Parkki Oy * 100,0 % Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä * 59,1 %
Ki Oy Jyv Vapaudenkatu 55 85,0 % Gradia-koulutuspalvelut Oy 100,0 %
Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema 70,9 % Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy 24,0 %
Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 0,0 % -80,1 % (Jyväskylän Yritystehdas Oy) 25,0 %
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä * 50,9 %
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr (Ki Oy Kinkomaan Vitapolis) 40,0 %
Jyväskylän Jäähalli Oy (44,4%+28,3%) 72,7 % Fimlab laboratoriot Oy 24,9 %

Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr
Keski-Suomen liitto 50,7 %

* Yhtiöllä tai kuntayhtymällä alakonserni
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- Jyväskylän kaupunki on perustanut työterveyspalveluja tuottavat yhtiöt Työterveys Aalto Oy:n ja 
Työterveys Laine Oy:n (Konsernijaosto 26.11.2018/53). Työterveys Aalto -liikelaitoksen toiminta 
siirrettiin liikkeenluovutuksena kyseisiin yhtiöihin (työterveyspalvelujen yhtiöittäminen kuntalain 
126 §:n mukaisesti). 

- Kaupunki on myynyt 7 kpl Mustankorkea Oy:n osaketta (1,4 % omistusosuus) Toivakan kunnalle 
(Konsernijaosto 23.10.2017/40). Mustankorkean toimintaa kehitetään laajempaa seudullista alu-
etta kattavaksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. 

- Kaupunki on myynyt Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n osakkeet Jyväskylän Messut Oy:lle 
(Konsernijaosto 15.10.2018/47). Järjestelyllä päästiin Paviljongin alueen operatiivisten toimijayh-
tiöiden osalta yhdenmukaisempaan omistuspohjaan. 

- Jyväskylän Energia Oy on ostanut Wiitaseudun Energia Oy:n koko osakekannan. Kauppa mah-
dollistaa ja nopeuttaa yhtiön lämpö- ja viilennysliiketoiminnan kehitysohjelman ”Hohka” ja vesilii-
ketoiminnan kehitysohjelman ”Pisara” jatkokehittämistä kotimaisilla markkinoilla. 

- Jyväskylän Energia Oy, Savon Voima Oyj, Kuopion Energia Oy ja Lappeenrannan Energia Oy 
ovat perustaneet uuden sähkönmyyntiin ja energiapalveluihin keskittyvän valtakunnallisen yhtiön 
kesäkuussa. JE:n osuus uudesta yhtiöstä on alkuvaiheessa 20,3 %. 

- Jykia Oy on perustanut Ki Oy Jyväskylän Ursuksen (omistusosuus 51 %) Kuljetusliike Ville Sil-
vasti Oy:n kanssa yhteishankkeen toteuttamista varten. 

- Kaupunki on myynyt As Oy Pupusoppi –osakehuoneiston ja omistusta As Oy Koskentörmästä 
on pienennetty alle 20 %:iin. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on ostanut As Oy Jyväskylän Juo-
lukkatie 1 koko osakekannan. Jyväskylän Turbiini Oy on sulautunut emoyhtiö Jyväskylän Am-
mattikorkeakoulu Oy:öön. Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy on lopetettu myös juridi-
sena yhtiönä selvitystilan päättymisen jälkeen. 

- Jyväskylän kaupunginvaltuusto on 20.08.2018 kokouksessaan päättänyt, että Talouskeskus-lii-
kelaitoksen toiminta siirtyy Monetra Keski-Suomi Oy:öön vuoden 2019 alusta alkaen. Jyväskylän 
kaupungista tulee talous- ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja tuottavan alueyhtiön Mo-
netra Keski-Suomi Oy:n asiakas sekä omistaja 31 %:n omistusosuudella (suora ja välillinen 
omistus 44,5 %). Muut osakkaat tulevat olemaan Monetra Oy 51 % ja Keski-Suomen sairaan-
hoitopiiri 18 %. Omistusmuutokset toteutuvat alkuvuoden 2019 aikana. 

- Tilikauden päättymisen jälkeen kaupunki (Kaupunginhallitus 21.1.2019/19) päätti myydä Total 
Kiinteistöpalvelut Oy:n koko osakekannan SOL Palvelut Oy:lle. Osakekauppa toteutui 28.2.2019. 

 
 

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 
 
Konserniohjauksen ja konsernivalvonnan järjestäminen 
 
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista ja kon-
serniohjeesta. Konserniohjauksen periaatteet, konserniohje ja hyvän hallinto- ja johtamistavan oh-
jeistus on yhdistetty yhdeksi omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje- dokumentiksi. Kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi 27.11.2017/138 omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen.  
 
Jyväskylän kaupunkikonsernin omistajaohjauksesta vastaa konsernijohto, johon kuuluvat kaupun-
ginhallitus, konsernijaosto ja kaupunginjohtaja. Merkittävien tytäryhteisöjen toimitusjohtajat esittele-
vät yhtiön toimintaa ja ajankohtaisia asioita vähintään kerran vuodessa konsernijaostolle. Kaupun-
ginjohtaja on nimennyt merkittäviin tytäryhteisöihin controllerit, joiden tehtävä on olla yhteyshenki-
lönä konsernijohdon ja tytäryhteisön välillä. Controller-toiminta on myös osa kaupungin suorittamaa 
yhteisöjen toiminnan ja riskienhallinnan valvontaa.  
 
Kaupunginjohtaja kuulee säännöllisesti konserniyhteisöjen toimitusjohtajien toimintaraportit ja teet-
tää tarvittaessa konserniyhteisöjen toimintaa koskevia erillisselvityksiä. Kaupunginjohtajan ni-
meämän konserniohjausryhmän tehtävänä on tukea konserniyhteisöihin liittyvien asioiden valmiste-
lua ja tehdä valmisteltavista asioista lausuntoja konsernijohdon päätöksenteon tueksi. Konsernioh-
jausryhmä seuraa yhteisöjen toimintaa ja annettujen ohjeiden toimivuutta sekä ylläpitää konserni-
johdon ja konserniyhteisöiden välistä raportointia ja tiedonkulkua.  
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Omistajaohjauksen periaatteissa ja konserniohjeessa painotetaan kuntalain mukaisesti konsernin 
kokonaisedun toteutumista ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden näkökulmaa. Omistajaohjauksen 
periaatteiden ja konserniohjeen kohdan 7 mukaan tytäryhteisön on etukäteen hankittava konserni-
johdon ennakkokäsitys yhteisöä koskevissa merkittävissä asioissa. Tämän kohdan perusteella ty-
täryhteisöille annettiin vuoden 2018 aikana yhteensä 10 konserniohjetta.  
 
 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta konserniyhtiöissä 
 
Omistajaohjauksen näkökulmasta omistajan tulee valvoa, että yhteisöjen sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta on riittävän kattavasti ja järjestelmällisesti toteutettu. Elinkeinopoliittisesti merkittäville 
tytäryhteisöille annettiin konsernitilinpäätöksen valmistelua varten ohjeet, joiden mukaan tytäryhtei-
söjen toimitusjohtajien on annettava kokonaisarvio siitä, miten yhteisön riskienhallinnassa on onnis-
tuttu vuoden 2018 aikana ja mihin kokonaisarvio perustuu. 
 
Tytäryhteisöjen riskienhallinnan menettelyissä ja tuloksellisuudessa on pääsääntöisesti onnistuttu 
vuoden 2018 aikana. Yhteisöt ovat jatkaneet riskienhallintamenetelmien kehittämistä tilikauden ai-
kana ja osa yhteisöistä on käyttänyt riskienhallinnan kehittämistyössä myös ulkopuolista asiantunti-
jaa. Mustankorkean taloutta rasittavat biokaasulaitoksen rakennushankkeessa toteutuneista ris-
keistä johtuvat ylimääräiset investointi- ja käyttökustannukset. Yhtiö on omassa sisäisen valvonnan 
ja riskienhallinnan raportoinnissaan tuonut esiin toimenpiteitä, joiden avulla ylimääräiset kustannuk-
set olisivat mahdollisimman vähäiset. Kokonaisuutena voidaan todeta, että konserniyhteisöjen sisäi-
nen valvonta ja riskienhallinta on ollut riittävällä tasolla yhteisöjen toiminnan laajuus ja toimialakoh-
taiset erot huomioiden.  
 
Kysely konsernivalvonnan toteutumisesta 
 
Konsernivalvonnan toteutumista kohdealueittain on arvioitu osaltaan elinkeinopoliittisesti merkittä-
vien tytäryhteisöjen controllereille (n = 10) kohdistetun kyselyn (asteikolla 1-5, 1 = täysin eri mieltä 
ja 5 = täysin samaa mieltä) vastausten perusteella. Kyselyillä arvioitiin konsernivalvonnan toteutu-
mista mm. seuraavista näkökulmista: Toimivallan ja vastuun jako omistajaohjauksessa, ohjeiden 
antaminen ja niiden noudattaminen, tiedonkulku, tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen, 
tytäryhteisöjen taloudellisen aseman seuranta, konsernijohdon valvonta sekä riskienhallinjärjestel-
mien toimivuus. 
 
Controllereiden antamien vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus tytäryhteisöissä on 
ollut kohtuullisen hyvällä tasolla. Kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,5 (edellisvuonna 4,4). Eniten 
parannettavaa nähtiin olevan hallitusten jäsenten perehdytys- ja koulutusmenettelyssä ja tiedonku-
lussa (vastausten keskiarvo 4,2).  
 
Tytäryhtiöiden hallitusten itsearviointi 
 
Omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen mukaisesti yhteisön hallituksen on arvioitava 
vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan hallitustyöskentelyn kehittämiseksi. Hallitusten toi-
mintaa ja työskentelytapoja on arvioitu elinkeinopoliittisesti merkittäville tytäryhteisöille kohdistetun 
itsearviointikyselyn perusteella. Kyselyssä oli 12 väittämää hallituksen toimintaan liittyen (asteikolla 
1-5, 1 = täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä; n = 52). Kyselyillä arvioitiin hallitustyöskentelyä 
mm. seuraavista näkökulmista: osakeyhtiötoiminnan periaatteet ja vastuut, hallituksen ammattitaito 
ja sitoutuminen, keskittyminen strategiatyöhön sekä yhteisölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
 
Itsearviointien perusteella kokonaiskuva em. yhtiöiden hallitusten työskentelystä on kohtuullisen 
hyvä. Kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,4 (edellisvuonna 4,4). Vastausten perusteella yhteisöjen 
strategiseen kehitystyöhön tulisi kuitenkin paneutua nykyistä enemmän (vastausten keskiarvo 4,0).  
Vuoden 2018 aikana kehitettiin tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyä järjestämällä keskitetysti koulu-
tusta. Tytäryhteisöille annettiin ohjeistus, jonka mukaan kaikkien tytäryhteisöjen hallitusten jäsen-
ten tulisi käydä hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ)-kurssi.  
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5.2 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 
Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
nen: 
 
1. Jyväskylän Energia Oy 

 
Yhtiön tulee hinnoitella kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poik-
kea kymmenen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta. Yhtiön toimintaa tulee kehittää ja 
tehdä investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden toimitusvarmuus on 
valtakunnallista keskitasoa tai parempi. 
 
Yhtiö tekee tällä hetkellä hyvää tulosta ja pitkän aikavälin taloudellinen kehitys näyttää kannat-
tavalta ja operatiivinen kassavirta positiiviselta. Kannattavuuden ylläpitämisen edellytys on on-
nistuminen uusissa liiketoiminnoissa, mikä edellyttää investointeja. Energiantuotannossa on ris-
kejä ennenaikaisten korvausinvestointien toteutumiselle, mikä voi vaarantaa yhtiön kyvyn tehdä 
kasvuinvestointeja ja/tai parantaa omavaraisuusastetta suunnitellussa aikataulussa. 
  
Kaukolämmön hinta on hieman alle kymmenen suurimman kaupungin keskiarvon. Yhtiön säh-
köverkon toimitusvarmuus on erittäin hyvällä tasolla. Veden- ja kaukolämmön toimitusvarmuus 
on hyvää suomalaista tasoa. 
 

2. Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 
 
Yhtiön tulee edelleen säilyttää asemansa Suomen parhaiden ammattikorkeakoulujen joukossa 
suhteellisen vetovoiman, kansainvälisyyden, asiakastyytyväisyyden, opetuksen laadun ja T&K&I 
-toiminnan volyymin osalta. JAMKin ja yliopiston yhteistyötä tiivistetään. 
 
Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraavin tunnusluvuin: 
o Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2018 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. 

 
Kevään 2018 korkeakoulujen yhteishaussa JAMK oli 3. vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. JAM-
Kin vetovoimaluku (ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3.81. Vuonna 2018 perustettiin 19 opis-
kelijalähtöistä yritystä. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuoli-
sen rahoituksen osuus oli 26% kokonaisrahoituksesta. 
 

3. Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 
 
Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja ylläpitävän kun-
nossapidon toiminnoilla. Yhtiön tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupun-
gin lisäpanostusta kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 
 
Yhtiön tulee toimia yhteistyössä kaupungin perusturvapalvelujen kanssa palveluasumisen suun-
nittelussa sekä rakennuttajana palveluasumisen hankkeissa. 
 
JVA:n toiminta on ollut taloudellisesti kannattavaa ja yhtiö teki sekä rakennuksista että kalustosta 
maksimipoistot. JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja 
peruskorjaustoiminnalla ilman kaupungin lisäpanostusta siten, että vuokrataso on pysynyt koh-
tuullisena ja myös alhaisena kilpailijoihin nähden. JVA on toiminut yhteistyössä kaupungin sosi-
aalitoimen kanssa palveluasumisen suunnittelussa ja toteutuksessa. 
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4. Mustankorkea Oy 
 
Yhtiön tulee hoitaa sille siirretyt jätehuollon palvelutehtävät taloudellisesti ja tehostaa Jyväskylän 
seudun jätehuoltoa aiempaan toimintamalliin verrattuna. Yhtiön tulee kerätä jätemaksulla koh-
tuullinen tuotto pääomalle. Biokaasulaitoksen tulee toimia taloudellisesti kannattavasti. 
 
Mustankorkean taloudellinen tulos oli kohtuullinen, sillä liikevaihto oli selvästi budjetoitua suu-
rempi ja liiketuloskin hieman budjetoitua parempi. Taloutta rasittavat biokaasulaitoksen urakka-
sopimuksen purusta johtuvat ylimääräiset investointi- ja käyttökustannukset. Laitoksen arvioi-
daan valmistuvan kokonaisuudessaan kesällä 2019 tarvittavien laitteiden pitkien toimitusaikojen 
vuoksi. Jätekuljetusten kilpailutukset ovat onnistuneet hyvin ja jätteen käsittelykustannukset on 
pystytty pitämään kohtuullisina, joten kuntalaisille on voitu tarjota valtakunnallisesti edullisia jä-
tehuoltopalveluja. 
 

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, elinkeinopoliittisesti tärkeää kehittä-
mishanketta vuoden 2018 aikana. 
 
Jykia Oy:n koko vuoden tulos oli budjetoitua parempi. Yhtiön on käynnistänyt 2018 aikana kaksi 
uuden toimintamallin mukaista kumppanuushanketta. Silvastin ajoneuvokeskuksen investointi-
päätös tehtiin joulukuussa 2018. Kohde valmistuu vuoden 2020 alkupuolella ja Jykia irtautuu 
hankkeesta exit-suunnitelman mukaisesti 2025. 
 

6. Jyväs-Parkki Oy 
 
Yhtiön tulee hoitaa investointimenonsa ilman kaupungin lisäpanostusta. Pidemmän aikavälin ta-
voitteena on tuotto omistajan sijoittamalle pääomapanokselle.  
 
Vuoden 2018 aikana yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä rakennusinvestointeja. P-Paraatin suunnitte-
lukustannukset ja muut laiteinvestoinnit yhtiö on rahoittanut saaduilla autopaikkalunastuksilla ja 
kassavirran tuloilla. Tuottomittari toteutui, sillä yhtiö teki voittoa 1 134 972 euroa, joka kirjataan 
vahvistamaan yhtiön tasetta. Yhtiö maksaa vuoden 2019 aikana osinkoa Jyväskylän kaupungille 
150 000 euroa. 
 

7. Total Kiinteistöpalvelut Oy 
 
Yhtiössä jatketaan toiminnan (siivous ja kiinteistönhoito; ml. tukipalvelut) ja toiminnan laadun 
kehittämistä siten, että edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja tulorahoituksen riittävyyteen 
varmistetaan. Kumppanuusmallien kehittämistä jatketaan. Yhtiön tulee tehdä tulosta vähintään 
100 000 euroa. 
 
Yhtiön liikevoitto ennen rahoitustuottoja ja -kuluja, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 144 473 euroa. 
Yhtiön vastuualueista siivous ylitti tulostavoitteensa, tulos on 160 000 euroa ja kiinteistönhoidon 
tulos 1 000 euroa. Yhtiössä keskityttiin toimintavuonna vahvistetun strategian mukaisesti perus-
toimintoihin; kuljetuspalvelut siirrettiin 1.11.2018 alkaen alihankinnalla suoritettavaksi. Total Mar-
ket verkkokaupasta luovutaan 1.1.2019 alkaen. 
 

8. 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. 
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Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää 
oman pääoman korko. 

   
Yhtiön toimintavuosi 2018 toteutui sille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden 
mukaisesti. Yhtiö käynnisti kesällä 2018 Mankolan yhtenäiskoulun laajennushankkeen, mihin yh-
tiöllä on kaupunginvaltuuston lainatakaus. Yhtiö suunnittelee Musiikkikampuksen laajennushan-
ketta Gradialle, Jyväskylän Ammattikorkeakouluille sekä Jyväskylän yliopistolle. Myös tähän 
hankkeeseen on kaupunginvaltuusto myöntänyt lainatakauksen. 
 

9. Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 
 
Yhtiön tulee huolehtia, että jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat kohtuullisella tasolla 
vertailukaupunkien joukossa. Yhtiö käsittelee puhdistamoille johdetut jätevedet voimassa olevien 
ympäristölupaehtojen mukaisesti. 
  
Nenäinniemen puhdistamon jäteveden käsittelyn yksikkökustannus käyttö- ja pääomakustan-
nukset sisältäen oli vuonna 38 snt/m3. Yksikkökustannus on noussut verrattuna aiempiin tilikau-
siin. Nousua on aiheutunut Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushankkeen pää-
omakustannuksista sekä käyttökustannusten noususta. Tehtyjen vertailujen perusteella käsitte-
lyn yksikkökustannukset ovat edelleen varsin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan koko-
luokan kaupunkeihin. Nenäinniemen puhdistamon saneeraus- ja laajennushanke onnistui talou-
dellisesti selvästi budjetoitua paremmin ja tämä osaltaan vaikuttaa positiivisesti tulevien vuosien 
pääomakustannuksiin. 
  
Nenäinniemen puhdistamo ei saavuttanut kokonaisuudessaan uuden ympäristöluvan lupaehtoja 
vuoden 2018 aikana. Tuloksia heikensi puhdistamon prosessin häiriö, joka aiheutui keväällä ol-
leesta uusien prosessiyksiköiden kytkentätöissä esiintyneistä vastoinkäymisistä yhdistettynä ke-
vättulvan tuomiin suuriin vesimääriin. Syyskaudella prosessien toimintaa saatiin parannettua, 
kun kaikki uudet yksiköt saatiin käyttöön. Erityisesti nirifikaatio ja orgaanisen aineen poisto va-
kiintuivat syksyn kuluessa hyvälle tasolle. Myös hygienisointi toimi hyvin. Fosforin ja kiinto-aineen 
poistossa esiintyi vielä heittelyä.   
 
Korpilahden puhdistamo on toiminut ympäristölupaehtojen mukaisesti lukuun ottamatta 
CODCr:n ja kiintoaineen hienoista ylitystä toisella vuosineljänneksellä. 
 

10. Jyväskylän Paviljonkisäätiö 
 
Paviljonkisäätiön tavoitteena on edistää Jyväskylän seudun taloudellista kehitystä parantamalla 
Paviljongin messu-, kongressi- ja kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksiä ylläpitämällä ja kehit-
tämällä Paviljongin kiinteistöä. 
 
Paviljonkisäätiön vuosi meni suunnitelmien mukaisesti ja koko vuoden tulos on budjetin mukai-
nen. Kiinteistön kulut kuitenkin nousivat jonkin verran edelliseen vuoteen nähden. Vuoden 2018 
lopulla säätiö aloitti kiinteistön jäähdytysjärjestelmän ja telelaitteiden peruskorjauksen suunnitte-
lun. Tavoitteena on tehdä nämä investoinnit vuoden 2019 aikana. 
 

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

 
Jyväskylän Jäähalli Oy:n vuosi on mennyt budjetin mukaisesti ja taloudellinen tavoite saavutet-
tiin. Yhtiön taloudellinen tilanne on säilynyt vakaana. Hoitovastiketta perittiin yhtiön omistaman 
hallirakennuksen kuluja vastaava määrä. Vuonna 2018 hoitokulut olivat yhteensä 574 342 euroa. 
Rahoitusvastikkeita perittiin lainojen hoitokuluja vastaavasti. Vuonna 2018 yhtiön lainoja lyhyen-
nettiin 107 035 euroa ja lainojen korkokulut olivat 38 551 euroa. 
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5.3 Konsernituloslaskelma 
 
Konsernin tuloslaskelmalla osoitetaan kaupunkikonsernin tulorahoituksen riittävyys ja toiminnan ta-
loudellinen tulos. Tuloslaskelmassa vähennetään konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen 
voitonjako. Sisäiset katteet ja niiden muutokset oikaistaan. Ulkopuolisten omistus tytäryhteisöjen tu-
loksesta merkitään omaksi eräkseen. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta merkitään 
omalle rivilleen ja saadut osingot vähennetään. 
 

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuk-
sen ennakkotietoa ja vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa. 
 
 
Kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 570,9 milj. euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 15,4 milj. 
euroa (2,8 %). Kaupunkikonsernin liikevaihto oli tilivuonna 2018 yhteensä 1 347,3 milj. euroa ja se 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,8 milj. euroa (1,0 %). Kaupunkikonsernin liikevaihtoon las-
ketaan toimintatuottojen lisäksi verotulot ja valtionosuudet. Kaupunkikonsernin toimintakulut olivat 
1 203,0 milj. euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 46,0 milj. euroa (4,0 %). Toimintakulut 
lisääntyivät siten 30,6 milj. euroa enemmän kuin kaupunkikonsernin liikevaihto.  
 
Kaupunkikonsernin toimintakate oli -631,2 milj. euroa ja heikkeni -30,2 milj. euroa edellisestä vuo-
desta. Konsernin toimintakuluista 47,5 prosenttia katettiin toimintatuotoilla, joka oli 0,5 prosenttiyk-
sikköä alhaisempi kuin edellisenä vuonna. 
 
Kaupunkikonsernin verotulot olivat 510,2 milj. euroa (kaupungin tulovero, kiinteistövero ja osuus yh-
teisöveron tuotosta). Valtionosuudet olivat 266,2 milj. euroa ja ne lisääntyivät edelliseen vuoteen 
verrattuna 2,6 milj. euroa (1,0 %). Konsernituloslaskelman valtionosuudet -rivillä yhdistellään kau-

KONSERNITULOSLASKELMA 2014 2015 2016 2017 2018
(milj. euroa) € %

Toimintatuotot 536,8 553,7 562,4 555,5 570,9 15,4 2,8 %

Toimintakulut -1 132,4 -1 146,7 -1 165,2 -1 157,0 -1 203,0 -46,0 4,0 %

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 0,8 0,3 0,5 0,5 0,9 0,4 65,7 %

Toimintakate -594,7 -592,8 -602,3 -601,0 -631,2 -30,2 5,0 %

Verotulot 483,7 490,5 507,0 514,4 510,2 -4,2 -0,8 %

Valtionosuudet 247,9 254,1 271,3 263,6 266,2 2,6 1,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut -19,9 -18,7 -15,2 -18,0 -15,6 2,4 -13,3 %

Korkotuotot 0,5 0,6 2,7 0,8 0,7 -0,1 -12,5 %

Muut rahoitustuotot 0,7 1,2 0,7 0,4 1,2 0,8 200,0 %

Korkokulut -20,1 -19,5 -16,8 -17,1 -16,0 1,1 -6,4 %

Muut rahoituskulut -1,0 -1,0 -1,8 -2,1 -1,5 0,6 -28,6 %

Vuosikate 116,9 133,2 160,9 158,9 129,6 -29,3 -18,5 %

Poistot ja arvonalentumiset -128,0 -122,5 -118,3 -118,5 -114,1 4,4 -3,7 %

Suunnitelman mukaiset poistot -123,9 -122,6 -118,4 -118,6 -114,1 4,5 -3,8 %

Omistuksen eliminointierot -4,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Arvonalentumiset 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 -100,0 %

Satunnaiset erät 0,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0

Tilikauden tulos -10,2 10,7 46,5 40,5 15,5 -25,0 -61,7 %

Tilinpäätössiirrot -2,9 -0,9 0,0 0,1 -0,5 -0,6 -455,0 %

Tilikauden verot -1,1 -1,5 -4,7 -4,2 -2,4 1,8 -42,1 %

Laskennalliset verot -1,6 -2,0 -2,9 -1,5 -2,2 -0,8 51,7 %

Vähemmistöosuudet -0,2 0,1 -1,0 -0,2 -0,6 -0,4 220,0 %

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -16,0 6,4 37,8 34,8 9,7 -25,0 -72,0 %

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 47,4 % 48,3 % 48,3 % 48,0 % 47,5 %
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 90,5 % 108,7 % 136,0 % 134,1 % 113,6 %
Vuosikate, Euroa/asukas 852 969 1 159 1 134 917 -216 -19,1 %

Asukasmäärä 135 780 137 368 138 850 140 188 141 414 1 226 0,9 %

Muutos
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pungin saaman valtionosuusrahoitukseen (173,5 milj. euroa) lisäksi kaupungin peruspääoman mu-
kainen osuus koulutuskuntayhtymän valtionosuuksista (49,2 milj. euroa) sekä Jyväskylän Ammatti-
korkeakoulun valtionosuudet (43,5 milj. euroa). 
 
Kaupunkikonsernin maksamat korkokulut olivat -16,0 milj. euroa ja ne pienenivät edelliseen vuoteen 
verrattuna -1,1 milj. euroa (-6,4 %). Kaupunkikonsernin vuosikate oli 129,6 milj. euroa ja se heikkeni 
edelliseen vuoteen verrattuna -29,3 milj. euroa (-18,5 %). Konsernin vuosikate kattoi poistoista 113,6 
prosenttia. Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 917 euroa, joka oli -216 euroa edellis-
vuotta vähemmän. Kaupunkikonsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat -114,1 milj. euroa, joka 
on -4,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017.  
 
Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 15,5 milj. euroa, joka heikkeni -25,0 miljoonaa 
euroa edellisvuoteen verrattuna. Konsernin tilikauden verot olivat -2,4 miljoonaa euroa. Laskennal-
listen verojen vaikutus tulokseen oli -2,2 miljoonaa euroa.  
 
Kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämäksi muodostui 9,7 milj. euroa, joka on -25,0 milj. euroa edel-
lisvuotta vähemmän. Poistoero ja vapaaehtoiset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten 
verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään.  
 
 
Konsernituloslaskelman tunnusluvut 
 
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 
= 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut 
 
Toimintatuotot kattoivat 47,5 prosenttia kaupunkikonsernin toimintakuluista. Tunnusluku oli -0,5 pro-
senttiyksikköä edellisvuotta pienempi.  
 
Vuosikate prosenttia poistoista 
= 100 x Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset) 
 
Kaupunkikonsernin vuosikate kattoi 113,6 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista ja arvon-
alentumisista. Tunnusluku heikkeni edellisestä vuodesta -20,5 prosenttiyksikköä. 
 
Vuosikate euroa/asukas  
= Vuosikate / Asukasmäärä 
 
Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 917 euroa ja se oli -216 euroa (-19,1 %) vähem-
män kuin edellisenä vuonna.  
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Alla olevassa taulukossa on kuvattu konsernitilinpäätöksessä yhdisteltyjen tytäryhteisöjen liike-
vaihto, tulos, yli-/alijäämä ja kertymä tilinpäätöksessä 2018: 
 
 

 
 

 
  

Tilinpäätös 2018 (1000 euroa) Liikevaihto Tulos Yli-/alijäämä Kertymä
Jyväskylän Energia Oy (alakonserni) 216 509 11 730 3 792 176 846
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonserni) 59 409 799 321 31 164
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonserni) 51 864 3 098 0 54 917
Mustankorkea Oy 18 339 2 645 2 290 11 788
Jyväs-Parkki Oy (alakonserni) 10 569 1 608 1 135 6 706
Education Facilities Oy (alakonserni) 10 376 2 172 1 336 13 024
Total Kiinteistöpalvelut Oy 7 500 146 136 146
Jykia Oy (alakonserni) 5 847 1 666 1 425 4 685
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 5 100 0 0 -1
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö 4 810 215 215 3 520
Ki Oy Jyv Huhtasuon koulukeskus 2 210 0 0 0
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr 1 737 0 0 8
Jyväskylän Yritystehdas Oy 1 108 171 133 150
Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo 820 -426 -426 156
Jyväskylän Jäähalli Oy 691 0 0 -230
Jyv mlk Veteraanien Asuntosäätiö 606 36 0 249
Jyv Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö 359 55 0 380
Tikkakosken Teollisuustalo Oy 235 11 11 -440
Jyväskylän Asumispalvelusäätiö 216 57 0 480
Korpilahden Virastokeskus Oy 118 5 5 51
Ki Oy Tikkakosken Terveysasema 86 3 3 706
Tytäryhteisöt yhteensä 398 508 23 990 10 375 304 305
Liikevaihto = Lisätty liiketoiminnan muut tuotot = kokonaistulot

Tulos = Emoyhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Ylijäämä = Emoyhtiön tilikauden ylijäämä

Kertymä = Emoyhtiön taseen ylijäämät, vapaan oman pääoman rahastot, vapaaehtoiset varaukset ja poistoero
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5.4 Konsernin rahoituslaskelma 
 
Kaupunkikonsernin rahoituslaskelmalla osoitetaan varojen hankinta ja niiden käyttö tilivuoden ai-
kana. Laskelmassa otetaan huomioon tuloslaskelmaan ja taseeseen tehdyt eliminointi- ja yhdistely-
kirjaukset. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja 
rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten netto-
määrä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tili-
kaudella. 
  

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuk-
sen ennakkotietoa ja vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa. 
 
 
Kaupunkikonsernin varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 109,2 milj. euroa ja se pieneni 
edelliseen vuoteen verrattuna -28,7 milj. euroa (-20,8 %). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat 
233,4 milj. euroa ja investoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 35,8 milj. euroa (18,1 %). 
Investointien tulorahoitusprosentti oli 56,0 prosenttia ja se oli -25,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin 
edellisenä vuonna. Kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirta pieneni edelliseen vuo-
teen verrattuna -107,7 milj. euroa.  
 
 
 
 

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 2014 2015 2016 2017 2018
(milj. euroa) € %

Vuosikate 116,9 133,2 160,8 158,9 129,6 -29,3 -18,5 %

Satunnaiset erät 0,9 0,0 3,9 0,0 0,0 0,0

Tilikauden verot -1,1 -1,5 -4,7 -4,2 -2,4 1,8 -42,9 %

Tulorahoituksen korjauserät -10,2 -10,6 -14,3 -16,8 -18,0 -1,2 7,1 %

Toiminnan rahavirta 106,5 121,1 145,7 137,9 109,2 -28,7 -20,8 %

Investointimenot -126,0 -138,0 -134,9 -197,6 -233,4 -35,8 18,1 %

Rahoitusosuudet investointeihin 0,6 1,1 0,5 1,5 1,8 0,3 18,3 %

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20,6 26,3 32,4 64,9 21,5 -43,4 -66,9 %

Investointien rahavirta -104,8 -110,6 -102,0 -131,2 -210,2 -79,0 60,2 %

Toiminnan ja investointien rahavirta 1,7 10,5 43,7 6,7 -101,0 -107,7 -1595,9 %

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 0,5 -3,0 -0,2 0,2 -0,1 -0,3 -155,6 %

Antolainasaamisten lisäys -0,1 -3,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 36,4 %

Antolainasaamisten vähennys 0,6 0,2 0,0 0,4 0,2 -0,2 -50,0 %

Lainakannan muutokset 28,7 -19,7 -14,1 -30,8 62,6 93,4 -303,1 %

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 54,5 146,7 161,9 49,7 171,8 122,1 245,7 %

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -60,8 -65,8 -139,9 -114,0 -124,0 -10,0 8,7 %

Lyhytaikaisten lainojen muutos 35,0 -100,6 -36,0 33,5 14,7 -18,8 -56,0 %

Oman pääoman muutokset 0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,8 -0,5 166,7 %

Muut maksuvalmiuden muutokset -22,7 13,1 -4,2 31,7 12,9 -18,8 -59,3 %

Rahoituksen rahavirta 6,5 -10,0 -18,7 0,8 74,6 73,8 8997,9 %

Rahavarojen muutos 8,2 0,5 25,1 7,6 -26,4 -33,9 -448,2 %

Rahavarat 31.12. 30,3 30,8 55,8 63,4 37,0 -26,4 -41,6 %

Rahavarat 1.1. 22,0 30,3 30,8 55,8 63,4 7,6 13,6 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 93,2 % 97,3 % 119,7 % 81,1 % 56,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5 v) -256,3 -192,9 -61,9 40,7 -38,3 -79,0

Lainanhoitokate 1,7 1,8 1,1 1,3 1,0
Kassan riittävyys, pv 8,2 8,2 13,6 15,6 8,6
Asukasmäärä 135 780 137 368 138 850 140 188 141 414 1 226 0,87 %

Muutos

199



 
  Kuntakonserni 
 

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut 
 
Investointien tulorahoitus % 
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno 
 
Investointien tulorahoitusprosentti kaupunkikonsernilla oli 56,0 prosenttia ja se pieneni edelliseen 
vuoteen verrattuna -25,1 prosenttiyksikköä. 
  
Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä vuodelta 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (yli-
jäämäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan 
vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan 
joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien 
rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi.  
 
Eliminoidusta rahoituslaskelmasta laskettu toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä 
viime vuodelta on 31.12.2018 yhteensä -38,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen ker-
tymä oli 40,7 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä heikkeni -79,0 miljoonaa eu-
roa.  
 
Lainahoitokate  
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
 
Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-
nysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun 
tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan 
kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnusluvun arviointiasteikko on seuraava: 
 
- Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on suurempi kuin 2. 
- Konsernin lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1 – 2. 
- Konsernin lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1. 
 
Kaupunkikonsernin lainanhoitokate oli 1,0 ja se heikkeni -0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrat-
tuna.  
 
Kassan riittävyys (pv) 
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella 
 
Kaupunkikonsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivinä. Tunnusluku osoittaa, mo-
nenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kaupunkikonsernin rahavaroilla tilikauden viimeisenä 
päivänä. Kaupunkikonsernin kassan riittävyys 31.12.2018 oli 8,6 päivää, joka heikkeni -7,0 päivää 
vuoteen 2017 verrattuna.  
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5.5 Konsernitase 
 

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuk-
sen ennakkotietoa ja vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten 
vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa. 
 
 
Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 1 929,3 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen ver-
rattuna 92,9 milj. euroa. Konsernitaseen suurimpia omaisuuseriä ovat rakennukset 913,8 milj. euroa, 
kiinteät rakenteet ja laitteet 288,3 milj. euroa sekä maa- ja vesialueet 164,6 milj. euroa. 
 
Kaupunkikonsernin oma pääoma oli 498,7 milj. euroa, kun vähemmistöosuuksia ei huomioida. Kau-
punkikonsernin oma pääoma kasvoi edellisestä vuodesta 10,4 milj. euroa. Tilikaudella 2018 tehtiin 
ensimmäistä kertaa keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden rakennusten poisto-oikaisu vastaa-
maan kaupungin poistosuunnitelmaa. Poisto-oikaisun suora pienentävä vaikutus kohdistuen edeltä-

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA (milj. eroa) 2017 2018 VASTATTAVAA (milj. euroa) 2017 2018

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 643,4 1 761,4 OMA PÄÄOMA 488,5 498,7

Aineettomat hyödykkeet 24,3 32,0 Peruspääoma 423,2 423,2

Aineettomat oikeudet 8,3 7,9 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 0,1 0,1

Muut pitkävaikutteiset menot 13,6 21,1 Ylikurssirahasto 1,4 1,4

Ennak.maksut ja kesk.er. aineet. hyödykkeet 2,4 3,0 Arvonkorotusrahasto 0,0 0,0

Aineelliset hyödykkeet 1 582,3 1 682,7 Muut omat rahastot 40,5 41,0

Maa- ja vesialueet 160,2 164,6 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) -11,4 23,3

Rakennukset 883,2 913,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 34,8 9,7

Kiinteät rakenteet ja laitteet 275,8 288,3 VÄHEMMISTÖOSUUDET 13,8 13,8

Koneet ja kalusto 120,0 120,6 PAKOLLISET VARAUKSET 12,9 12,2

Muut aineelliset hyödykkeet 4,8 4,5 Eläkevaraukset 0,4 0,3

Ennak.maksut ja kesk.er. hankinnat 138,2 190,9 Muut pakolliset varaukset 12,5 11,9

Sijoitukset 36,8 46,7 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2,7 2,7

Osakkuusyhteisöosuudet 17,3 17,4 Valtion toimeksiannot 0,4 0,3

Muut osakkeet ja osuudet 13,4 23,2 Lahjoitusrahastojen pääomat 1,9 1,9

Joukkovelkakirjalainasaamiset 3,0 3,0 Muut toimeksiantojen pääomat 0,4 0,5

Muut lainasaamiset 2,6 2,6 KONSERNIRESERVI 0,6 0,5

Muut saamiset 0,5 0,5 VIERAS PÄÄOMA 1 317,8 1 401,3

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,9 0,8 Pitkäaikainen 938,5 1 046,3

Valtion toimeksiannot 0,4 0,3 Joukkovelkakirjalainat 30,0 30,0

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,5 0,5 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 829,3 933,6

VAIHTUVAT VASTAAVAT 192,1 167,0 Lainat julkisyhteisöiltä 0,8 0,6

Vaihto-omaisuus 22,8 17,8 Lainat muilta luotonantajilta 16,8 16,2

Aineet ja tarvikkeet 22,1 17,6 Saadut ennakot 6,6 7,3

Keskeneräiset tuotteet 0,6 0,0 Muut velat 34,5 35,8

Valmiit tuotteet/Tavarat 0,1 0,2 Siirtovelat 0,1 0,1

Muu vaihto-omaisuus 0,0 0,0 Laskennalliset verovelat 20,5 22,7

Saamiset 105,8 112,2 Lyhytaikainen 379,3 355,0

Pitkäaikaiset saamiset 2,9 3,0 Joukkovelkakirjalainat 0,0 0,0

Myyntisaamiset 1,3 1,3 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 153,0 113,1

Lainasaamiset 1,4 1,4 Lainat muilta luotonantajilta 5,6 6,1

Muut saamiset 0,2 0,3 Saadut ennakot 18,2 18,4

Lyhytaikaiset saamiset 102,9 109,2 Ostovelat 86,2 91,8

Myyntisaamiset 65,2 70,4 Muut velat 23,2 25,1

Muut saamiset 19,0 21,2 Siirtovelat 93,1 100,5

Siirtosaamiset 18,7 17,6
Rahoitusarvopaperit 0,5 0,5

Muut arvopaperit 0,5 0,5

Rahat ja pankkisaamiset 62,9 36,5

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 836,4 1 929,3 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 836,4 1 929,3

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 27,7 % 27,0 %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 97,0 % 102,1 %

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista 106,1 % 111,0 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 23 353 33 107

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 167 234

Lainakanta 31.12., 1000 € 1 035 466 1 099 603

Lainakanta 31.12., €/asukas 7 386 7 776

Lainasaamiset, 1000 € 5 567 5 652

Asukasmäärä 140 188 141 414

201



 
  Kuntakonserni 
 

vien tilikausien ylijäämään oli -18,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2018 tilikauden ylijäämään -1,2 mil-
joonaa euroa. Kaupunkikonsernin kertyneet ylijäämät olivat 33,1 milj. euroa, joka on asukasta koh-
den laskettuna 234 euroa. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaetaan konsernitaseessa omaan 
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. 
  
Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 100 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrat-
tuna 64,2 milj. euroa. Kaupungin ulkoisten lainojen määrä väheni (konserniyhteisöjen kaupungin 
sisäiseen pankkiin tekemät talletukset ja konsernitilin saldo eliminoitu) -6,3 milj. euroa tilivuonna 
2018. Kaupungin osuus kuntayhtymien lainoista kasvoi 60,4 milj. euroa, johtuen Keski-Suomen sai-
raanhoitopiirin Nova-sairaalahankkeen rahoitustarpeista. Kaupunkikonsernilla oli lainaa asukasta 
kohden 7 776 euroa ja asukaskohtainen lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 390 euroa. 
Alla olevassa taulukossa on eritelty kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta yhteisöittäin.  
 
 

 
 
 
Kaupungin tytäryhteisöilleen myöntämien omavelkaisten lainatakausten saldo 31.12.2018 oli yh-
teensä 503,6 milj. euroa, mikä oli -73,7 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Takaukset 
Jyväskylän Energia -konsernille vähenivät tilivuonna -71,6 milj. euroa liittyen suurelta osin eräänty-
vien lainojen uudelleenjärjestelyihin. Eniten takausvastuut lisääntyivät Jyväskylän Seudun Puhdis-
tamo Oy:lle Nenäinniemen hankkeen myötä (4,3 milj. euroa). Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin 
myöntämien omavelkaisten takausten määrä oli 3,2 milj. euroa. Antolainoja kaupunki on myöntänyt 
tytäryhteisöilleen 156,2 milj. euroa. Suurin osa antolainoista muodostuu kaupungin Jyväskylän Ener-
gia Oy:lle myöntämästä 150 milj. euron joukkovelkakirjalainasta. Kaupungin myöntämien antolaino-
jen saldo pieneni 2,2 milj. euroa, kun Jyväskylän Jäähalli Oy maksoi antolainansa kaupungille rahoi-
tuksen uudelleenjärjestelyn yhteydessä. Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien antolai-
nojen määrä oli 2,7 milj. euroa. 
 
 
  

Ulkoinen lainakanta kehitys (milj. euroa) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Muutos €

Jyväskylän Energia Oy 230,4 243,2 278,5 266,8 233,6 222,9 227,4 4,5
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 220,8 216,1 202,8 197,6 196,4 194,6 204,0 9,4
Education Facilities Oy 87,9 83,9 79,2 81,5 78,9 76,0 72,2 -3,8
Jykia Oy 52,2 50,9 51,3 50,8 46,3 35,3 32,8 -2,5
Jyväs-Parkki Oy 41,3 38,9 36,5 34,2 31,9 31,5 29,2 -2,3
Muut tytäryhtiöt 46,8 49,5 60,1 62,1 70,8 79,9 84,7 4,8
Tytäryhteisöt, ulkoiset lainat 679,5 682,4 708,4 693,0 657,9 640,2 650,3 10,1
Kaupungin ulkoiset lainat 327,0 345,2 343,4 339,9 321,1 275,4 269,1 -6,3
Ulkoiset lainat yhteensä 1 006,5 1 027,6 1 051,8 1 032,9 979,0 915,6 919,4 3,8
Osuus kuntayhtymistä 34,4 44,5 48,9 48,1 87,2 119,8 180,2 60,4
Konsernin lainakanta 1 040,9 1 072,0 1 100,7 1 081,0 1 066,2 1 035,4 1 099,6 64,2
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Konsernitaseen tunnusluvut 
 
Omavaraisuusaste 
 = 100 x (Oma pääoma +Vähemmistöosuus + Konsernireservi + Poistoero ja vapaaehtoiset varauk-
set) / (Koko pääoma – Saadut ennakot)  
 
Omavaraisuusaste mittaa kaupunkikonsernin vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä 
selviytyä sitoumuksistaan pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n 
ylittävää omavaraisuutta.  
 
Kaupunkikonsernin omavaraisuusaste oli 27,0 prosenttia ja se heikkeni 0,7 prosenttiyksikköä edel-
liseen vuoteen verrattuna.  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot 
 
Tunnusluku kertoo kuinka paljon konsernin käyttötuloista (toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet) 
tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnusluvun arvo 
on, sitä paremmat mahdollisuudet konsernilla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulorahoituksella. 
Kaupunkikonsernin suhteellinen velkaantuneisuus oli 102,1 prosenttia ja tunnusluvun arvo kasvoi 
5,1 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista  
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut) /Käyttötulot  
 
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-
suun, silloin kun vieraaseen pääomaan rinnastetaan myös vuokravastuut. Tunnusluvun osoittajaan 
merkitään tarkasteluvuoden tilinpäätöksen koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakko-
maksuilla. Lisäksi osoittajaan merkitään liitetieto-ohjeen mukaisesti liitetiedoissa esitetyt vuokravas-
tuut ja leasingvastuut. Käyttötulot muodostuvat tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja käyttöta-
louden valtionosuuksista. 
  
Tunnusluku ottaa paremmin huomioon erilaisilla malleilla, kuten rahoitusleasingsopimuksilla rahoi-
tetut hankkeet, jotka eivät näy velkana konsernitaseessa. 
 
Kaupunkikonsernin velkojen ja vastuiden määrä oli 1 495,1 miljoonaa euroa ja käyttötuloja kertyi 
1 347,3 miljoonaa euroa. Velkojen ja vastuiden määrä lisääntyi edellisvuodesta 79,9 miljoonaa euroa 
ja käyttötuloja kertyi 13,8 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 2018 velkojen ja vastui-
den määrä käyttötuloista oli 111,0 %, vuonna 2017 vastaava tunnusluku oli 106,1 %. 
 

 
 
 

milj. euroa TP 2017 TP 2018

Vieras Pääoma 1317,8 1401,3

Saadut ennakot -24,8 -25,7

Vuokravastuut 23,0 22,9

Leasingvastuut 99,2 96,6
Velat ja vastuut 1 415,2 1 495,1

Toimintatuotot 555,5 570,9

Verotulot 514,4 510,2

Valtionosuudet 263,6 266,2
Käyttötulot 1 333,5 1 347,3

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 106,1 % 111,0 %
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Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
 
Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä oli 33,1 milj. euroa.  
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä 
 
Kaupunkikonsernin kertynyt alijäämä asukasta kohden oli 234 euroa ja asukaskohtainen yli-/ali-
jäämä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -67 euroa. Alla olevassa kuvassa on eriteltynä kaupun-
kikonsernin elinkeinopoliittisesti merkittävien tytäryhteisöjen ja alakonsernien emoyhtiöiden yli-/ali-
jäämäkertymä. 
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Konsernin lainakanta 31.12. 
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 
 
Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 100 milj. euroa ja lainakanta kasvoi edelliseen vuoteen 
verrattuna 64,2 milj. euroa. Kaupunkikonsernin ulkoisten lainojen jakautuminen on esitetty alla ole-
vassa graafissa.  

 
 

 
 
 
 
Konsernin lainakanta, euroa/asukas  
=Kaupunkikonsernin lainakanta / Asukasmäärä. 
 
Kaupunkikonsernilla oli lainaa 7 776 euroa asukasta kohden. Konsernin lainakanta asukasta kohden 
kasvoi 390 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.  
  
Konsernin lainasaamiset 31.12. 
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 
Kaupunkikonsernin lainasaamiset olivat 5,6 milj. euroa, joka on sama kuin edellisvuonna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

205



 
  Tilinpäätöslaskelmat 
 

6 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 
 

6.1 Tuloslaskelma 
 

  
 
 
 
 

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toimintatuotot 175 548 922,02 173 675 983,78
Myyntituotot 70 024 851,44 67 550 573,32
Maksutuotot 50 875 213,37 49 158 462,20
Tuet ja avustukset 18 572 420,09 16 069 692,90
Muut toimintatuotot 36 076 437,12 40 897 255,36

Valmistevarastojen muutos 0,00 0,00
Toimintakulut -827 098 620,70 -801 387 224,72

Henkilöstökulut -340 413 385,73 -327 157 681,05
Palkat ja palkkiot -267 744 141,18 -254 972 412,94
Henkilösivukulut

Eläkekulut -60 980 477,35 -58 976 494,82
Muut henkilösivukulut -11 688 767,20 -13 208 773,29

Palvelujen ostot -351 646 714,69 -344 736 868,55
Aineet ja tarvikkeet -42 522 011,29 -40 577 942,94
Avustukset -60 985 780,29 -59 254 273,82
Muut toimintakulut -31 530 728,70 -29 660 458,36

Toimintakate -651 549 698,68 -627 711 240,94
Verotulot 513 760 971,34 514 407 244,94
Valtionosuudet 173 454 109,00 173 337 328,00
Rahoitustuotot- ja kulut 13 385 862,93 7 065 845,02

Korkotuotot 8 944 659,63 8 920 207,42
Muut rahoitustuotot 10 585 633,09 4 488 232,55
Korkokulut -6 100 123,92 -6 234 607,84
Muut rahoituskulut -44 305,87 -107 987,11

Vuosikate 49 051 244,59 67 099 177,02
Poistot ja arvonalentumiset -49 086 919,28 -53 588 700,41

Suunnitelman mukaiset poistot -48 806 960,06 -51 020 254,79
Muut lisäpoistot -279 959,22 -2 568 445,62
Arvonalentumiset 0,00 0,00

Tilikauden tulos -35 674,69 13 510 476,61
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74 340 440,74
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 433,18 -4 738,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 300 332,87 13 846 178,77
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6.2 Rahoituslaskelma    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta 32 590 011,37 48 317 429,56
Vuosikate 49 051 244,59 67 099 177,02
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät -16 461 233,22 -18 781 747,46

Investointien rahavirta -47 408 608,76 -27 922 283,77
Investointimenot -67 500 572,22 -53 174 135,20
Rahoitusosuudet investointimenoihin 1 674 033,54 1 408 764,81
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 18 417 929,92 23 843 086,62

Toiminnan ja investointien rahavirta -14 818 597,39 20 395 145,79

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset 2 114 599,42 206 638,34

Antolainasaamisten lisäykset -259 074,17 -197 372,91
Antolainasaamisten vähennykset 2 373 673,59 404 011,25

Lainakannan muutokset -24 701 933,11 -27 282 927,34
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 30 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 281 042,85 -74 876 376,70
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 420 890,26 17 593 449,36

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset 14 125 640,39 12 357 430,00

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 158 158,38 507 540,98
Vaihto-omaisuuden muutos 746 441,81 -19 346,62
Saamisten muutos 1 718 664,29 1 484 974,41
Korottomien velkojen muutos 11 502 375,91 10 384 261,23

Rahoituksen rahavirta -8 461 693,30 -14 718 859,00

Rahavarojen muutos -23 280 290,69 5 676 286,79

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12 6 738 097,64 30 018 388,33
Rahavarat 1.1 30 018 388,33 24 342 101,54

-23 280 290,69 5 676 286,79

207



 
  Tilinpäätöslaskelmat 
 

6.3 Tase 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 926 595 753,18 914 540 654,80
Aineettomat hyödykkeet 7 290 534,45 8 190 736,17

Aineettomat oikeudet 2 607 894,15 2 689 801,06
Muut pitkävaikutteiset menot 4 682 640,30 5 500 935,11

Aineelliset hyödykkeet 557 233 534,42 541 615 796,59
Maa- ja vesialueet 136 760 499,46 133 127 741,83
Rakennukset 289 588 934,20 287 335 244,67
Kiinteät rakenteet ja laitteet 93 769 971,50 92 907 288,25
Koneet ja kalusto 12 532 808,85 12 731 119,40
Muut aineelliset hyödykkeet 4 037,49 4 078,63
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 24 577 282,92 15 510 323,81

Sijoitukset 362 071 684,31 364 734 122,04
Osakkeet ja osuudet 202 603 029,88 203 074 563,19
Joukkovelkakirjalainasaamiset 150 000 000,00 150 000 000,00
Muut lainasaamiset 8 851 626,95 10 966 226,37
Muut saamiset 617 027,48 693 332,48

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 192 257,14 236 422,87
Valtion toimeksiannot 32 974,03 38 334,37
Lahjoitusrahastojen varat 154 283,11 193 088,50
Muut toimeksiantojen varat 5 000,00 5 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 38 783 124,45 64 389 383,44
Vaihto-omaisuus 880 385,35 1 626 827,16

Aineet ja tarvikkeet 871 868,05 1 037 860,22
Muu vaihto-omaisuus 8 517,30 588 966,94

Saamiset 31 164 641,46 32 744 167,95
Pitkäaikaiset saamiset 1 447 072,99 1 437 997,92

Myyntisaamiset 1 250 000,00 1 250 000,00
Muut saamiset 197 072,99 187 997,92

Lyhytaikaiset saamiset 29 717 568,47 31 306 170,03
Myyntisaamiset 15 050 487,49 16 189 629,68
Muut saamiset 5 733 713,63 4 795 033,85
Siirtosaamiset 8 933 367,35 10 321 506,50

Rahat ja pankkisaamiset 6 738 097,64 30 018 388,33

VASTAAVAA YHTEENSÄ 965 571 134,77 979 166 461,11
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VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA 474 615 311,30 474 247 712,43
Peruspääoma 423 184 877,57 423 184 877,57
Muut omat rahastot 420 028,15 415 594,97
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 50 710 072,71 36 801 061,12
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 300 332,87 13 846 178,77

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 106 611,14 5 447 051,88
Poistoero 5 106 611,14 5 447 051,88

PAKOLLISET VARAUKSET 683 728,04 1 220 647,96
Eläkevaraukset 334 809,46 369 905,92
Muut pakolliset varaukset 348 918,58 850 742,04

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 034 108,16 1 920 115,51
Valtion toimeksiannot 0,00 5 265,69
Lahjoitusrahastojen pääomat 1 583 565,05 1 537 820,02
Muut toimeksiantojen pääomat 450 543,11 377 029,80

VIERAS PÄÄOMA 483 131 376,13 496 330 933,33
Pitkäaikainen 242 505 747,96 249 736 159,38

Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 212 385 765,00 219 571 475,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 21 545,46 26 871,88
Siirtovelat 98 437,50 137 812,50

Lyhytaikainen 240 625 628,17 246 594 773,95
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 26 685 710,00 25 781 042,85
Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00
Lainat muilta luotonantajilta 72 071 870,00 90 492 760,26
Saadut ennakot 14 024 357,38 13 113 706,39
Ostovelat 67 817 490,48 64 970 751,29
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 6 920 501,48 5 547 932,94
Siirtovelat 53 105 698,83 46 688 580,22

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 965 571 134,77 979 166 461,11
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6.4 Konsernilaskelmat 
 
Konsernituloslaskelma 
 
 

 
 
 
 
 
 

1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017

Toimintatuotot 570 959 100,19 555 517 904,07
Toimintakulut -1 203 046 213,84 -1 157 048 483,30
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 934 760,60 488 576,10
Toimintakate -631 152 353,05 -601 042 003,13
Verotulot 510 190 688,30 514 407 244,94
Valtionosuudet 266 166 867,97 263 553 768,57
Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 719 297,44 844 172,77
Muut rahoitustuotot 1 212 209,63 431 624,15
Korkokulut -16 011 086,66 -17 129 018,80
Muut rahoituskulut -1 508 227,18 -15 587 806,77 -2 106 267,15 -17 959 489,03

Vuosikate 129 617 396,45 158 959 521,35
Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -114 135 832,64 -118 599 847,51
Omistuksen eliminointierot 0,00 0,00
Arvonalentumiset 0,00 -114 135 832,64 155 419,35 -118 444 428,16

Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tilikauden tulos 15 481 563,81 40 515 093,19
Tilinpäätössiirrot -497 864,28 137 678,47
Tilikauden verot -2 413 060,67 -4 197 738,99
Laskennalliset verot -2 174 481,28 -1 455 357,64
Vähemmistöosuudet -637 205,98 -245 607,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 758 951,60 34 754 067,74
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Konsernin rahoituslaskelma 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017

Toiminnan rahavirta
Vuosikate 129 617 396,44 158 959 521,34
Tilikauden verot -2 413 060,66 -4 197 738,99
Tulorahoituksen korjauserät -18 032 563,38 109 171 772,40 -16 812 419,66 137 949 362,69

Investointien rahavirta
Investointimenot -233 394 497,95 -197 578 419,61
Rahoitusosuudet investointeihin 1 775 436,13 1 487 800,25
Pysyvien vastaavien 
hyödykkeiden luovutustulot 21 466 369,78 -210 152 692,04 64 893 137,01 -131 197 482,35

Toiminnan ja investointien rahavirta -100 980 919,64 6 751 880,34

Rahoituksen rahavirta
Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -331 979,53 -197 372,91
Antolainasaamisten vähennys 249 978,59 -82 000,94 404 011,25 206 638,34

Lainakannan muutokset
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 171 823 781,19 49 746 534,06
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -123 974 587,04 -114 001 647,56
Lyhytaikaisten lainojen muutos 14 737 440,40 62 586 634,55 33 475 989,53 -30 779 123,97

Oman pääoman muutokset -839 284,03 -274 810,36
Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen 155 804,21 227 781,76
ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos 5 226 444,55 6 153 251,22
Saamisten muutos -5 599 816,00 11 302 329,27
Korottomien velkojen muutos 13 131 168,44 12 913 601,20 14 010 594,94 31 693 957,19

Rahoituksen rahavirta 74 578 950,78 846 661,20

Rahavarojen muutos -26 401 968,86 7 598 541,54

Rahavarojen muutos
Rahavarat 31.12. 37 036 263,28 63 438 232,14
Rahavarat 1.1. 63 438 232,14 -26 401 968,86 55 839 690,60 7 598 541,54

0,00 0,00
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Konsernitase 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASTAAVAA 31.12.2018 31.12.2017

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 761 459 894,00 1 643 396 982,95
Aineettomat hyödykkeet 31 973 202,18 24 317 469,89

Aineettomat oikeudet 7 904 512,30 8 340 455,41
Konserniliikearvo 9 273 573,52 0,00
Muut pitkävaikutteiset menot 11 782 691,75 13 564 132,65
Ennakkomaksut 3 012 424,61 2 412 881,83

Aineelliset hyödykkeet 1 682 739 577,67 1 582 308 025,96
Maa- ja vesialueet 164 633 721,84 160 226 291,04
Rakennukset 913 788 473,88 883 167 700,60
Kiinteät rakenteet ja laitteet 288 253 507,59 275 849 701,16
Koneet ja kalusto 120 625 434,86 120 005 613,20
Muut aineelliset hyödykkeet 4 491 547,22 4 822 073,73
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 190 946 892,28 138 236 646,23

Sijoitukset 46 747 114,15 36 771 487,10
Osakkuusyhteisöosuudet 17 376 873,39 17 308 084,58
Muut osakkeet ja osuudet 23 258 649,25 13 433 811,95
Joukkovelkakirjalainasaamiset 3 000 000,00 3 000 000,00
Muut lainasaamiset 2 652 460,13 2 567 059,55
Muut saamiset 459 131,38 462 531,02

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 812 062,28 908 417,37

VAIHTUVAT VASTAAVAT 166 997 612,69 192 119 202,16
Vaihto-omaisuus 17 821 528,47 22 782 918,08

Saamiset 112 139 820,94 105 898 051,94
Pitkäaikaiset saamiset 2 937 496,27 2 922 979,11
Lyhytaikaiset saamiset 109 202 324,67 102 975 072,83

Rahoitusarvopaperit 533 352,33 533 352,33

Rahat ja pankkisaamiset 36 502 910,95 62 904 879,81

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 929 269 568,97 1 836 424 602,48
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VASTATTAVAA 31.12.2018 31.12.2017

OMA PÄÄOMA 498 769 555,49 488 560 720,41
Peruspääoma 423 184 877,63 423 184 877,63
Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 134 550,39 134 550,39
Ylikurssirahasto 1 383 956,89 1 383 956,89
Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00
Muut omat rahastot 40 958 903,15 40 509 019,67
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 23 348 315,83 -11 405 751,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 758 951,60 34 754 067,74

VÄHEMMISTÖOSUUDET 13 821 134,97 13 830 634,51

PAKOLLISET VARAUKSET 12 227 822,24 12 892 450,64
Eläkevaraukset 334 809,46 369 905,92
Muut pakolliset varaukset 11 893 012,78 12 522 544,72

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 697 244,82 2 637 795,70

KONSERNIRESERVI 459 110,40 612 147,20

VIERAS PÄÄOMA 1 401 294 701,05 1 317 890 854,02
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 980 473 345,16 876 846 277,68
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 65 866 975,08 61 704 640,67
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 119 129 808,31 158 619 622,24
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 235 824 572,50 220 720 313,43

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 929 269 568,97 1 836 424 602,48
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7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 
 

7.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat 
      liitetiedot 
 

7.1.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Pysyvien vastaavien arvostus 
Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla 
poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukai-
sesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskel-
man liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet (kohta 11). 
 
Sijoitusten arvostus 
Pysyvien vastaavien osakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon. Pysyvien vastaavien sijoitus-
luonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon. 
 
Ympäristömenojen ja -vastuiden laskennassa on sovellettu samoja arvostusperiaatteita ja -menetel-
miä kuin muissakin arvostuksissa. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 
Varasto: 31.12.2017 31.12.2018 Muutos
Teräs- ja varaosavarasto 12 562,29 11 226,34 -1 335,95
Murskausvarasto 852 276,42 673 365,68 -178 910,74
Kyllön keskusvarasto 170 648,69 184 712,79 14 064,10
Wellamon kioskin varasto 1 238,82 974,24 -264,58
Arpojen varastotili 1 134,00 1 589,00 455,00
Yhteensä 1 037 860,22 871 868,05 -165 992,17  
 
Kaikista varastoista on laadittu inventaario 31.12.2018 jonka mukaan joko lisäys tai vähennys on 
kirjattu. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon painotetun keskihinnan mene-
telmällä. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 
Valuuttamääräiset erät 
On käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. 
 
Jaksotukset 
Lomarahavelan kirjaamisessa noudatettiin Kuntajaoston antamaa ohjetta 120/2019, jossa kilpailu- 
kykysopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan vuosina 2017-2019 30 %. Lomapalkkavelan sivu-
kulujen kirjaamisessa käytetään soveltuvin osin niitä prosentteja, jotka ovat voimassa lomapalkka-
velan maksuhetkellä. Lomapalkkavarausta kirjattiin vuoden 2018 taseeseen 40 259 779,37 euroa ja 
lomapalkkavelka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1 623 468,82 euroa. 
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7.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 
 
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
 
Vuoden 2018 tase on vertailukelpoinen vuoden 2017 kanssa. 
 
 

7.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
 
Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupunkikonsernin tytäryhteisöt lukuun ottamatta alla mainit-
tuja sekä jäsenosuuden mukaisessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. 
Konsernitilinpäätökseen on lisäksi yhdistelty konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä 
osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.  
 
Loppuvuodesta 2018 perustettuja tytäryhtiöitä Työterveys Laine Oy ja Työterveys Aalto Oy ei ole 
yhdistelty konsernitilinpäätökseen tytäryhtiöinä, vaan niiden omistus on esitetty muissa osakkeissa 
ja osuuksissa. Yhdistelemättä jättämisen perusteena on näiden yhtiöiden tytäryhtiöaseman toden-
näköinen väliaikaisuus Jyväskylän kaupunkikonsernissa. Yhtiöt eivät myöskään ole vuoden 2018 
tilinpäätösten osalta olennaisia kaupunkikonsernin kannalta. 
 
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on yhdistelty Jyväskylän kaupunkikonserniin ainoastaan Jykia 
Oy:n kautta osakkuusyhtiönä. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistaa Keski-Suomen sairaan-
hoitopiiri (40 %), Jykia Oy (40 %) ja Muuramen kunta (20 %). Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä 
Jykia Oy:n kautta kaupungin välillinen omistusosuus yhtiössä on yhteensä 54,3 %. Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri ei ole tilivuonna 2018 tehnyt konsernitilinpäätöstä ja sen kautta tuleva omistus Ki 
Oy Kinkomaan Vitapoliksesta on jätetty olennaisuuden periaatteella yhdistelemättä Jyväskylän kau-
punkikonserniin.  
 
Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 
Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty konsernitulos-
laskelmaa ja konsernitasetta laadittaessa. Konserniyhteisöjen ja kaupungin omistamien kuntayhty-
mien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun 
ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät sisäiset katteet on eliminoitu.  
 
Keskinäisen omistuksen eliminointi 
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen sekä kaupungin ja yhdistettyjen kuntayhtymien keskinäinen omis-
tus on eliminoitu. Omistuksen eliminoinnissa syntynyt ero on kirjattu kokonaisuudessaan hankintati-
likaudelle. 
 
Vähemmistöosuudet 
Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä kon-
sernin omasta pääomasta konsernitaseessa.  
 
Suunnitelmapoistojen oikaisu 
Kaupunkikonsernissa on kirjattu rakennusten poisto-oikaisua vuoteen 2009 asti, jolla erilaiset pois-
tosuunnitelmat on yhdenmukaistettu konsernitasolla. Tätä rakennusten poisto-oikaisua puretaan 
niiltä osin, kuin se kohdistuu rakennuksiin, jotka on purettu tai myyty pois kaupunkikonsernista.  
 
Vuodesta 2018 alkaen keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden, jotka eivät tee suunnitelman 
mukaisia poistoja, rakennusten poistot on oikaistu takautuvasti kaupungin poistosuunnitelman mu-
kaisiksi. Oikaisu on tehty tytäryhtiöasemassa olevien yhtiöiden ja säätiöiden osalta. Osakkuusyhti-
össä poisto-oikaisua ei ole tehty, koska sen ei ole katsottu olevan olennainen.  
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Osakkuusyhteisöt 
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Korpilahden 
Satama Oy:n tilinpäätöstietoja 2018 ei saatu kaupungin konsernitilinpäätöksen valmistumiseen men-
nessä, joten Korpilahden Satama Oy on yhdistelty vuoden 2017 tilinpäätöksen tiedoilla, koska yhtiön 
vaikutus konserniin ei ole olennainen. 
 
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset 
Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaa-
seen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen elimi-
noinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhtiöiden yhdistelemisessä. Lasken-
nalliset verovelat on kirjattu kokonaisuudessaan pitkäaikaisiin velkoihin, ellei tapauskohtaisesti ole 
ollut perusteltua esittää niitä lyhytaikaisissa veloissa. 
 
Kiinteistöverojen käsittely 
Vuodesta 2018 alkaen konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on eliminoitu. Vuo-
den 2017 luvuissa eliminointi ei ole vielä mukana. Vuonna 2018 kiinteistöverojen eliminointi on pie-
nentänyt konsernin verotuloja ja toimintakuluja noin 3,5 miljoonaa euroa.  
 
Omistuksen eliminointierot 
Jyväskylän Energia Oy on hankkinut tilikaudella Wiitaseudun Energia Oy:n, josta on kirjattu konser-
niliikearvon poistoa 77 929,19 euroa. Konsernin liikearvon poisto on esitetty osana suunnitelman 
mukaisia poistoja ja sitä vastaan on kirjattu Jyväskylän Energian konsernireservin tuloutusta 153 
036,80 euroa. Edeltävillä tilikausilla konsernireservin tuloutus on esitetty arvonalentumisen palau-
tuksena, joten esitystapaa on tältä osin muutettu. 
 
Konsernirakenteen muutokset tilikaudella 
Konsernirakenteen muutokset tilikaudella 2018 on selostettu kohdassa 5.1 Olennaiset konsernia 
koskevat tapahtumat. 
 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Tilikaudella 2018 ensimmäistä kertaa tehdyn keskinäisten kiinteistöyhtiöiden ja säätiöiden rakennus-
ten poisto-oikaisun edeltäviin tilikausiin kohdistuva osuus on kirjattu edeltävien tilikausien ylijäämää 
pienentämään. Vuoden 2017 vertailutiedot on oikaistu poisto-oikaisun osalta. Vuoden 2017 poistot 
kasvoivat 640 395,13 euroa ja vähemmistöosuus tilikauden tuloksesta kasvoi 118 985,19 euroa. 
Näiden yhteisvaikutus pienensi tilikauden 2017 tulosta 759 380,32 euroa. Vuoden 2017 luvuissa 
edeltävän tilikauden ylijäämä pieneni 16 668 361,46 euroa, josta suora poisto-oikaisun vaikutus on 
18 067 469,54 euroa ja vähemmistöosuuden pienentymisen vaikutus 1 399 108,07 euroa. Raken-
nusten arvo pieneni 18 707 864,66 euroa verrattuna alkuperäiseen vuoden 2017 rakennusten ar-
voon.  
 
Tytäryhtiöiden ja konsernin edeltäviin vuosiin kohdistuvat oikaisut, jotka eivät ole olennaisia, on kir-
jattu tilikauden tuloslaskelman asianmukaiseen tuotto- tai kuluerään. 
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7.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
6) Toimintatuotot toimialoittain 

2018 2017 2018 2017
Konsernihallinto 8 119 648,79 7 407 066,30 5 809 414,52 6 113 841,34
Perusturva 156 628 749,03 158 237 365,21 55 963 119,51 54 389 132,35
Kasvun ja oppimisen palvelut 36 136 586,44 35 584 464,04 13 117 130,17 12 990 562,33
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 9 137 561,74 9 904 111,82 9 137 561,74 9 904 111,82
Kaupunkirakenne 360 936 554,19 344 384 896,70 50 890 628,68 49 934 799,62
Liikelaitokset

Liikevaihto 32 961 345,95 31 504 053,82
Muut tuotot 7 669 721,45 8 839 482,50

Toimintatuotot yhteensä 570 959 100,19 555 517 904,07 175 548 922,02 173 675 983,78

Konserni Kunta

 
 
 
7) Verotulojen erittely 

2018 2017
Kunnan tulovero 438 821 022,22 440 260 703,86
Osuus yhteisöveron tuotosta 25 941 709,49 27 050 786,57
Kiinteistövero 48 998 239,63 47 095 754,51
Verotulot yhteensä 513 760 971,34 514 407 244,94  
 
 
8) Valtionosuuksien erittely 

2018 2017 2018 2017
Peruspalvelujen valtionosuus 149 941 260,00 151 738 032,00 149 941 260,00 151 738 032,00

Siitä: Verotuloihin perustuva
valtionosuuksien tasaus 45 356 088,00 43 108 764,00 45 356 088,00 43 108 764,00

Opetus- ja kulttuuritoimen muut
valtionosuudet 70 869 519,97 68 706 972,57 -21 843 239,00 -21 509 468,00

Valtionosuudet yhteensä 266 166 867,97 263 553 768,57 173 454 109,00 173 337 328,00

Konserni Kunta

 
 
 
9) Palvelujen ostojen erittely 

2018 2017
Asiakaspalvelujen ostot 237 260 593,23 236 293 896,19
Muiden palvelujen ostot 114 386 121,46 108 442 972,36
Palvelujen ostot yhteensä 351 646 714,69 344 736 868,55  
 
 
10) Valtuustoryhmille annetut tuet 

2018 2017
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 3 900,00 4 400,00
Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 600,00 3 725,00
Keskustan valtuustoryhmä 3 900,00 3 300,00
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 900,00 1 875,00
Vihreän liiton valtuustoryhmä 4 200,00 3 325,00
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 100,00 1 975,00
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä 1 200,00 700,00
Kommunistisen puolueen valtuustoryhmä 0,00 125,00
Piraattipuolueen valtuustoryhmä 300,00 175,00
Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä 20 100,00 19 600,00  
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11) Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
 
Pysyvien vastaavien poistojen määrittämisessä on käytetty kaupunginvaltuuston hyväksymää pois-
tosuunnitelmaa (8.6.2009 § 122, kaupunginhallitus tarkensi ohjeita 26.11.2012 § 385). 
 
Pienet hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi. 
 
Taseryhmä Poistoaika/prosentti Poistomenetelmä
Aineettomat hyödykkeet 2-20 vuotta Tasapoisto
Maa-alueet Ei poistoaikaa Ei poistoa
Hallinto- ja laitosrakennukset kiviset 25 vuotta Tasapoisto
Hallinto- ja laitosrakennukset puiset 20 vuotta Tasapoisto
Talousrakennukset 20 vuotta Tasapoisto
Tehdas- ja tuotantorakennukset 20 vuotta Tasapoisto
Asuinrakennukset 30 vuotta Tasapoisto
Vapaa-ajan rakennukset 20 vuotta Tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 % Menojäännös
Koneet ja kalusto 3-5 vuotta Tasapoisto
Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Substanssi
Taide- ja arvoesineet Ei poistoaikaa Ei poistoa
Puusto Käytön mukainen poisto Substanssi
Osakkeet ja osuudet Ei poistoaikaa Ei poistoa  
 
 
12) Pakollisten varausten muutokset 

2018 2017 2018 2017
Eläkevaraukset 1.1. 369 905,92 417 000,00 369 905,92 417 000,00

Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -35 096,46 -47 094,08 -35 096,46 -47 094,08

Eläkevaraukset 31.12 334 809,46 369 905,92 334 809,46 369 905,92

Sora-alueiden maisemointi 1.1. 234 842,00 241 867,25 234 842,00 241 867,25
Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00
Vähennykset tilikaudella -7 025,25 -7 025,25

Sora-alueiden maisemointi 31.12. 234 842,00 234 842,00 234 842,00 234 842,00

Loppusijoitusalueen sulkemisvaraus 1.1. 2 332 356,34 2 126 249,54 0,00 0,00
Lisäykset tilikaudella 161 995,35 208 555,24 0,00
Vähennykset tilikaudella -2 448,44 0,00

Loppusijoitusalueen sulkemisvaraus 31.12. 2 494 351,69 2 332 356,34 0,00 0,00

Muut pakolliset varaukset 1.1. 1 579 732,04 426 196,84 615 900,04 145 540,84
Lisäykset tilikaudella 22 980,00 1 455 010,46 501 823,46
Vähennykset tilikaudella -1 353 604,46 -301 475,26 -501 823,46 -31 464,26

Muut pakolliset varaukset yhteensä 249 107,58 1 579 732,04 114 076,58 615 900,04

Potilasvakuutusmaksuvastuu 1.1. 8 375 614,34 7 974 425,63 0,00 0,00
Lisäykset tilikaudella 539 097,17 401 188,71 0,00
Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00

Potilasvakuutusmaksuvastuu 31.12. 8 914 711,51 8 375 614,34 0,00 0,00

Pakolliset  varaukset yhteensä 12 227 822,24 12 892 450,64 683 728,04 1 220 647,96

Konserni Kunta

 
 
Altek Aluetekniikan sora-alueiden maisemointiin liittyvästä pakollisesta varauksesta kerrotaan tar-
kemmin liikelaitoksen tilinpäätöksessä. 
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Konserniin yhdisteltävistä yhteisöistä Mustankorkea Oy on tehnyt loppusijoitusalueen sulkemisme-
noja varten pakollisen ympäristövelvoitevarauksen, yhteensä 2 494 351,69 euroa. Muihin pakollisiin 
varauksiin sisältyy 57 292,00 euroa Mustankorkea Oy:n vastaanotettujen pilaantuneiden maiden kä-
sittelymenoja varten tehtyä varausta. Muihin pakollisiin varauksiin sisältyy myös Jykia Oy:n kirjaama 
varaus johdannaisten negatiivisesta käyvän arvosta 77 739,00 euroa.  
 
Potilasvakuutusmaksuvastuu, josta konsernin osuus on 8 914 711,51 euroa, tulee Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiriltä. 
 
 
13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot 

 
Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot     
 

Kauppasumma tasearvo voitto/tappio
Tonttiosasto maakaupat 16 208 597,37 -1 293 530,80 14 915 066,57
Osakekaupat 836 970,27 -625 626,84 211 343,43
Tilapalvelun rakennukset 132 360,63 -8 091,41 124 269,22
Muut myynnit 760 000,00 -152 686,25 607 313,75
Investointien luovutustulot 413 681,30 0,00 413 681,30
Pelastuslaitoksen myynnit 51 373,39 0,00 51 373,39
Altek Aluetekniikan myynnit 14 946,94 0,00 14 946,94
Yhteensä 18 417 929,90 -2 079 935,30 16 337 994,60  
 
 
Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät luovutusvoitot ja -tappiot 
 

2018 2017 2018 2017
Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 15 086 041,67 15 481 736,33 14 915 066,57 17 602 412,15
Rakennusten luovutusvoitot 1 313 701,85 4 466 071,48 124 269,22 1 606 777,28
Muut luovutusvoitot 688 639,71 396 579,31 673 634,08 183 814,46
Investointien myyntituotot 0,00 252 004,00 413 681,30 252 004,00
Osakkeiden luovutusvoitot 607 446,43 221 996,13 389 338,93 34 718,62

Luovutusvoitot yhteensä 17 695 829,66 20 818 387,25 16 515 990,10 19 679 726,51

Muut toimintakulut
Rakennusten luovutustappiot -382 519,27 -887 492,10 0,00 -38 133,66
Muut luovutustappiot -77 384,26 -101 991,19 0,00 -101 991,19
Osakkeiden luovutustappiot -623 409,07 -1 708 049,02 -177 995,50 -89 610,33
Maan myynnin luovutustappiot 0,00 0,00 0,00 0,00

Luovutustappiot yhteensä -1 083 312,60 -2 697 532,31 -177 995,50 -229 735,18

Konserni Kunta

 
 
 
14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely 
 
Vuonna 2018 eikä vertailutilikaudella ole ollut satunnaisia eriä. 
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15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 
 

2018 2017
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä

Mustankorkea Oy 800 000,00 814 000,00
Jyväskylän Messut Oy 90 000,00 90 000,00
Jyväs-Parkki Oy 150 000,00 150 000,00
Jykia Oy 3 600 000,00 500 117,78
Jyväskylän Energia Oy 4 000 000,00 1 600 000,00
Muut 2 748,30
Yhteensä 8 640 000,00 3 156 866,08

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 242 582,58 242 582,74
Yhteensä 242 582,58 242 582,74

Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot yhteensä 8 882 582,58 3 399 448,82  
 
 
16) Erittely poistoeron muutoksista 

2018 2017
Investointivarauksiin liittyvä poistoeron muutos 5 447 051,88 5 787 492,62

Poistoeron vähennykset tilikaudella 340 440,74 340 440,74
Poistoeron muutokset yhteensä 5 106 611,14 5 447 051,88  
 
 
 

7.3 Tasetta koskevat liitetiedot 
 

7.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 
 
Taseeseen ei ole aktivoitu mainittuja menoja. 
 
18) Arvonkorotukset 

 
Ei ole tehty vuonna 2018.
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19) Pysyvät vastaavat 
 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
 

tase 1.1.2018 lisäys 2018 rah.osuudet 2018 vähennykset 2018 sis.siirrot 2018 poistot 2018 tase 31.12.2018

Aineettomat oikeudet 2 689 801,06 1 138 048,35 0,00 0,00 0,00 -1 219 955,26 2 607 894,15
Muut pitkävaikutteiset menot 5 500 935,11 0,00 0,00 -3 593,53 0,00 -814 701,28 4 682 640,30
Aineettomat hyödykkeet 8 190 736,17 1 138 048,35 0,00 -3 593,53 0,00 -2 034 656,54 7 290 534,45
Maa- ja vesialueet 133 127 741,83 4 926 288,43 0,00 -1 293 530,80 0,00 0,00 136 760 499,46
Rakennukset 287 335 244,67 12 279 346,38 0,00 -160 777,66 12 656 387,66 -22 521 266,85 289 588 934,20
Kiinteät rakenteet 92 907 288,25 20 743 569,84 -126 049,68 -413 681,30 0,00 -19 341 155,61 93 769 971,50
Koneet ja kalusto 12 731 119,40 5 174 907,25 -196 203,86 -0,02 12 785,20 -5 189 799,12 12 532 808,85
Muut aineelliset hyödykkeet 4 078,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -41,14 4 037,49
Keskeneräiset hankinnat 15 510 323,81 23 087 911,97 -1 351 780,00 0,00 -12 669 172,86 0,00 24 577 282,92
Aineelliset hyödykkeet 541 615 796,59 66 212 023,87 -1 674 033,54 -1 867 989,78 0,00 -47 052 262,72 557 233 534,42
Tytäryhtiöosakkeet 158 067 258,11 0,00 0,00 -133 589,89 0,00 0,00 157 933 668,22
Osakkuusyhteisöosakkeet 9 879 526,69 0,00 0,00 -420 664,86 -23 822,58 0,00 9 435 039,25
Muut osakkeet 1 923 212,59 150 500,00 0,00 -67 778,56 23 822,58 0,00 2 029 756,61
Kuntayhtymäosuudet 33 204 565,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 204 565,80
Osakkeet ja osuudet 203 074 563,19 150 500,00 0,00 -622 033,31 0,00 0,00 202 603 029,88
Lainasaamiset ym. 161 659 558,85 259 074,17 0,00 -2 449 978,59 0,00 0,00 159 468 654,43
Sijoitukset 364 734 122,04 409 574,17 0,00 -3 072 011,90 0,00 0,00 362 071 684,31
Pysyvät vastaavat 914 540 654,80 67 759 646,39 -1 674 033,54 -4 943 595,21 0,00 -49 086 919,26 926 595 753,18

Ylimääräinen lisäpoisto 279 959,22  
 
 

Maa- ja vesialueet erittely 
 

2018 2017 2018 2017
Maa- ja vesialueet

Kiinteistöjen liittymismaksut 4 389 448,75 4 220 139,13 1 262 855,35 1 030 651,73
Muut maa- ja vesialueet 160 244 273,09 156 006 151,91 135 497 644,11 132 097 090,10

Maa- ja vesialueet yhteensä 164 633 721,84 160 226 291,04 136 760 499,46 133 127 741,83

Konserni Kunta

 
 

 
Kunta on aktivoinut vuonna 2018 maa-alueisiin arvonlisäverollisia ei-palautettavia, mutta siirtokelpoisia liittymismaksuja lisää 232 203,62 euron edestä. 
Konsernissa uusia liittymismaksuja on aktivoitu vuonna 2018 yhteensä 183 831,22 euroa. Vähennyksiä on ollut 14 521,60 euroa.  
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Pysyvien vastaavien tiedot yksiköittäin 
 

1.1.2018 lisäys rah.osuudet vähennys sis.siirrot poistot 31.12.2018 muutos 2018

Konsernihallinto 190 320 023 150 500 0 -383 506 0 -92 554 189 994 463 -325 560
Tietohallinto 1 737 406 847 781 0 0 0 -754 522 1 830 665 93 259
Perusturva 3 860 152 651 746 0 0 0 -1 483 915 3 027 983 -832 169
Varhaiskasvatuspalvelut 777 855 342 562 0 0 0 -331 174 789 243 11 388
Kasvun ja oppimisen palve 3 411 383 1 451 771 0 0 0 -1 561 033 3 385 991 -25 392
Kulttuuripalvelut 927 923 761 841 0 0 0 -327 221 1 278 674 350 751
Liikuntapalvelut 6 638 215 1 592 023 0 0 0 -1 512 317 6 717 921 79 706
Liikenne- ja viheralueet 87 474 879 19 159 596 -126 050 0 0 -18 190 024 88 318 402 843 523
Kaupunkisuunnittelu ja maa 135 331 390 7 107 470 0 -1 774 990 0 -613 029 140 050 840 4 719 450
Rakentaminen ja ympäristö 1 079 0 0 0 0 -1 079 0 -1 079
Kaupunki yhteensä 430 480 305 32 065 290 -126 050 -2 158 496 0 -24 866 867 435 394 182 4 913 877

Tilapalvelu 317 895 475 33 882 258 -1 351 780 -335 120 0 -22 632 414 327 458 419 9 562 944
K-S pelastuslaitos 4 231 604 1 317 758 -196 204 0 0 -1 421 182 3 931 976 -299 628
Kylän Kattaus 8 180 0 0 0 0 -5 509 2 671 -5 509
Altek Aluetekniikka 212 258 235 266 0 0 0 -107 673 339 851 127 593
Talouskeskus 53 274 0 0 0 0 -53 274 0 -53 274
Yhteensä 752 881 095 67 500 572 -1 674 034 -2 493 617 0 -49 086 919 767 127 098 14 246 003
Lainasaamiset ym. 161 659 559 259 074 0 -2 449 979 0 0 159 468 655 -2 190 904
Pysyvät vastaavat 914 540 654 67 759 647 -1 674 034 -4 943 595 0 -49 086 919 926 595 753 12 055 099  
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Sijoitusten erittely 
 
Sijoitukset

tase 1.1.2018 lisäys 2018 vähennys 2018 sis.siirrot 2018 poistot 2018 tase 31.12.2018

Tytäryhtiöosakkeet 158 067 258,11 -133 589,89 0,00 0,00 157 933 668,22
Osakkuusyhteisöosakkeet 9 879 526,69 -420 664,86 -23 822,58 0,00 9 435 039,25
Muut osakkeet 1 923 212,59 150 500,00 -67 778,56 23 822,58 0,00 2 029 756,61
Kuntayhtymäosuudet 33 204 565,80 0,00 0,00 0,00 0,00 33 204 565,80
Osakkeet ja osuudet yhteensä 203 074 563,19 150 500,00 -622 033,31 0,00 0,00 202 603 029,88
Jvk-lainasaamiset tytäryhteisöiltä 150 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00
Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä 5 045 637,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5 045 637,79
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä 3 353 529,03 0,00 -2 200 000,00 0,00 0,00 1 153 529,03
Muut lainasaamiset muilta 2 567 059,55 259 074,17 -173 673,59 0,00 0,00 2 652 460,13
Muut saamiset tytäryhteisöiltä 230 801,46 0,00 0,00 -230 801,46 0,00 0,00
Muut saamiset muilta 462 531,02 0,00 -76 305,00 230 801,46 0,00 617 027,48
Jvk-lainasaamiset ja muut yhteensä 161 659 558,85 259 074,17 -2 449 978,59 0,00 0,00 159 468 654,43
Sijoitukset yhteensä 364 734 122,04 409 574,17 -3 072 011,90 0,00 0,00 362 071 684,31  
 
 
Rahoitusarvopaperit 

2018 2017 2018 2017
Osakkeet ja osuudet

Jälleenhankintahinta 0,00 0,00 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 0,00 0,00 0,00 0,00
Erotus 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut arvopaperit
Jälleenhankintahinta 549 951,30 571 989,34 0,00 0,00
Kirjanpitoarvo 533 352,33 533 352,33 0,00 0,00
Erotus 16 598,97 38 637,01 0,00 0,00

Yhteensä rahoitusarvopaperit 533 352,33 533 352,33 0,00 0,00

Konserni Kunta
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Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 
 
20)  Tytäryhteisöt, joissa kunnalla on määräämisvalta 
 

Konsernin omistukset 2018                                         
Nimi Kotipaikka

Kaupungin 
omistusosuus 

%

Konsernin 
omistusosuus 

%

Konsernin osuus 
omasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 
vieraasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 
tilikauden 

tuloksesta (1000 €)
Tytäryhteisöt
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonsernitp) Jyväskylä 100,0 100,0 45 223 221 629 2 470
     As Oy Jyv. mlk:n Jokileinikki Jyväskylä 100,0
     As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 Jyväskylä 100,0
     As Oy Jyv. mlk:n Norolankuja 1 Jyväskylä 100,0
     As Oy Tuulenkylä Jyväskylä 51,5
Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylä 100,0 100,0 246 1 247 136
Jyväskylän Energia Oy (alakonsernitp) Jyväskylä 100,0 100,0 132 639 454 917 9 998
     JE-Siirto Oy Jyväskylä 100,0
     Jyväskylän Energiatuotanto Oy Jyväskylä 100,0
     Wiitaseudun Energia Oy Jyväskylä 100,0
     JE Hulevesi Oy Jyväskylä 100,0
     Jyväskylän Voima Oy Jyväskylä 81,4
Jyväs-Parkki Oy (alakonsernitp) Jyväskylä 100,0 100,0 10 047 43 025 1 232
     Ki Oy Jyv. Vapaudenkatu 55 Jyväskylä 85,0
     Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema Jyväskylä 70,9
Jykia Oy (alakonsernitp) Jyväskylä 84,9 84,9 18 348 28 923 806
     Ki Oy Asekatu 3 Jyväskylä 84,9
     Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5 Jyväskylä 84,9
     Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7 Jyväskylä 84,9
     Ki Oy Jyväskylän Tourula Jyväskylä 84,9
     Ki Oy Konttisentie 2 Jyväskylä 84,9
     Ki Oy Muuramen Keljonportti Muurame 84,9
     Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie Jyväskylä 84,9
     Ki Oy Jyväskylän Ursus Jyväskylä 43,3
     Kortepohjan Matkailualue Oy Jyväskylä 84,9
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonsernitp) Jyväskylä 90,0 90,0 28 060 9 434 287
     JAMK Turbiini-Rahasto Oy Jyväskylä 90,0
Education Facilities Oy (alakonsernitp) Jyväskylä 100,0 100,0 6 874 83 455 1 436
     Ki Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi Jyväskylä 100,0
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Jyväskylä 87,0 87,0 1 551 28 810 0
Kiinteistö Oy Jyväskylän Lääkäritalo Jyväskylä 56,4 56,4 499 279 -240
Jyväskylän Jäähalli Oy Jyväskylä 44,4 72,7 1 141 3 385 0
Kiinteistö Oy Tikkakosken Terveysasema Jyväskylä 100,0 100,0 797 5 3
Tikkakosken Teollisuustalo Oy Jyväskylä 30,9 62,6 686 18 7
Korpilahden Virastokeskus Oy Jyväskylä 100,0 100,0 1 227 9 5
Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus Jyväskylä 100,0 100,0 3 33 302 0
Mustankorkea Oy Jyväskylä 80,0 80,0 6 895 6 091 1 832
Jyväskylän Yritystehdas Oy Jyväskylä 25,0 62,3 119 170 94
Jyväskylän Paviljonkisäätiö Jyväskylä 100,0 100,0 41 16 924 0
Jyväskylän Asumispalvelusäätiö Jyväskylä 90,0 90,0 29 221 0
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö Jyväskylä 100,0 100,0 3 537 1 268 215
Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö Jyväskylä 93,8 93,8 24 908 0
Jyväskylän maalaiskunnan Veteraanien Asuntosäätiö Jyväskylä 100,0 100,0 11 2 812 0  
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21)  Kuntayhtymät 

Konsernin omistukset 2018                                         
Nimi Kotipaikka

Kaupungin 
omistusosuus 

%

Konsernin 
omistusosuus 

%

Konsernin osuus 
omasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 
vieraasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 
tilikauden 

tuloksesta (1000 €)
Kuntayhtymät
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylä 59,1 59,1 61 603 29 829 550
     Gradia Koulutuspalvelut Oy Jyväskylä 59,1
Keski-Suomen liitto Jyväskylä 50,7 50,7 469 2 908 -183
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Jyväskylä 50,9 50,9 28 139 206 889 -2 951
   Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr Jyväskylä 50,9 442 20 0

CeFIC Oy Jyväskylä 50,9 5  
 
 
22)  Osakkuusyhteisöt 

Konsernin omistukset 2018                                         
Nimi Kotipaikka

Kaupungin 
omistusosuus 

%

Konsernin 
omistusosuus 

%

Konsernin osuus 
omasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 
vieraasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 
tilikauden 

tuloksesta (1000 €)
Osakkuusyhteisöt
As Oy Jyväskylän Kauppakatu 23 Jyväskylä 25,0 25,0 1 424 4 6
As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalo Jyväskylä 33,9 33,9 837 697 0
As Oy Jyväskylän Säästökeskus Jyväskylä 31,9 31,9 281 69 0
As Oy Korpilahden Pappilanraitti Jyväskylä 24,6 24,6 43 0 0
As Oy Kuokkalan Toritalo   Jyväskylä 24,8 24,8 923 3 0
Huhtakeskus Oy Jyväskylä 41,1 41,1 1 933 39 0
Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy Jyväskylä 33,3 33,3 -159 975 -87
Jyväskylän Messut Oy Jyväskylä 26,5 26,5 1 179 548 156
Jyvässeudun Ajoharjoittelurata Oy Laukaa 28,2 28,2 217 4 -2
Kankaan Palvelu Oy Jyväskylä 33,3 33,3 1 212 70 -54
Keljonkankaan Palvelukeskus Oy Jyväskylä 44,8 44,8 628 20 0
Kiinteistö Oy Jyskän Palvelukeskus Jyväskylä 47,9 47,9 95 4 -5
Kiinteistö Oy Palokan Liikekeskus Jyväskylä 32,7 32,7 394 62 0
Kiinteistö Oy Palokan Nisulankulma Jyväskylä 23,6 23,6 261 1 0
Kiinteistö Oy Riikankulma Jyväskylä 48,0 48,0 89 9 6
Kiinteistö Oy Säynätsalon Palvelukeskus Jyväskylä 48,9 48,9 308 3 0
Korpilahden Satama Oy Jyväskylä 49,9 49,9 34
Midinvest Oy Jyväskylä 21,7 21,7 2 065 56 212
Jyväskylän Energia Oy (alakonsernitp)
     KS Energiavälitys Oy Jyväskylä 44,7
     C-Ella Oy Jyväskylä 33,3
     Väre Energia Oy Kuopio 20,3
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonsernitp)
     As Oy Vastatuuli Jyväskylä 41,4
     Ki Oy Jyv. Palokunnanmäen Autoparkki Jyväskylä 34,6
     Halssilan Huolto Oy Jyväskylä 35,0
     Sulun Kiinteistönhoito Oy Jyväskylä 29,3
     Asunto Oy Muurarinmäki Jyväskylä 20,0
Jykia Oy (alakonsernitp)
     Ki Oy Kinkomaan Vitapolis Muurame 34,0
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

     Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (yhdistelem. os.yhteisö) Muurame 20,3
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23) Saamisten erittely 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 2 145 307,17 0,00 2 028 905,14
Lainasaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 67 099,90 0,00 120 832,95
Yhteensä 0,00 2 212 407,07 0,00 2 149 738,09

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on
jäsenenä

Myyntisaamiset 1 126 904,99 0,00 1 043 827,91
Muut saamiset 0,00 0,00
Siirtosaamiset 0,00 767 156,00
Yhteensä 0,00 1 126 904,99 0,00 1 810 983,91

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistus-
yhteysyhteisöiltä

Myyntisaamiset 39 161,00 0,00 35 561,91
Siirtosaamiset 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 39 161,00 0,00 35 561,91

Saamiset muilta
Myyntisaamiset 1 250 000,00 11 739 114,33 1 250 000,00 13 081 334,72
Lainasaamiset 0,00 0,00
Muut saamiset 197 072,99 5 733 713,63 187 997,92 4 795 033,85
Siirtosaamiset 8 866 267,45 0,00 9 433 517,55
Yhteensä 1 447 072,99 26 339 095,41 1 437 997,92 27 309 886,12

Saamiset yhteensä 1 447 072,99 29 717 568,47 1 437 997,92 31 306 170,03

2018 2017

 
 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

2018 2017 2018 2017
Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Siirtosaamiset yhteensä
Siirtyvät korot 0,00 57,78 25 132,25 25 137,57
Kelan korvaus työterveydenhuollost 1 353 747,82 1 496 883,45 902 482,34 1 017 539,65
EU-tuet ja avustukset 416 587,85 0,00 0,00 0,00
Verosaamiset 114 977,23 287 004,17 0,00 0,00
Muut siirtosaamiset 15 704 848,59 16 974 002,16 8 005 752,76 9 278 829,28

Siirtosaamiset yhteensä 17 590 161,49 18 757 947,56 8 933 367,35 10 321 506,50

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 17 590 161,49 18 757 947,56 8 933 367,35 10 321 506,50

Konserni Kunta
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7.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 

2018 2017 2018 2017

Peruspääoma 423 184 877,63 423 184 877,63 423 184 877,57 423 184 877,57
Yhdistysten ja säätiöiden peruspääomat 134 550,39 134 550,39 0,00 0,00
Ylikurssirahasto 1 383 956,89 1 383 956,89 0,00 0,00
Arvonkorotusrahasto 1.1 0,00 74 473,55 0,00 0,00

Vähennykset 0,00 -74 473,55 0,00 0,00
Arvonkorotusrahasto 31.12 0,00 0,00 0,00 0,00
Muut omat rahastot 1.1. 40 093 424,70 39 713 723,11 0,00 0,00

Lisäykset 445 639,10 1 003 638,60 0,00 0,00
Vähennykset -188,80 -623 937,01 0,00 0,00

Muut omat rahastot 31.12. 40 538 875,00 40 093 424,70 0,00 0,00
Sosiaalinen luototus-rahasto 1.1. 415 594,97 410 856,39 415 594,97 410 856,39

Lisäykset 4 433,18 4 738,58 4 433,18 4 738,58
Sosiaalinen luototus-rahasto 31.12. 420 028,15 415 594,97 420 028,15 415 594,97

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 23 348 315,83 4 168 845,10 50 647 239,89 36 801 061,12
Ed. tk:n yli-/alijäämän oikaisu 0,00 -15 574 597,01 62 832,82 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 23 348 315,83 -11 405 751,91 50 710 072,71 36 801 061,12

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 9 758 951,60 34 754 067,74 300 332,87 13 846 178,77

Oma pääoma yhteensä 498 769 555,49 488 560 720,41 474 615 311,30 474 247 712,43

Konserni Kunta

 
 
 
26) Erittely poistoerosta 
 
Kunnalla ei ole verotussyistä kirjattua poistoeroa. 
 
 
27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
 

2018 2017 2018 2017

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 530 717 494,47 475 268 525,19 100 642 925,00 106 828 635,00
Muut velat 12 750 555,19 13 208 326,76 21 545,46 26 871,88
Pitkäaikaiset velat yhteensä 543 468 049,66 488 476 851,95 100 664 470,46 106 855 506,88

Konserni Kunta

 
 
 
29) Pakolliset varaukset 

2018 2017 2018 2017
Muut pakolliset varaukset

Eläkevaraukset 334 809,46 369 905,92 334 809,46 369 905,92
Ympäristövastuut 2 729 193,69 2 567 198,34 234 842,00 234 842,00
Muut pakolliset varaukset 249 107,58 1 579 732,04 114 076,68 615 900,04
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 8 914 711,51 8 375 614,34 0,00 0,00

Muut pakolliset varaukset yhteensä 12 227 822,24 12 892 450,64 683 728,14 1 220 647,96

Konserni Kunta
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30) Vieras pääoma 

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille

Saadut ennakot 0,00 143 332,88 0,00 151 489,71
Ostovelat 0,00 3 418 400,29 0,00 1 380 047,03
Muut velat 0,00 70 518 165,79 0,00 88 912 629,26
Siirtovelat 0,00 0,00 124 000,00
Yhteensä 0,00 74 079 898,96 0,00 90 568 166,00

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä
Saadut ennakot 0,00 2 357,64 0,00 2 274 152,82
Ostovelat 0,00 30 467 803,11 0,00 31 626 273,01
Siirtovelat 0,00 34 276,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 30 504 436,75 0,00 33 900 425,83

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille 
Saanut ennakot 0,00 12 133,50 0,00 11 993,06
Ostovelat 0,00 43 383,35 0,00 51 793,65
Muut velat 0,00 1 553 704,21 1 580 131,00
Siirtovelat 0,00 0,00 0,00
Yhteensä 0,00 1 609 221,06 0,00 1 643 917,71

Velat muille
Saadut ennakot 0,00 13 866 533,36 0,00 10 676 070,80
Ostovelat 0,00 33 887 903,73 0,00 31 912 637,60
Muut velat 242 407 310,46 33 606 211,48 249 598 346,88 31 328 975,79
Siirtovelat 98 437,50 53 071 422,83 137 812,50 46 564 580,22
Yhteensä 242 505 747,96 134 432 071,40 249 736 159,38 120 482 264,41

Vieras pääoma yhteensä 242 505 747,96 240 625 628,17 249 736 159,38 246 594 773,95

20172018

 
 
 
30 a) Laskennalliset verovelat 

2018 2017
Korottomaan vieraaseen pääomaan
sisältyvät laskennalliset verovelat

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 22 704 154,35 20 529 673,07
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 0,00 0,00

Laskennalliset verovelat yhteensä 22 704 154,35 20 529 673,07

Konserni

 
 
 
31) Luottolimiitti 

2018 2017

Keski-Suomen Osuuspankki 1 000 000,00 1 000 000,00  
 
 
32) Muiden velkojen erittely 

2018 2017 2018 2017
Muut velat

Liittymismaksut, pitkäaikaiset 31 277 462,10 29 801 914,72 0,00
Muut velat

Pitkäaikaiset 4 505 569,24 4 662 460,34 21 545,46 26 871,88
Lyhytaikaiset 25 116 485,29 23 160 459,38 6 920 501,48 5 547 932,94

Muut velat yhteensä 60 899 516,63 57 624 834,44 6 942 046,94 5 574 804,82

Konserni Kunta
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 
 

2018 2017 2018 2017
Siirtovelat 

Tuloennakot 370 179,49 1 820 003,56 370 179,49 1 820 003,56
Menojäämät

Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen
jaksotukset 71 870 714,02 69 920 994,91 43 259 795,97 40 389 496,69
Korkojaksotukset 2 142 392,70 620 086,88 720 993,03 964 647,99
Verovelat 580 839,70 828 141,21
Muut menojäämät 25 669 424,90 19 922 410,77 2 014 884,51 3 652 244,54

 Siirtovelat yhteensä 100 633 550,81 93 111 637,33 46 365 853,00 46 826 392,78

Konserni Kunta

 
 
 
 

 
7.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia 
      järjestelyjä koskevat liitetiedot 
 
38 a) Velat, joista on annettu vakuuksia  

2018 2017
Velat, joista on annettu vakuuksia

Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnityksiä 52 849 054,71 47 766 663,92
Velat, joiden vakuutena yrityskiinnityksiä 4 741 379,32 5 120 689,66

Yhteensä 57 590 434,03 52 887 353,58

Konserni

 
 
 
38 b) Erittely annetuista vakuuksista 

2018 2017
Omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinteistökiinnitykset 68 427 012,58 78 519 512,58
Yrityskiinnitykset 6 500 000,00 6 500 000,00
Muut 22 086,76 0,00

Yhteensä 74 949 099,34 85 019 512,58
Muiden puolesta annetut vakuudet

Kiinteistökiinnitykset 1 515 000,00 1 515 000,00
Yhteensä 1 515 000,00 1 515 000,00

Yhteensä 76 464 099,34 86 534 512,58

Konserni

 
 
 
38 c) Vuokravastuut 

2018 2017 2018 2017
Vuokravastuut 

Vuokravastuut yhteensä 22 868 065,31 23 016 905,32 137 447 872,05 142 549 511,10
seuraavalla tilikaudella maksettava osuu 4 515 804,94 3 263 090,01 10 299 989,03 7 801 471,52

Leasingvastuut yhteensä 96 594 722,55 99 175 302,28 12 905 264,67 7 015 843,03
seuraavalla tilikaudella maksettava osuu 18 612 143,95 17 304 808,87 3 443 033,74 1 983 046,84

Yhteensä 119 462 787,86 122 192 207,60 150 353 136,72 149 565 354,13

Konserni Kunta
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39) Vastuusitoumukset 

2018 2017 2018 2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien
yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma 0,00 0,00 719 225 190,00 760 725 190,00
Jäljellä oleva pääoma 0,00 0,00 500 319 209,00 573 697 628,00

Takaukset muiden puolesta
Alkuperäinen pääoma 9 089 200,00 9 089 200,00
Jäljellä oleva pääoma 7 044 847,37 6 350 401,85 3 228 696,00 3 639 257,00

Konserni Kunta

 
 
 
40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 

2018 2017

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 800 323 001,00 777 304 500,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 514 170,60 513 731,82  
 
 
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 

2018 2017 2018 2017
Sopimusvastuut
Maankäyttösopimukset 10 649 451,70 13 133 718,70 12 728 055,00 15 670 422,00

seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 2 131 057,00 2 591 852,00 3 403 557,00 3 050 000,00
Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 91 381 962,28 838 480,00
Sopimuksiin sisältyvät rahoitusvastuut

Elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö
Huhtasuon koulukeskuksen palvelumaksu yhteensä v. 2033 loppuun asti 14 596 096,00 15 893 270,00
Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 1 297 174,00 1 266 870,00

Arvonlisäveron palautusvastuut 30 764 487,95 33 511 029,08 590 541,00 1 104 766,89
Perustamishankkeiden valtionosuuden
palautusvastuut 11 257 154,00 9 905 373,00 11 257 154,00 9 905 373,00
Lisäeläkevastuut 6 157,00
Yrityskortit 81 339,41 90 999,28 81 339,41 90 999,28

Konserni Kunta

 
 
Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeen palvelujakson yhteenlasketut palvelu-
maksuvastuut ovat ajalle 2015−2033. 
 
Konserniin yhdisteltävistä kuntayhtymistä Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on sopimusvastuita uu-
den sairaalan rakentamisen liittyen. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus hankkeen suunni-
telman mukaisista kustannuksista vuosina 2019–2020 on noin 113 miljoonaa euroa. 
 
 

2018 2017 2018 2017
Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset yhteensä 542 386 880,72 616 971 946,14 150 000 000,00 170 000 000,00
Käypäarvo yhteensä -57 927 538,28 -59 245 534,57 -35 351 998,93 -34 569 782,02

Sähköjohdannaiset yhteensä 8 625 096,71 16 680 074,01 2 074 494,00 3 644 707,00
Käypäarvo yhteensä 3 415 383,10 -1 058 779,67 1 321 596,00 -25 010,00

Konserni Kunta

 
 
Kaupungin fyysinen sähkönkäyttö suojataan sähköjohdannaisilla markkinahinnan vaihtelusta aiheu-
tuvaa kassavirtariskiä vastaan. Sähkösalkkua suojataan yleisesti käytetyillä johdannaismarkkinoi-
den tuotteilla. Suojauksia toteutetaan sähkön hankintapolitiikan suojaustasorajojen puitteissa enin-
tään viiden vuoden päähän. 
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Kaupungin korkojohdannaiset ovat lainoihin kohdistettuja koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannai-
set on tehty korkomenojen suojaamistarkoituksessa, joten ne on käsitelty taseen ulkopuolisina vas-
tuina. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikai-
suksi. 
 
Kaupungin korkosuojausten tulosvaikutukset realisoituvat sopimusten vaikutusaikana, sopimukset 
eivät sisällä pankin ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Koronvaihtosopimusten 
korot on sidottu Euribor 3 kk ja 6 kk viitekorkoihin. Lainasalkun keskikorko suojausten vaikutukset 
huomioonotettuna vuonna 2018 oli 1,60 % (ed. vuonna1,53 %). 1 %-yksikön korkojen nousun vai-
kutus korkomenoihin on noin 1,9 miljoonaa euroa suojausten vaikutukset huomioonotettuna.  
  
Konsernin korkojohdannaiset ovat lainoihin kohdistettuja koronvaihtosopimuksia (yhtä sopimusta lu-
kuun ottamatta). Korkojohdannaiset on tehty korkomenojen suojaamistarkoituksessa, joten ne on 
käsitelty taseen ulkopuolisina vastuina. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tili-
kauden aikana korkokulujen oikaisuksi. 
 
Konsernin korkosuojausten tulosvaikutukset realisoituvat sopimusten vaikutusaikana, sopimukset 
eivät sisällä pankin ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Konsernin lainakohtais-
ten suojausten lainojen ja koronvaihtosopimusten pääomat, eräpäivät sekä koronmaksupäivät vas-
taavat oleelliselta osin toisiaan. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.  
 
Konsernin lainakohtaisten koronvaihtosopimusten nimellisarvo on 509 936 881 euroa. Sopimusten 
erääntymispäivät ovat 30.3.2019–30.4.2046 ja sopimuskorot 0,980–3,314 %. Tulevaisuudessa al-
kavien koronvaihtosopimusten nimellisarvo on 25 450 000 euroa. Sopimusten alkamispäivät ovat 
1.7.2019–10.11.2020, erääntymispäivät 1.7.2034–12.11.2040 ja sopimuskorot 0,903–1,884 %. Lai-
nasalkkusuojauksena tehdyn koronvaihtosopimuksen nimellisarvo on 7 000 000 euroa (sopimuksen 
erääntymispäivä on 27.3.2019 ja sopimuskorko 1,940 %).  
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Kaupungin koronvaihtosopimukset 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

2018 2017
Koronvaihtosopimus 1
Nimellisarvo 20 000 000,00
Sopimus on tehty ajalle 30.3.2007 - 30.3.2027
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 2,74 %
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -3 629 341 -3 743 856

Koronvaihtosopimus 2
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 1,685 %
Sopimus on tehty ajalle 26.2.2013 - 26.2.2023
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -1 417 195 -1 501 743

Koronvaihtosopimus 3
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 1,458 %
Sopimus on tehty ajalle 6.6.2014 - 6.6.2024
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -1 415 198 -1 381 962

Koronvaihtosopimus 4
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 2,08 %
Sopimus on tehty ajalle 21.12.2018-15.11.2027

Sopimukseen on liitetty korkolattia 16.11.2020 asti, taso 0,00 %
Korkolattian markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 73 630

Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -2 510 021
-2 436 391

Koronvaihtosopimus 5
Nimellisarvo 20 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 2,08 % 
Sopimus on tehty ajalle 21.12.2018-14.11.2028

Sopimukseen on liitetty korkolattia 16.11.2020 asti, taso 0,00 %
Korkolattian markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) 73 630

Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -2 572 959
-2 499 329

Koronvaihtosopimus 6                                 
Nimellisarvo 50 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 3,314 %.
Sopimus on tehty ajalle 29.4.2016 - 30.4.2046
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -23 954 545 -23 158 120

Koronvaihtosopimus, vuonna 2018 purettu
Nimellisarvo 60 000 000,00
Koronvaihtosopimuksella on muutettu vaihtuva korko kiinteäksi hintaan 1,30 % 
Sopimus on tehty ajalle 6.10.2015 - 6.10.2021
Sopimus on sidoksissa osto-optioon.
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -3 071 153

Osto-optio, vuonna 2018 purettu
Osana ed. sopimusjärjestelyä kaupunki on myynyt pankille oikeuden 60 000 000,00 milj. euron
koronvaihtosopimukseen em. sopimuksen päättymishetkestä alkaen ajalle 6.10.2021-6.10.2027
Vaihdetaan 3 kk euribor-korko kiinteäksi hintaan 1,300 %.
Osto-optio on sidoksissa peruskoronvaihtosopimukseen.
Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -1 712 948

Markkina-arvo yhteensä -35 351 999 -34 569 782
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7.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 
 
Ympäristötuotot ja -kulut  
 

1 000 euroa 2018 2017

Ympäristötuotot yhteensä 1 471 1 750
Viranomaistoiminnan tuotot 152 105
Muut ympäristötoiminnan tuotot 1 319 1 645

Siitä: Ympäristönsuojeluun saadut avustukset *) 802 675
Ympäristökulut yhteensä 7 390 7 386
Viranomaistoiminnan kulut 690 644
Muut ympäristökulut 6 700 6 742

Siitä: Ympäristönsuojeluun annetut avustukset **) 454 105  
 
*)   Saaduissa avustuksissa 2018 on edellisvuoden tavoin KEHA-keskuksen Puusta pitkälle -hank-

keen avustus 162 723 euroa sekä työllistettyjen palkkatuki 43 % henkilöstömenoista ja oppisopi-
muskorvaukset 372 948 euroa jakautuen Salmirannan kierrätyspisteeseen, metsätoimeen ja 
Green Care -toimintaan Könkkölässä. Valtion avustus liikkumisen ohjaukseen on 64 718 €, 
Circwaste-hankkeen kokeiluun C14 Sykkeen ja Sitran myöntämä avustus 47 000 €, Tourujoen 
kärkihankkeen avustus 20 999 €. Edellisvuodesta poiketen avustuksissa näkyy Öljynsuojarahas-
ton avustukset torjuntavalmiuteen ja koulutukseen 33 100 € sekä kalustoavustus 98 612 €. Ym-
päristöviranomaistoiminnan avustuksia ei haettu. 

 
**) Annetut avustukset 2018 koostuivat edellisvuoden tavoin Jyväskylän yliopistolle annetusta luon-

tomuseon avustuksesta 38 777 €, JAPA ry:lle (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda ry) anne-
tusta avustuksesta perustoiminnan tukemiseen 30 000 €, Jyväskylän Pyöräilyseura Ry:lle anne-
tuista avustuksesta 15 000 € pyöräilyviikon järjestämiseen ja, työsuhdematkalipputuesta 21 532 
€. Tämän lisäksi myönnettiin toiminta-avustus Green Care -keskus Könkkölä ry:lle 300 000 €, 
Ketään ei jätetä rannalle -kierrätystoimintaan avustusta 50 000 € sekä Runotulille 100 €. JAPA 
Ry:n avustus on ympäristöviranomaistoiminnan avustuksia. 

 
 
Ympäristötuotot ja -kulut luokiteltuna 
 
1 000 euroa

Tuotot Kulut Tuotot Kulut
Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 92 320 100 226
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 38 652 21 646
Jätehuolto 435 1 291 778 1 181
Maaperän ja pohjaveden suojelu 115 473 0 904
Melun ja tärinän torjunta 0 23 0 31
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 1 306 1 187
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet

Ympäristöhallinto 1 591 0 537
Ympäristökoulutus 5 288 24 336
Ekotehokkuutta parantava toiminta 662 2 653 749 2 414
Ympäristöjohtaminen 0 70 3 116
Yleisten alueiden puhtaanapito 0 529 0 614

Yhteensä 1 349 7 196 1 676 7 192
Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut *) 122 194 74 194
Poistot ja arvon alentumiset 0 61 0 42
Yhteensä (sis. verot ja poistot) 1 471 7 451 1 750 7 428

Ympäristökulut, netto (sis. verot ja poistot)

2018 2017

5 980 5 678  
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*) Veroluonteiset tuotot ovat ympäristöviranomaistoiminnan ympäristölupamaksuja, maa-aines-  lu-
pamaksuja, maa-aineslain mukaisia valvontamaksuja ja muita vastaavia maksuja.  
 
Ympäristöperusteisissa veroissa ovat mukana autovero sekä ajoneuvoveron ja polttoaineverojen 
ympäristöperusteiset osat. Autovero, ajoneuvoveron perusvero ja polttoaineiden hiilidioksidivero 
määräytyvät hiilidioksidipäästöjen perusteella. 

 
 
Ympäristöinvestoinnit luokiteltuna 
 
1 000 euroa 2018 2017

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 0 0
Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 376 66
Jätehuolto 0 0
Maaperän ja pohjaveden suojelu 74 0
Melun ja tärinän torjunta 11 0
Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 0 0
Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet 0 5
Yhteensä 461 71  
 
 
Muualla tilinpäätöksessä esitetyt ympäristöasioita koskevat tiedot 
 

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
– kohta 1) tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jakso-

tusperiaatteet ja -menetelmät 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
– kohta 11) suunnitelman mukaisten poistojen perusteet 
– kohta 12) selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
– kohta 29) erittely olennaisista pakollisiin varauksiin merkityistä eristä. 
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7.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitaho-  
      tapahtumia koskevat liitetiedot 
 
42)  Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 
Henkilöstön lukumäärä on esitetty kohdassa 1.5 Kunnan henkilöstö. 
 
43)  Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä kohdassa 6.1 Tuloslaskelma. 
 
 
44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 

2018 2017

Keskusta 15 640,00 15 380,00
Keskustan K-S piiri 600,00 512,00
Kokoomus 19 240,00 19 544,00
Kokoomuksen K-S piiri 244,00
Kristillisdemokraatit 6 003,00 3 864,00
Perussuomalaiset 2 381,00 4 035,00
SDP 29 042,50 32 220,00
SDP:n K-S piiri 120,00 366,00
Suomen kommunistinen puolue 1 596,00 2 412,00
Vasemmistoliitto 18 939,00 14 028,00
Vihreät K-S 390,00
Vihreät 34 397,50 21 160,00
Sininen tulevaisuus 36,00
Piraattipuolue 448,00 826,00
Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 128 833,00 114 591,00  

 
 

45)  Tilintarkastajan palkkiot 
2018 2017

Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy
Tilintarkastuspalkkiot 67 178,05 75 307,00
Hanketarkastus ja lausunnot 4 100,05 6 615,15
Muut palkkiot (neuvonantopalvelut) 959,65 0,00
Yhteensä 72 237,75 81 922,15  
 
 
46) Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet 
 
Kaupunginjohtajan virkasuhde on määräaikainen (kahdeksan vuotta) päättyen 30.4.2023.  Mikäli 
kaupunginjohtaja irtisanoutuu johtajasopimuksen mukaisessa irtisanomismenettelyssä vapaaehtoi-
sesti, on hänellä oikeus kahdeksan kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen. 
 
Jyväskylän kaupunki on valtuuston päätöksillä myöntänyt vuosien 1999–2003 aikana 25 874 526 
euron edestä omavelkaisia lainatakauksia, joista ei ole peritty takausmaksua (Jyväskylän Vuokra-
asunnot Oy, Asunto Oy Jyväskylän mlk:n Norolankuja 1, Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö 
sr, Ki Oy Konttisentie 2, Kuiville Pyrkivien Tuki ry, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 
LIKES sr, Asunto Oy Jyväskylän mlk:n VPK ry:n Vuokratalot). Takausten avoinna oleva saldo 
31.12.2018 on 12 624 131 euroa. Kaupunki on myöntänyt vuosien 1986–2008 välisenä aikana 
7 253 705 euron edestä antolainoja, joista ei ole peritty korkoa (Jyväskylän Kongressikeskus Oy, 
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr, Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr, Jyväskylän 
mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr, Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr ja Korpilahden veteraanien-
asuntosäätiö sr). Kaupungin avustus Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle vuonna 2018 oli 700 000 eu-
roa.  
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      LIITE 1 
Käytetyt kirjanpitokirjat ja tositelajit  
 
 
Varsinaiset kirjanpitokirjat 
 
Tasekirja   sidottu, keskusarkisto 
 
Pääkirja   keskusarkisto,  

Talouskeskus-liikelaitos, Rondo 
 
Päiväkirja   keskusarkisto 

Talouskeskus-liikelaitos, Rondo 
 
Tase-erittelyt   keskusarkisto 

Talouskeskus-liikelaitos, Rondo 
 
Palkkaerittelyt  paperiarkisto, keskusarkisto 

Talouskeskus-liikelaitos, Rondo 
 
 
Tositelajit   arkistomapissa numerojärjestyksessä 
 
Tos.laji Nimi   
 

 

B2 Tiliote Sampo KZ Toimittajat - maksu
B3 Tiliote KSOP L4 YPH
B4 Tiliote Optia L7 Analyste, palv.kassa
B6 Tiliote Sampo Sotepa L8 TIMMI avustukset
BL Tilio. KSOP Sotepa/lapset L9 Effica-liittymä
BS Tilio. KSOP Sotepa/aikuiset LA COMP-liittymä
BT Tiliote KSOP 558447 LB Lippupiste-liittymä
DA *Asiakastosite LI Lista liitetiedoista
DH As.-lasku man.hyv PA Palkkaliittymä
DL Luottotapp.tilitys PE Peruutustosite
DP Perintätoimisto/Uo suor PR *Hinnanmuutos(MM)
DS Viites.yhdystilikirj RE Lasku - brutto(MM)
DT Asiakkaat - tasaus RS Sis.sopimuslask.
DV Myyntisuor.(autom.) RU Ulk.sopimuslask.
DZ Myyntisuor.(man.) RV Laskun siirto(lask.p
K1 Toim.- lasku Basware RX Sisäinen laskutus
K3 Toim.- lasku Basware SA Muistiotositteet
K4 Toim.- lasku Basware SC Käteisal.kirjaus
K5 Toim.- lasku Basware SL Sopimusl.muistio
K6 Toim.- lasku Basware ST Pääkirjatil.tasaus
K7 Toim.- lasku Basware SU Alv-jakoajo
K8 Effica ip laskut WA *Tavaranluovutus(MM)
K9 KRP/Kankaan alue. WE *Tavaranvast.ottoMM
KM Toim.- matkustajat WI *InventointitositeMM
KP Tilin ylläpito WL *Varast.otto/toimit.
KR Toim.- lasku Basware
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Yhdistelmälaskelmat        LIITE 2 
 

 

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2018 Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

Toimintatuotot 152 040 839,07 94 757 039,20 6 798 179,36 31 310 513,56 24 380 305,84 15 070 721,37 5 414 274,51 329 771 872,91
Myyntituotot 49 650 938,12 7 941 457,47 6 534 739,74 28 171 470,64 24 098 912,06 14 947 363,50 5 288 071,03 136 632 952,56
Maksutuotot 50 875 213,37 0,00 50 875 213,37
Tuet ja avustukset 15 250 749,49 1 457,37 261 193,03 3 055 210,39 132 715,41 12 456,78 11 899,70 18 725 682,17
Muut toimintatuotot 36 263 938,09 86 814 124,36 2 246,59 83 832,53 148 678,37 110 901,09 114 303,78 123 538 024,81

Toimintakulut -837 791 338,98 -58 519 131,17 -7 043 339,73 -31 919 979,38 -24 876 055,25 -15 939 099,39 -5 232 627,69 -981 321 571,59
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -232 417 351,00 -1 193 865,70 -3 463 555,68 -16 307 840,08 -8 567 856,61 -3 581 608,72 -2 212 063,39 -267 744 141,18
Henkilösivukulut

Eläkekulut -53 540 033,14 -255 627,90 -642 971,16 -3 082 207,98 -1 883 205,73 -1 133 496,57 -442 934,87 -60 980 477,35
Muut henkilöstösivukulut -10 055 313,31 -49 309,81 -148 257,65 -793 707,02 -366 305,85 -152 292,86 -92 623,19 -11 657 809,69

Palvelujen ostot -374 564 579,52 -26 504 116,49 -1 888 687,83 -4 783 412,19 -1 823 780,30 -7 462 361,68 -2 123 776,80 -419 150 714,81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 933 072,05 -9 240 292,28 -178 729,70 -1 997 688,27 -8 513 490,40 -2 636 737,44 -49 262,57 -42 549 272,71
Avustukset -61 080 437,47 0,00 -112 718,00 -61 193 155,47
Muut toimintakulut -86 200 552,49 -21 275 918,99 -721 137,71 -4 842 405,84 -3 721 416,36 -972 602,12 -311 966,87 -118 046 000,38

Toimintakate -685 750 499,91 36 237 908,03 -245 160,37 -609 465,82 -495 749,41 -868 378,02 181 646,82 -651 549 698,68
Verotulot 513 760 971,34 513 760 971,34
Valtionosuudet 173 454 109,00 173 454 109,00
Rahoitustuotot ja -kulut 25 884 653,78 -12 497 981,36 277,70 172,57 -766,62 75,55 -568,69 13 385 862,93

Korkotuotot 8 944 659,63 8 944 659,63
Muut rahoitustuotot 23 082 095,21 2 591,01 289,17 522,80 56,37 78,34 0,23 23 085 633,13
Korkokulut -6 100 123,92 0,00 0,00 -6 100 123,92
Muut rahoituskulut -41 977,14 -12 500 572,37 -11,47 -350,23 -822,99 -2,79 -568,92 -12 544 305,91

Vuosikate 27 349 234,21 23 739 926,67 -244 882,67 -609 293,25 -496 516,03 -868 302,47 181 078,13 49 051 244,59
Poistot ja arvonalentumiset -24 866 867,37 -22 632 413,80 -1 421 182,45 -5 508,87 -107 672,79 -53 274,00 -49 086 919,28

Suunnitelman mukaiset poistot -24 866 867,37 -22 352 454,58 -1 421 182,45 -5 508,87 -107 672,79 -53 274,00 -48 806 960,06
Ylimääräiset poistot 0,00 -279 959,22 -279 959,22
Arvonalentumiset 0,00 0,00

Satunnaiset erät 0,00 0,00
Satunnaiset tuotot 0,00 0,00
Satunnaiset kulut 0,00 0,00

Tilikauden tulos 2 482 366,84 1 107 512,87 -244 882,67 -2 030 475,70 -502 024,90 -975 975,26 127 804,13 -35 674,69
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74 340 440,74
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 433,18 -4 433,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 818 374,40 1 107 512,87 -244 882,67 -2 030 475,70 -502 024,90 -975 975,26 127 804,13 300 332,87
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TULOSLASKELMAN ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

Toimintatuotot -17 122 984,45 -90 851 734,51 -2 048 333,57 -10 732 809,62 -16 833 144,45 -12 082 133,00 -4 551 811,29 -154 222 950,89
Myyntituotot -12 587 432,63 -7 774 134,00 -2 048 333,57 -10 732 809,62 -16 831 447,01 -12 082 133,00 -4 551 811,29 -66 608 101,12
Maksutuotot 0,00 0,00
Tuet ja avustukset -151 564,64 0,00 -1 697,44 0,00 -153 262,08
Muut toimintatuotot -4 383 987,18 -83 077 600,51 0,00 0,00 -87 461 587,69

Toimintakulut 141 435 484,64 4 992 496,59 881 979,29 1 455 730,85 3 612 436,35 748 517,59 1 096 305,58 154 222 950,89
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 0,00 0,00
Henkilösivukulut

Eläkekulut 0,00
Muut henkilöstösivukulut -30 957,51 0,00 0,00 -30 957,51

Palvelujen ostot 62 508 424,89 2 095 552,59 291 894,53 1 042 306,69 405 779,27 351 171,57 808 870,58 67 504 000,12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 850,54 0,00 15 756,18 413,00 4 132,60 109,10 27 261,42
Avustukset 207 375,18 207 375,18
Muut toimintakulut 78 743 791,54 2 896 944,00 574 328,58 413 011,16 3 202 524,48 397 236,92 287 435,00 86 515 271,68

Toimintakate 124 312 500,19 -85 859 237,92 -1 166 354,28 -9 277 078,77 -13 220 708,10 -11 333 615,41 -3 455 505,71 0,00
Verotulot 0,00
Valtionosuudet 0,00
Rahoitustuotot ja -kulut -12 500 000,04 12 500 000,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Korkotuotot 0,00
Muut rahoitustuotot -12 500 000,04 -12 500 000,04
Korkokulut 0,00
Muut rahoituskulut 12 500 000,04 12 500 000,04

Vuosikate 111 812 500,15 -73 359 237,88 -1 166 354,28 -9 277 078,77 -13 220 708,10 -11 333 615,41 -3 455 505,71 0,00
Poistot ja arvonalentumiset 0,00

Suunnitelman mukaiset poistot 0,00
Ylimääräiset poistot 0,00
Arvonalentumiset 0,00

Satunnaiset erät 0,00
Satunnaiset tuotot 0,00
Satunnaiset kulut 0,00

Tilikauden tulos 111 812 500,15 -73 359 237,88 -1 166 354,28 -9 277 078,77 -13 220 708,10 -11 333 615,41 -3 455 505,71 0,00
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 111 812 500,15 -73 359 237,88 -1 166 354,28 -9 277 078,77 -13 220 708,10 -11 333 615,41 -3 455 505,71 0,00
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TULOSLASKELMA ELIMINOITU

Toimintatuotot 175 548 922,02
Myyntituotot 70 024 851,44
Maksutuotot 50 875 213,37
Tuet ja avustukset 18 572 420,09
Muut toimintatuotot 36 076 437,12

Toimintakulut -827 098 620,70
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -267 744 141,18
Henkilösivukulut

Eläkekulut -60 980 477,35
Muut henkilöstösivukulut -11 688 767,20

Palvelujen ostot -351 646 714,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat -42 522 011,29
Avustukset -60 985 780,29
Muut toimintakulut -31 530 728,70

Toimintakate -651 549 698,68
Verotulot 513 760 971,34
Valtionosuudet 173 454 109,00
Rahoitustuotot ja -kulut 13 385 862,93

Korkotuotot 8 944 659,63
Muut rahoitustuotot 10 585 633,09
Korkokulut -6 100 123,92
Muut rahoituskulut -44 305,87

Vuosikate 49 051 244,59
Poistot ja arvonalentumiset -49 086 919,28

Suunnitelman mukaiset poistot -48 806 960,06
Muut lisäpoistot -279 959,22
Arvonalentumiset 0,00

Satunnaiset erät 0,00
Satunnaiset tuotot 0,00
Satunnaiset kulut 0,00

Tilikauden tulos -35 674,69
Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 433,18
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 300 332,87
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RAHOITUSLASKELMA  1.1 - 31.12.2018 Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

Vuosikate 27 349 234,21 23 739 926,67 -244 882,67 -609 293,25 -496 516,03 -868 302,47 181 078,13 49 051 244,59
Satunnaiset erät 0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät -15 790 172,63 -604 740,26 -51 373,39 -14 946,94 -16 461 233,22

Toiminnan rahavirta 11 559 061,58 23 135 186,41 -244 882,67 -660 666,64 -496 516,03 -883 249,41 181 078,13 32 590 011,37
Investointimenot -32 065 290,09 -33 882 258,35 -1 317 758,00 0,00 -235 265,78 0,00 -67 500 572,22
Rahoitusosuudet invest.menoihin 126 049,68 1 351 780,00 196 203,86 1 674 033,54
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 17 411 748,96 939 860,63 51 373,39 14 946,94 18 417 929,92

Investointien rahavirta -14 527 491,45 -31 590 617,72 0,00 -1 070 180,75 0,00 -220 318,84 0,00 -47 408 608,76
Toiminnan ja investointien rahavirta -2 968 429,87 -8 455 431,31 -244 882,67 -1 730 847,39 -496 516,03 -1 103 568,25 181 078,13 -14 818 597,39

Antolainasaamisten lisäys -11 509 046,61 0,00 -11 509 046,61
Antolainasaamisten vähennys 2 373 673,59 2 373 673,59

Antolainauksen muutokset -9 135 373,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -9 135 373,02
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00 11 249 972,44 31 249 972,44
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 281 042,85 -26 281 042,85
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 420 890,26 -18 420 890,26

Lainakannan muutokset -24 701 933,11 11 249 972,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13 451 960,67
Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset 72 945,27 87 599,38 -2 386,27 158 158,38
Vaihto-omaisuuden muutos 566 650,12 0,00 -455,00 180 246,69 0,00 746 441,81
Saamisten muutos 2 346 351,76 -3 441 704,22 271 984,59 1 655 247,62 234 322,82 891 704,48 -239 242,76 1 718 664,29
Korottomien velkojen muutos 10 539 498,16 559 563,71 -27 101,92 77 986,04 262 648,21 31 617,08 58 164,63 11 502 375,91

Muut maksuvalmiuden muutokset 13 525 445,31 -2 794 541,13 244 882,67 1 730 847,39 496 516,03 1 103 568,25 -181 078,13 14 125 640,39
Rahoituksen rahavirta -20 311 860,82 8 455 431,31 244 882,67 1 730 847,39 496 516,03 1 103 568,25 -181 078,13 -8 461 693,30

Rahavarojen muutos -23 280 290,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 280 290,69

Rahavarat 31.12. 6 736 552,64 1 545,00 0,00 6 738 097,64
Rahavarat 1.1 30 016 843,33 1 545,00 0,00 30 018 388,33

Rahavarojen muutos -23 280 290,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 280 290,69
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RAHOITUSLASKELMAN  ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

Vuosikate 0,00
Satunnaiset erät 0,00
Tulorahoituksen korjauserät 0,00

Toiminnan rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investointimenot 0,00 0,00
Rahoitusosuudet invest.menoihin 0,00
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 0,00 0,00

Investointien rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Antolainasaamisten lisäys 11 249 972,44 11 249 972,44
Antolainasaamisten vähennys 0,00 0,00

Antolainauksen muutokset 11 249 972,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 249 972,44
Pitkäaikaisten lainojen lisäys -11 249 972,44 -11 249 972,44
Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00

Lainakannan muutokset 0,00 -11 249 972,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -11 249 972,44
Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset 0,00
Vaihto-omaisuuden muutos 0,00
Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00
Korottomienvelkojen muutos 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta 11 249 972,44 -11 249 972,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rahavarojen muutos 11 249 972,44 -11 249 972,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

241



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAHOITUSLASKELMA ELIMINOITU

Vuosikate 49 051 244,59
Satunnaiset erät 0,00
Tulorahoituksen korjauserät -16 461 233,22

Toiminnan rahavirta 32 590 011,37
Investointimenot -67 500 572,22
Rahoitusosuudet invest.menoihin 1 674 033,54
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 18 417 929,92

Investointien rahavirta -47 408 608,76
Toiminnan ja investointien rahavirta -14 818 597,39

Antolainasaamisten lisäys -259 074,17
Antolainasaamisten vähennys 2 373 673,59

Antolainauksen muutokset 2 114 599,42
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -26 281 042,85
Lyhytaikaisten lainojen muutos -18 420 890,26

Lainakannan muutokset -24 701 933,11
Oman pääoman muutokset 0,00

Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset 158 158,38
Vaihto-omaisuuden muutos 746 441,81
Saamisten muutos 1 718 664,29
Korottomienvelkojen muutos 11 502 375,91

Muut maksuvalmiuden muutokset 14 125 640,39
Rahoituksen rahavirta -8 461 693,30

Rahavarojen muutos -23 280 290,69

Rahavarat 31.12 6 738 097,64
Rahavarat 1.1 30 018 388,33

Rahavarojen muutos -23 280 290,69
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TASE 31.12.2018 Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

VASTAAVAA 
PYSYVÄT VASTAAVAT 974 489 831,31 327 589 448,75 0,00 3 931 975,85 2 670,90 339 851,44 0,00 1 306 353 778,25
Aineettomat hyödykkeet 3 268 733,62 3 958 657,03 0,00 63 143,80 0,00 0,00 0,00 7 290 534,45

Aineettomat oikeudet 2 544 750,35 63 143,80 0,00 2 607 894,15
Muut pitkävaikutteiset menot 723 983,27 3 958 657,03 0,00 4 682 640,30

Aineelliset hyödykkeet 241 378 876,36 311 643 303,67 0,00 3 868 832,05 2 670,90 339 851,44 0,00 557 233 534,42
Maa- ja vesialueet 136 760 499,46 0,00 136 760 499,46
Rakennukset 2 593 071,89 286 995 862,31 289 588 934,20
Kiinteät rakenteet ja laitteet 93 699 813,06 70 158,44 93 769 971,50
Koneet ja kalusto 8 325 491,95 0,00 3 868 832,05 2 670,90 335 813,95 12 532 808,85
Muu aineelliset hyödykkeet 0,00 4 037,49 4 037,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 24 577 282,92 0,00 0,00 24 577 282,92

Sijoitukset 729 842 221,33 11 987 488,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 741 829 709,38
Osakkeet ja osuudet 570 504 596,80 11 856 458,15 582 361 054,95
Joukkovelkakirjalainasaamiset 150 000 000,00 150 000 000,00
Muut lainasaamiset 8 851 626,95 8 851 626,95
Muut saamiset 485 997,58 131 029,90 617 027,48

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 192 257,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 257,14
Valtion toimeksiannot 32 974,03 32 974,03
Lahjoitusrahastojen varat 154 283,11 154 283,11
Muut toimeksiantojen varat 5 000,00 5 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT -38 051 892,18 111 165 013,34 2 542 755,21 2 763 666,96 4 663 195,48 6 285 451,57 1 590 085,14 90 958 275,52
Vaihto-omaisuus 194 204,33 0,00 0,00 0,00 1 589,00 684 592,02 0,00 880 385,35

Aineet ja tarvikkeet 185 687,03 0,00 1 589,00 684 592,02 871 868,05
Muu vaihto-omaisuus 8 517,30 8 517,30

Saamiset -44 982 649,15 111 165 013,34 2 542 755,21 2 763 666,96 4 660 061,48 5 600 859,55 1 590 085,14 83 339 792,53
Pitkäaikaiset saamiset 53 622 224,06 53 622 224,06

Myyntisaamiset 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00
Lainasaamiset 52 175 151,07 52 175 151,07
Muut saamiset 197 072,99 0,00 197 072,99

Lyhytaikaiset saamiset -98 604 873,21 111 165 013,34 2 542 755,21 2 763 666,96 4 660 061,48 5 600 859,55 1 590 085,14 29 717 568,47
Myyntisaamiset 12 724 770,24 40 941,83 313 071,05 561 297,37 525 332,19 589 874,68 295 200,13 15 050 487,49
Muut saamiset -119 508 349,22 110 502 623,11 2 202 115,37 2 199 564,67 4 054 243,13 4 997 675,92 1 285 840,65 5 733 713,63
Siirtosaamiset 8 178 705,77 621 448,40 27 568,79 2 804,92 80 486,16 13 308,95 9 044,36 8 933 367,35

Rahat ja pankkisaamiset 6 736 552,64 1 545,00 0,00 6 738 097,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ 936 630 196,27 438 754 462,09 2 542 755,21 6 695 642,81 4 665 866,38 6 625 303,01 1 590 085,14 1 397 504 310,91
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TASE 31.12.2018 Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 464 117 555,69 379 645 656,54 1 478 154,90 1 769 324,87 1 741 243,66 4 739 482,19 881 918,52 854 373 336,37
Peruspääoma 423 184 877,57 377 699 876,45 2 058 148,62 802 942 902,64
Muut omat rahastot 420 028,15 420 028,15
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 37 694 275,57 838 267,22 1 723 037,57 3 799 800,57 2 243 268,56 3 657 308,83 754 114,39 50 710 072,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 818 374,40 1 107 512,87 -244 882,67 -2 030 475,70 -502 024,90 -975 975,26 127 804,13 300 332,87

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 106 611,14 5 106 611,14
Poistoero 5 106 611,14 5 106 611,14
Vapaaehtoiset varaukset 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET 334 809,46 0,00 0,00 0,00 0,00 348 918,58 0,00 683 728,04
Eläkevaraukset 334 809,46 334 809,46
Muut pakolliset varaukset 0,00 348 918,58 348 918,58

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 680 380,52 353 154,93 0,00 572,71 0,00 0,00 0,00 2 034 108,16
Valtion toimeksiannot 0,00 0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat 1 582 992,34 572,71 1 583 565,05
Muut toimeksiantojen pääomat 97 388,18 353 154,93 0,00 450 543,11

VIERAS PÄÄOMA 465 390 839,46 58 755 650,62 1 064 600,31 4 925 745,23 2 924 622,72 1 536 902,24 708 166,62 535 306 527,20
Pitkäaikainen 242 487 894,86 52 193 004,17 294 680 899,03

Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 212 385 765,00 212 385 765,00
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 52 175 151,07 52 175 151,07
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 3 692,36 17 853,10 21 545,46
Muut siirtovelat pitkäaikaiset 98 437,50 98 437,50

Lyhytaikainen 222 902 944,60 6 562 646,45 1 064 600,31 4 925 745,23 2 924 622,72 1 536 902,24 708 166,62 240 625 628,17
Joukkovelkakirjalainat 0,00 0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 26 685 710,00 26 685 710,00
Lainat muilta luotonantajilta 72 071 870,00 72 071 870,00
Saadut ennakot 14 024 357,38 14 024 357,38
Ostovelat 57 892 814,59 5 824 993,81 293 154,59 1 535 015,49 1 153 972,20 958 787,41 158 752,39 67 817 490,48
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 5 960 777,13 29 749,18 111 090,74 501 363,95 174 390,51 77 462,08 65 667,89 6 920 501,48
Siirtovelat 46 267 415,50 707 903,46 660 354,98 2 889 365,79 1 596 260,01 500 652,75 483 746,34 53 105 698,83

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 936 630 196,27 438 754 462,09 2 542 755,21 6 695 642,81 4 665 866,38 6 625 303,01 1 590 085,14 1 397 504 310,91
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TASE ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

VASTAAVAA 
PYSYVÄT VASTAAVAT 379 758 025,07 379 758 025,07
Aineettomat hyödykkeet 0,00

Aineettomat oikeudet 0,00
Muut pitkävaikutteiset menot 0,00

Aineelliset hyödykkeet 0,00
Maa- ja vesialueet 0,00
Rakennukset 0,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet 0,00
Koneet ja kalustoo 0,00
Muu aineelliset hyödykkeet 0,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00

Sijoitukset 379 758 025,07 379 758 025,07
Osakkeet ja osuudet 379 758 025,07 379 758 025,07
Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00
Muut lainasaamiset 0,00
Muut saamiset 0,00

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,00
Valtion toimeksiannot 0,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,00
Muut toimeksiantojen varat 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT -70 883 291,24 108 878 700,04 2 156 815,88 2 008 291,65 3 920 568,27 4 808 225,82 1 285 840,65 52 175 151,07
Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aineet ja tarvikkeet 0,00
Muu vaihto-omaisuus 0,00

Saamiset -70 883 291,24 108 878 700,04 2 156 815,88 2 008 291,65 3 920 568,27 4 808 225,82 1 285 840,65 52 175 151,07
Pitkäaikaiset saamiset 52 175 151,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 175 151,07

Myyntisaamiset 0,00
Lainasaamiset 52 175 151,07 52 175 151,07
Muut saamiset 0,00

Lyhytaikaiset saamiset -123 058 442,31 108 878 700,04 2 156 815,88 2 008 291,65 3 920 568,27 4 808 225,82 1 285 840,65 0,00
Myyntisaamiset 0,00
Muut saamiset -123 058 442,31 108 878 700,04 2 156 815,88 2 008 291,65 3 920 568,27 4 808 225,82 1 285 840,65 0,00
Siirtosaamiset 0,00

Rahat ja pankkisaamiset 0,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ 308 874 733,83 108 878 700,04 2 156 815,88 2 008 291,65 3 920 568,27 4 808 225,82 1 285 840,65 431 933 176,14
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TASE ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Työterveys Pelastuslaitos Kylän Kattaus Altek Talouskeskus Yhteensä
1000 1001 1002 1003 1004 1005 1007

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 377 699 876,45 2 058 148,62 0,00 379 758 025,07
Peruspääoma 377 699 876,45 2 058 148,62 379 758 025,07
Muut omat rahastot 0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0,00

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 0,00
Poistoero 0,00
Vapaaehtoiset varaukset 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET 0,00
Eläkevaraukset 0,00
Muut pakolliset varaukset 0,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 0,00
Valtion toimeksiannot 0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat 0,00
Muut toimeksiantojen pääomat 0,00

VIERAS PÄÄOMA 0,00 52 175 151,07 52 175 151,07
Pitkäaikainen 0,00 52 175 151,07 52 175 151,07

Joukkovelkakirjalainat 0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 52 175 151,07 52 175 151,07
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 0,00

0,00
Lyhytaikainen 0,00 0,00

Joukkovelkakirjalainat 0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 0,00
Lainat muilta luotonantajilta 0,00
Saadut ennakot 0,00
Ostovelat 0,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 0,00
Siirtovelat 0,00

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 0,00 429 875 027,52 0,00 0,00 0,00 2 058 148,62 0,00 431 933 176,14
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TASE ELIMINOITU

VASTAAVAA 
PYSYVÄT VASTAAVAT 926 595 753,18
Aineettomat hyödykkeet 7 290 534,45

Aineettomat oikeudet 2 607 894,15
Muut pitkävaikutteiset menot 4 682 640,30

Aineelliset hyödykkeet 557 233 534,42
Maa- ja vesialueet 136 760 499,46
Rakennukset 289 588 934,20
Kiinteät rakenteet ja laitteet 93 769 971,50
Koneet ja kalustoo 12 532 808,85
Muu aineelliset hyödykkeet 4 037,49
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 24 577 282,92

Sijoitukset 362 071 684,31
Osakkeet ja osuudet 202 603 029,88
Joukkovelkakirjalainasaamiset 150 000 000,00
Muut lainasaamiset 8 851 626,95
Muut saamiset 617 027,48

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 192 257,14
Valtion toimeksiannot 32 974,03
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 154 283,11
Muut toimeksiantojen varat 5 000,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT 38 783 124,45
Vaihto-omaisuus 880 385,35

Aineet ja tarvikkeet 871 868,05
Muu vaihto-omaisuus 8 517,30

Saamiset 31 164 641,46
Pitkäaikaiset saamiset 1 447 072,99

Myyntisaamiset 1 250 000,00
Lainasaamiset 0,00
Muut saamiset 197 072,99

Lyhytaikaiset saamiset 29 717 568,47
Myyntisaamiset 15 050 487,49
Muut saamiset 5 733 713,63
Siirtosaamiset 8 933 367,35

Rahat ja pankkisaamiset 6 738 097,64
VASTAAVAA YHTEENSÄ 965 571 134,77

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA 474 615 311,30
Peruspääoma 423 184 877,57
Muut omat rahastot 420 028,15
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 50 710 072,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 300 332,87

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 5 106 611,14
Poistoero 5 106 611,14
Vapaaehtoiset varaukset 0,00

PAKOLLISET VARAUKSET 683 728,04
Eläkevaraukset 334 809,46
Muut pakolliset varaukset 348 918,58

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 034 108,16
Valtion toimeksiannot 0,00
Lahjoitusrahastojen pääomat 1 583 565,05
Muut toimeksiantojen pääomat 450 543,11

VIERAS PÄÄOMA 483 131 376,13
Pitkäaikainen 242 505 747,96

Joukkovelkakirjalainat 30 000 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 212 385 765,00
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 0,00
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 21 545,46
Siirtovelat 98 437,50

Lyhytaikainen 240 625 628,17
Joukkovelkakirjalainat 0,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 26 685 710,00
Lainat muilta luotonantajilta 72 071 870,00
Saadut ennakot 14 024 357,38
Ostovelat 67 817 490,48
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 6 920 501,48
Siirtovelat 53 105 698,83

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 965 571 134,77
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