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  Toimintakertomus 
 

1 TOIMINTAKERTOMUS 

1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 

Jyväskylän kaupungin talous toteutui ennakko-odotuksia selvästi paremmin  
 
Tilivuoden 2020 tulos oli 16,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja kaupungin lainakanta pieneni -24,1 
miljoonaa euroa. Kaupungin talous toteutui siis selvästi ennakko-odotuksia paremmin. Hyvän tulok-
sen taustalla on ennen kaikkea kolme tekijää. Ensinnäkin lähdimme heti koronakriisin alettua so-
peuttamaan taloutta. Sopeutustoimien ansiosta toimintakulujen kasvu pysyi koronakriisin aikana Jy-
väskylässä maltillisena. Toinen hyvää tulosta selittävä syy oli koko Suomen talouden ja työllisyyden 
näkymien pelättyä maltillisempi heikkeneminen vuonna 2020. Kolmas keskeinen syy olivat valtion 
myöntämät kertaluontoiset tuet koronatilanteen hoitamiseksi.  
 
Muun muassa edellä kuvatuista tekijöistä käy ilmi, että vuosi 2020 oli myös talouden suhteen poik-
keusvuosi. Niinpä tilinpäätös ei tällä kertaa anna täsmällistä kuvaa kaupungin talouden tosiasialli-
sesta tilanteesta, eivätkä luvut ole kaikilta osin vertailukelpoisia edellisiin tai tuleviin vuosiin.  
 
On erittäin hyvä uutinen, että vaikean koronavuoden talous toteutui ennusteita paremmin ja kaupun-
gin tase vahvistui. Vielä keväällä ja alkukesästä 2020 näytti siltä, että talous on vapaassa pudotuk-
sessa ja uhkana oli se, että kaupungin ylijäämäkertymät ehtyvät. Nyt vahvistettava tilinpäätös antaa 
liikkumatilaa eikä meillä ole tarvetta äkkinäisiin talouden sopeutustoimiin. Samaan hengenvetoon on 
kuitenkin syytä todeta, etteivät kaupungin tai laajemmin julkisen talouden rakenteelliset haasteet ole 
korona-aikana poistuneet. Pikemminkin voisi todeta, että koronan myötä kaupungin talouden kehi-
tyskuvaan on tullut uusia epävarmuustekijöitä. Näitä ovat mm. kaupungin kasvanut työttömyys, ko-
ronan aiheuttama hoito- ja palveluvelka sekä heikentynyt valtion talous. Hyvästä tilinpäätöksestä 
huolimatta on selvää, että jatkamme tarkkaa taloudenpitoa myös tulevina vuosina.  
 
Tämän työn tueksi taloustoimikunnan johdolla on laadittu loppuraportti tulevien vuosien talousarvio-
työtä ja toiminnan kehittämistä varten. Raporttiin on koottu laajasti tietoa Jyväskylän kaupungin ta-
louden tunnusluvuista. Analyysin mukaan Jyväskylän palvelut on tuotettu erittäin tehokkaasti. Toi-
mintakatteemme on suurten kaupunkien edullisin ja kaikista Suomen kunnista 7. edullisin. Siis vain 
kuusi Suomen kuntaa tuottaa palvelunsa tehokkaammin kuin Jyväskylä. Kaupungin talouden suu-
rimmat ongelmat ovatkin ennen kaikkea tulopuolella. Verotulot ovat verrattain matalat ja työttömyys 
suurten kaupunkien keskiarvon heikommalla puolella. Jatkossa tulee huolehtia siitä, että palvelura-
kenne säilyy edullisena ja samanaikaisesti vahvistamme kaupungin kasvua, elinvoimaa ja kilpailu-
kykyä, pitkällä aikavälillä tämä kasvattaa kaupungin tulopohjaa. 
 
Hyvän tuloksen lisäksi viime vuonna ilahdutti toimintaympäristön melko myönteinen kehitys. Kau-
pungin kasvu jatkui vahvana ja jyväskyläläisiä oli vuoden päättyessä lähes 1 100 vuoden alkua 
enemmän. Työttömyys kasvoi ennakoitua vähemmän ja koronan yritysten liikevaihtoihin aiheuttama 
pudotus oli Jyväskylän seudulla maan toiseksi pienin. 
 
Kulunut vuosi on vaatinut henkilöstöltä, esimiehiltä, päättäjiltä ja johdolta poikkeuksellisen paljon. 
Kiitos on paikallaan koko kaupunkiyhteisölle.  
 
Vuosi pakotti ja mahdollisti uudistumisen ja opetti monenlaista uutta. Yllättävässä tilanteessa työn 
tekemisen tapoja muutettiin nopealla aikataululla. Osalla meistä oli työtä liiaksikin asti. Osalla perus-
työ väheni, tai työn luonne muuttui olennaisesti. Rokotukset etenevät hyvin ja näin koronarintamalla 
on valoa tunnelin päässä. Vaikka koronavuosi on ollut raskas ja hankala, niin ottakaamme vuodesta 
talteen positiivista uudistumisen kykyä, kun aikanaan palaamme normaalioloihin.  
 
Timo Koivisto 
kaupunginjohtaja 
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1.1.2 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  
 
Vuoden 2020 aikana valtuustoryhmissä tapahtui seuraavat muutokset: 

• Valtuutettu Tomi Kuosmaselle (KD) myönnettiin ero luottamustehtävistä. Valtuutetun tehtä-
vään nousi Rami Sipilä (kv 21.9.2020/64). 

• Valtuutettu Irina Tuokolle (Vihr.) myönnettiin ero luottamustehtävistä. Valtuutetun tehtävään 
nousi Irene Hallamäki (kv 26.10.2020/83). 

• Valtuutettu Kari Kuusijoki (SDP) menehtyi 10.11.2020. Valtuutetun tehtävään nousi Eila Si-
mola (kv 23.11.2020/98). 

 
 

 
 

 
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Riitta Mäkinen (SDP) ja varapuheenjohtajina Tuulia 
Kuntsi (Kesk.) ja Tuija Mäkinen (Vihr.). 
 
Kaupunginvaltuusto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 107 asiaa.  
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Kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavat asiat: 
 

• Tikkalan osayleiskaavan muutos (kv 3.2.2020)  

• Savulahti II asemakaavan laajennus ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yh-
teydessä (kv 3.2.2020) 

• Väliaitankatu 7 asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (kv 
3.2.2020) 

• Väinölänpelto asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä 
(kv 3.2.2020) 

• Jyväskylän kaupungin osakkuus Suomi-rata Oy -hankeyhtiössä (kv 27.4.2020) 

• Hallintosäännön tarkistaminen (kv 27.4.2020 ja kv 26.10.2020) 

• Kisakatu 13-15 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä 
(kv 27.4.2020) 

• Hämeenlahti, asemakaavan muutos sekä sitovan tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhtey-
dessä (kv 27.4.2020) 

• Saarenmaan koulun lakkauttaminen 1.8.2020 alkaen (kv 27.4.2020) 

• Norolan asemakaava sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (kv 11.5.2020) 

• Kypärätie 4 asemakaavan muutos (kv 11.5.2020) 

• Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 (kv 8.6.2020 ja kv 
21.9.2020) 

• Jyväskylän kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myön-
täminen tilivelvollisille (kv 8.6.2020) 

• Hyvinvointikertomus 2019 (kv 8.6.2020) 

• Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin kylpyläosaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunni-
telma (kv 8.6.2020) 

• Koivutie 2 asemakaavan muutos (kv 8.6.2020) 

• Hietajärvenranta, Tikkakoski, asemakaavan muutos sekä sitovan tonttijaon hyväksyminen ase-
makaavan yhteydessä (kv 8.6.2020) 

• Perusopetuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2020–2025 (kv 8.6.2020) 

• Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys vuosille 2020–2025 (kv 8.6.2020) 

• EU-rahoitteisten hankkeiden välirahoituksen järjestäminen (kv 21.9.2020) 

• Kangasvuorentie 6 asemakaavan muutos (21.9.2020) 

• Kaupunginhallituksen erottamista koskevan asian vireillesaattaminen (tilapäisen valiokunnan 
asettaminen) (kv 21.9.2020) 

• Muistomerkin toteuttaminen olympiavoittaja Matti Nykäselle (kv 26.10.2020) 

• Ilmarisenkatu 16 asemakaavan muutos (kv 26.10.2020) 

• Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkosuunnitelma vuosille 2021–2025 (kv 26.10.2020) 

• Kaupunginhallituksen erottamista koskevan asian vireillesaattaminen (kaupunginhallituksen 
erottaminen) (kv 26.10.2020) 

• Ehdollinen päätösehdotus uuden kaupunginhallituksen valinnaksi (uuden kaupunginhallituksen 
valitseminen) (kv 26.10.2020) 

• Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2021 (kv 26.10.2020) 

• Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2021 (kv 26.10.2020) 

• Vuoden 2021 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2021-2023 (kv 23.11.2020) 

• Jyväskylän neuvolaverkon päivittäminen (kv 23.11.2020) 

• Ikääntyneiden palveluiden päivä- ja hyvinvointikeskusverkoston päivittäminen 2021(kv 
23.11.2020) 

• Jyväskylän kaupungin Alva-yhtiöt Oy:lle myöntämän antolainan uusiminen (kv 23.11.2020) 

• Hannikaisenkatu 27–29 asemakaavan muutos (kv 23.11.2020) 

• Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen sekä Jyväskylän kaupungin ja Äänekos-
ken kaupungin välisen kustannussopimuksen hyväksyminen (kv 23.11.2020) 

• Keski-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen (kv 23.11.2020) 

• Kaupunginvaltuuston Hippos-hankkeen periaatepäätösten tarkentaminen (28.5.2018/39 ja 
04.02.2019/1) (kv 23.11.2020) 

• Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan välisen sopimuksen peruseläinlääkäripalveluista ja 
kiireellisestä eläinlääkäriavusta Äänekosken kaupungin alueella hyväksyminen (kv 7.12.2020) 
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Kaupunginvaltuusto piti yhden iltakoulun ja 6 seminaaria. Aiheina olivat mm. koronatilanteen ajan-
kohtaiskatsaukset, Hippos-hankkeen tilannekatsaukset sekä talouden kehityskuvaan liittyvät 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. 
 
Kaupunginvaltuusto käsitteli kaupunginhallituksen erottamista koskevan asian vireillesaattamista 
21.9.2020 ja asetti tilapäisen valiokunnan valmistelemaan asiaa. Tilapäinen valiokunta piti 3 ko-
kousta. Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2020 tilapäisen valiokunnan ehdotuksesta, että kaupungin-
hallitus erotetaan. Kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2020 uuden kaupunginhallituksen kokoonpa-
nosta. 
 
Kaupunginhallituksen kokoonpano oli kaupunginvaltuuston kokoukseen 26.10.2020 saakka seu-
raava:  

• Aalto Touko (Vihr.), ero myönnetty ja valittu uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi aikai-
semmin varajäsenenä ollut Kuparinen Liisa ja uudeksi varajäseneksi valittiin Ojaluoto Raisa 
(kv 8.6.2020) 

• Colliander Jari (Kesk.), varajäsen Asikainen Aimo 

• Hovikoski Mervi (SDP), varajäsen Tossavainen Pentti, ero myönnetty ja uudeksi varajäse-
neksi valittu Kemiläinen Jarno (kv 27.4.2020) 

• Hämäläinen Jukka (SDP), varajäsen Hjelt Juha 

• Karjula Johanna (Kesk.), varajäsen Linna Jenny 

• Kuosmanen Tomi (KD) ero myönnetty ja valittu uudeksi kaupunginhallituksen jäseneksi 
Muotka Petteri, varajäsen Puolimatka Mia (kv 21.9.2020) 

• 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 (Jyhy valtuustoryhmä), 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 30 kokousta ja käsitteli 253 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 27 ja niissä 
käsiteltiin 66 asiaa. Kaupunginhallitus piti 4 seminaaria. 
 
Kaupunginhallituksen kokoonpano oli kaupunginvaltuuston kokoukseen 26.10.2020 jälkeen seu-
raava:  

• Colliander Jari (Kesk.), varajäsen Asikainen Aimo 

• Hovikoski Mervi (SDP), varajäsen Kemiläinen Jarno 

• Hämäläinen Jukka (SDP), varajäsen Hjelt Juha 

• Kankaanniemi Toimi (PS), varajäsen Kaihlaniemi Jamaica 

• Karjula Johanna (Kesk.), varajäsen Linna Jenny 

• Kuparinen Liisa (Vihr.), varajäsen Ojaluoto Raisa 

• Lumela Meri (Vihr.), varajäsen Helle Ilona  

• Muotka Petteri Tomi (KD), varajäsen Puolimatka Mia  

• Suonperä Juha (Kok.), varajäsen Saleva Antti 

• Tiainen Eila (Vas.), varajäsen Pöppönen Matti  

• Timperi Kati-Erika (Kok.), varajäsen Isomöttönen Katja 

• Törmälä Antti (Vihr.), varajäsen Holmberg Nico 

• Väliniemi Tuulikki (SDP), varajäsen Haapsalo Kaija 
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Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Meri Lumela (Vihr.), ensimmäisenä varapuheenjohta-
jana Juha Suonperä (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Eila Tiainen (Vas.). 
 
Kaupunginhallitus piti 9 kokousta ja käsitteli 63 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 8 ja niissä 
käsiteltiin 18 asiaa.  
 
Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva kaupunkikonsernin konserniohjaukseen ja valvontaan 
keskittyvä konsernijaosto piti 13 kokousta ja niissä käsiteltiin 55 asiaa. Konsernijaostossa on 5 jä-
sentä, jotka ovat myös kaupunginhallituksen jäseniä. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja ja esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksen erottamiseen ja uuden 
kaupunginhallituksen valitsemiseen liittyen myös konsernijaoston kokoonpanosta päätettiin uudes-
taan kaupunginhallituksen kokouksessa 2.11.2020. 
 
Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen (yhteismäärä vuonna 2020), konsernijaoston (yhteis-
määrä vuonna 2020), kaupunkirakennelautakunnan, sivistyslautakunnan, kulttuuri- ja liikuntalauta-
kunnan, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja tarkastuslautakunnan päätöskokousten kestot ja päätös-
asioiden määrät on kuvattu alla olevissa kaavioissa. Ko. toimielimet pitivät myös iltakouluja.  
 
Lisäksi lautakuntien alaiset jaostot ja kaupunginhallituksen alaiset vaikuttamistoimielimet kokoontui-
vat säännöllisesti. Myös Jyväskylän Seudun Jätelautakunta ja liikelaitosten johtokunnat kokoontuivat 
säännöllisesti. Lisäksi keskusvaalilautakunta piti lakisääteiset kokouksensa. 
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Konsernihallinto
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palvelujohtaja 
Kati Seppänen

Avoterveydenhuolto
palvelujohtaja 

Hanna Vihavainen

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja
Timo Koivisto

Kaupunkirakennepalvelut
toimialajohtaja Erja Saarivaara

Liikenne- ja viheralueet
kaupungininsinööri
Veli-Jussi Koskinen

Rakentaminen ja 
ympäristö

ympäristöjohtaja
Päivi Pietarinen

Kaupunkisuunnittelu 
ja maankäyttö

kaupunkisuunnittelu- ja 
maankäyttöjohtaja 

Leena Rossi

Asiakaspalvelu ja 
johdon tuki

talous- ja hallintopäällikkö
Mari Pitkänen

16.8.2016
(päivitetty 

3.11.2020)

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kulttuuri- ja liikuntaltk

Sivistyslautakunta

Kaupunkirakennelautakunta

Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta

Sivistyspalvelut
toimialajohtaja Eino Leisimo

Varhaiskasvatus
palvelujohtaja
Päivi Koivisto

Varhaiskasvatus
palvelujohtaja
Tarja Ahlqvist

Perusopetus
palvelujohtaja

Sami Lahti

Perusopetus
palvelujohtaja
Tuija Rasinen

Kulttuuri- ja liikunta
palvelujohtaja Ari 

Karimäki (vv 31.7.2021 
saakka) sij. Eino Leisimo

K-S Pelastuslaitos
pelastusjohtaja
Ville Mensala

Johtokunta

Kylän Kattaus
liikelaitosjohtaja

Tuija Sinisalo

Johtokunta
Tilapalvelu

kiinteistöjohtaja
Hannu Kantonen

Johtokunta

Ulkoinen tarkastus
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1.1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 

Kansantalouden kehitys 

Valtionvarainministeriö ennustaa joulukuussa 2020 julkaisemassaan taloudellisessa katsauksessa, 
että vuonna 2020 Suomen bruttokansantuote supistuu 3,3 prosenttia ja vuonna 2021 Suomen kan-
santalouden kasvu kiihtyy 2,5 prosenttiin. Koronapandemian kulku ohjaa taloutta. Ennuste perustuu 
oletukselle, että koronapandemiaan liittyvät tautitapaukset vähenevät voimakkaiden rajoitusten 
myötä vuoden vaihteen 2020-21 aikana ja rokotteiden käyttöönotto kevään 2021 aikana kääntää 
yhteiskunnan vähitellen kohti normaaleja aikoja. Suomessa talouden selvän toipumisen ennakoi-
daan ajoittuvan vuoden 2021 jälkipuoliskolle. Vuoden 2021 loppua kohden kiihtyvä kasvu nostaa 
myös vuoden 2022 talouskasvua. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,0 % vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 
2023. 
 
Koronapandemia aiheutti maailmantalouteen syvän romahduksen. Maailmankauppa on kesästä 
2020 lähtien hiljalleen elpynyt ja maailmantalouden ennustetaan nousevan koronapandemian ai-
heuttamasta syvästä taantumasta vuoden 2021 kuluessa. Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 
4,7 % vuonna 2021 ja 3,8 % vuonna 2022. Sekä Yhdysvaltojen että Euroalueen taloudet ovat kärsi-
neet pandemian toisesta aallosta. Voimakkaat rajoitustoimet ovat vähentäneet aktiviteettia ja palve-
luiden näkymät ovat vielä epävarmat. Euroalueen talouden ennustetaan elpyvän vuoden 2021 toi-
sesta neljänneksestä lähtien ja kasvavan 4,5 % vuonna 2021. Yhdysvalloissa voimakkaat elvytys-
toimet tukevat kasvua. Kokonaistuotanto supistuu vuonna 2020 yli 5 %, mutta elpyy vuonna 2021 
4,1 prosentin kasvuun. Kiinan talous on jo palautunut lähes koronapandemiaa edeltävälle tasolle ja 
vienti vetää hyvin. Kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 5,8 % vuonna 2021. Iso-Britanniassa 
koronapandemian vaikutukset ovat olleet ankarat palveluvaltaisen talouden vuoksi. Talouden usko-
taan kuitenkin vuonna 2021 elpyvän 3,4 prosentin kasvuun. Venäjällä koronapandemian tilanne on 
ollut vakava ja samaan aikaan raakaöljyn maltillinen hintakehitys varjostaa näkymiä. Kokonaistuo-
tannon ennustetaan kasvavan 3,3 % vuonna 2021. 
 
Pandemian jatkuminen heikentää edelleen ulkomaankauppaa. Ulkomaankauppa Suomessa on seu-
rannut kansainvälistä kehitystä. Vuoden 2020 alkupuoliskolla sekä vienti että tuonti supistuivat voi-
makkaasti. Tavaroiden ulkomaankauppa on piristynyt kesästä 2020 alkaen, mutta palveluiden vienti 
ja tuonti eivät ole lähteneet vastaavaan nousuun. Toimialat tulevat toipumaan eriaikaisesti pande-
mian vaikutuksista. Palveluiden ulkomaankaupan kasvua hidastaa matkailun hidas toipuminen. Pal-
veluiden ulkomaankaupan osalta vahvempaa kasvua odotetaan vasta vuoden 2021 loppupuoliskolle 
sekä vuodelle 2022. Ulkomaankaupan volyymin ennakoidaan palautuvan koronapandemiaa edeltä-
välle tasolle vuoteen 2023 mennessä. 
 
Suomessa palveluiden kysynnän ennakoidaan pysyvän edelleen heikkona vuoden 2021 ensimmäi-
sellä neljänneksellä. Koronapandemia on kotimaassa muuttanut kulutuksen rakennetta palveluiden 
kulutuksesta kestokulutustavaroihin ja lyhytikäisiin tavaroihin, kuten ruokaan. Kulutuseristä viimei-
simpinä ennakoidaan vuoden 2021 loppupuoliskolla palautuvan ulkomaanmatkailun ja urheilu- ja 
kulttuuritapahtumiin liittyvien palveluiden. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kokonaisuudessaan vä-
henevän 3,9 % vuonna 2020 ja kasvavan 3,8 % vuonna 2021.  
 
Työllisyys on heikentynyt vuonna 2020 selvästi. Suurinta työllisyyden lasku on ollut kaupan alalla, 
sosiaalihuollon sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan palvelualoilla. Vuonna 2020 työllisyys supistuu 
keskimäärin 1,5 % ja työllisyysaste laskee noin 71,5 prosenttiin. Talouden rajoitustoimien purkami-
nen vie aikaa ja työvoiman kysyntä elpyy hitaasti. Työllisten määrän ennustetaan supistuvan vielä 
hieman vuonna 2021 ja kääntyvän kasvuun vuonna 2022. Työllisyysaste saavuttaa vuoden 2019 
tason vasta vuonna 2023. Työllisyyden laskusta ja suuresta lomautettujen määrästä johtuen työttö-
myysaste kohoaa vuonna 2020 7,8 prosenttiin. Työttömyyden ennustetaan kasvavan vielä vuonna 
2021 talouden hitaasta toipumisesta ja työllisyyden laskusta johtuen. Vuosina 2022 ja 2023 työttö-
myyden ennakoidaan laskevan selvemmin, kun talous toipuu koronapandemiasta ja rajoitustoimista. 
Vuonna 2023 työttömyysasteen ennustetaan laskevan runsaaseen 7 prosenttiin.  
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Julkisen talouden alijäämä kasvaa mittavan suureksi vuonna 2020 koronapandemian vuoksi toteu-
tettujen tukitoimien sekä heikon suhdannetilanteen vuoksi. Talous elpyy vuonna 2021, mutta tulee 
jäämään heikompaan tilaan kuin ennen pandemian alkua. Lähivuosien talouskasvukaan ei riitä vah-
vistamaan rahoitusasemaa ennalleen ja julkinen talous tulee pysymään selvästi alijäämäisenä ra-
kenteellisen menojen ja tulojen välisen epätasapainon vuoksi.  
 
Valtio on tukenut kuntataloutta koronapandemian vuoksi merkittävästi, mikä on helpottanut paikal-
lishallinnon osalta tilannetta hetkellisesti ja paikallishallinto on vahvistunut ennätysheikolta vuoden 
2019 tasoltaan. Kuntasektorin nettoluotonanto on vuonna 2020 jopa tasapainossa. Vuonna 2021 
paikallishallinto joutuisi ottamaan uutta velkaa noin 1,4 miljardia euroa ja vuodesta 2022 lähtien noin 
2 miljardia euroa. Paikallishallintoa rasittaa väestön ikääntymisen myötä kasvava sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden tarpeen ja menojen kasvu. Valmisteilla oleva hyvinvointialueuudistus siirtäisi vuo-
den 2023 alusta lukien sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluiden järjestämisen 
hyvinvointialueiden vastuulle, mikä osaltaan helpottaisi kuntien menopaineita. 
 
Julkinen velka on kasvanut nopeasti vuoden 2020 aikana. Velkasuhde nousee vuonna 2020 miltei 
10 prosenttiyksikköä vajaaseen 70 prosenttiin. Julkisen talouden alijäämä pysyy edelleen suurena 
vuonna 2021, kun koronapandemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset 
menot korkealla tasolla. Velkasuhde kasvaa tulevina vuosina hidastuvalla vauhdilla, mutta jatkuu 
edelleen nousten 75 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja jää huomattavasti korkeammalle tasolle 
kuin ennen koronakriisiä. 
 
Seuraavassa kuviossa on esitetty keskeisiä kokonaistaloudellisia tausta- ja ennustetietoja vuosien 
2018–2023 osalta.  
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**) Valtiovarainministeriön ennuste vuosista 2020–2023. 
 
VM:n viimeisin taloudellinen katsaus https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162620. 
 

Kuntatalouden kehitys 2020 

Kuntien ilmoittamien vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlas-
kettu toimintakate heikkeni 3,1 prosentilla -31,3 miljardiin euroon vuonna 2020 verrattuna vuoden 
2019 tilinpäätöksiin. Vuonna 2019 kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 4,1 prosenttia. Val-
tionosuuksien ja verotulojen voimakkaan kasvun seurauksena kuntien vuosikate kuitenkin yli kaksin 
kertaistui vuodesta 2019 ja tilikauden tulos kasvoi -0,2 miljardista eurosta 1,7 miljardiin euroon. Tie-
dot ilmenevät Tilastokeskuksen Kuntatalous neljännesvuosittain -tilastosta, jota varten Tilastokeskus 
on kerännyt vuoden 2020 ennakollisia tilinpäätösarviotietoja kaikilta Manner-Suomen 294 kunnalta 
ja 130 kuntayhtymältä. 
 
Vuotta 2020 koskevien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien ulkoiset toimintakulut kasvoivat edelli-
sen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna maltillisesti, vain 1,7 prosenttia. Toimintakuluja kunnilla oli yh-
teensä 38,5 miljardia euroa. Toimintatuotot puolestaan vähenivät 3,8 prosenttia 6,9 miljardiin eu-
roon. Toimintakulujen maltilliseen kasvuun sekä toimintatuottojen heikkenemiseen vaikuttivat osal-
taan sulut useissa kuntien toiminnoissa kevään ja syksyn aikana koronapandemiasta johtuen. 
 
Manner-Suomen kuntien verotulot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan yhteensä 23,8 miljardia euroa 
vuonna 2020. Verotulot kasvoivat 0,9 miljardilla eurolla eli 4,0 prosentilla edellisestä vuodesta. Val-
tionosuuksia kunnat saivat vuonna 2020 yhteensä 11,0 miljardia euroa, mikä tarkoitti erittäin poik-
keuksellista 27,2 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Asukasta kohti laskettuna verotu-
loista ja valtionosuuksista muodostuva verorahoitus oli keskimäärin 6 336 euroa, kun vastaava luku 
vuonna 2019 oli 5 748 euroa.  
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Kuntien yhteenlaskettu vuosikate kasvoi edellisestä vuodesta 128,6 prosenttia ja oli 4,0 miljardia 
euroa. Negatiivisen vuosikatteen kuntia oli Manner-Suomessa ainoastaan kaksi, kun vuonna 2019 
negatiivinen vuosikate oli 65 kunnalla. Vuosikatteet vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä. 
Vuonna 2020 Manner-Suomen kunnista negatiivisen tuloksen teki ainoastaan 27 kuntaa, kun edel-
lisenä vuonna tällaisia kuntia oli 223 kappaletta.  
 
Koronapandemiasta johtuen kuntien 2020 vuosikatteet ja tilikauden tulokset ovat poikkeuksellisia. 
Kuntatalouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatuet sekä odotettua 
paremmat verokertymät. Talouden ja työllisyyden heikentyminen vuonna 2020 oli lopulta pelättyä 
maltillisempaa. Samaan aikaan kuntien toimintakulujen kasvu oli maltillista johtuen koronapande-
mian aiheuttamista toiminnan rajoituksista sekä kuntien tekemistä omista sopeutustoimista.  
 
Kunnat joutuivat turvautumaan kuitenkin lisävelanottoon. Manner-Suomen kuntien omien arvioiden 
perusteella lainakanta oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 19,1 miljardia euroa. Tämä tarkoitti 3,8 
prosentin kasvua edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna. Asukasta kohti lainakanta oli 3 478 eu-
roa, kun se vuonna 2019 oli 3 360 euroa. Kuntien yhteenlasketut investointimenot kasvoivat edelli-
sestä vuodesta 4,6 prosenttia 4,2 miljardiin euroon.  
 
Tilinpäätösarvioiden mukaan sekä kuntayhtymien ulkoiset toimintakulut että ulkoiset toimintatuotot 
kasvoivat 1,9 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuntayhtymien yhteenlaskettu toimintakate oli 0,7 mil-
jardia euroa, joka on 3,4 prosenttia suurempi verrattuna edellisen vuoden lopullisiin tilinpäätöksiin. 
Kuntayhtymien vuosikate kasvoi 2,4 prosenttia ja oli 0,6 miljardia euroa. Kuntayhtymien investointi-
menot olivat tilinpäätösarvioiden mukaan 6,3 prosenttia edellisvuotta suuremmat, yhteensä 1,4 mil-
jardia euroa. Kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta kasvoi 17,5 prosenttia 5,5 miljardiin euroon.  
 
Kuntien taloustietoja tarkemmin Tilastokeskuksen sivulla https://www.stat.fi/til/ktan/index.html. 
 
Valtiovarainministeriön kuntatalouden kehitysnäkymät http://vm.fi/kuntatalousohjelma. 
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Toimintaympäristön kehityspiirteitä  

Väestö 

Jyväskylän väkiluvun kasvu jatkui kahden edellisvuoden kaltaisena myös vuonna 2020. Tilastokes-
kuksen ennakkotiedon mukaan väkiluku oli vuoden 2020 lopussa 143 485. Väkiluku kasvoi lähes 
1 100 asukkaalla (0,8 %) vuoden 2020 aikana. Jyväskylän väestönlisäys koostui suurelta osin muut-
tovoitosta. Kansainvälisestä muuttoliikkeestä Jyväskylä sai muuttovoittoa 456 henkilöä ja kotimai-
sesta muuttoliikkeestä muuttovoittoa kertyi 394 henkilöä. Muuttovoitto kansainvälisestä muuttoliik-
keestä oli Jyväskylässä poikkeuksellisen suuri vuonna 2020. Tätä selittää maastamuuttojen määrän 
voimakas lasku koronapandemian vaikutuksesta. Jyväskylän kuntien välinen muuttovoitto laski edel-
täviin vuosiin verrattuna, kun tulomuuttojen määrä väheni ja lähtömuuttojen määrä kasvoi. Jyväskylä 
sai noin 200 henkilöä vähemmän muuttovoittoa vuonna 2020 kuin vuotta aiemmin. Jyväskylässä 
syntyi 1 306 lasta ja kuoli 1 075 henkilöä, luonnollinen väestönlisäys oli näin ollen 231 henkilöä. 
Vuoden 2020 aikana Jyväskylässä syntyi 51 lasta enemmän kuin vuonna 2019. 
 
 
Väestönmuutokset Jyväskylässä 2010-2020* 

 

 
Jyväskylän seudun väkiluku kasvoi 921 asukkaalla edellisvuodesta. Vuoden 2020 aikana seutukun-
nan kunnista Jyväskylän, Muuramen ja Uuraisten väestönlisäys oli positiivista. 10 suurimman kau-
pungin suhteellinen väkiluvun kasvu oli suurinta Vantaalla (1,5 %), Tampereella (1,4 %), Espoossa 
(1,1 %) ja Oulussa (1,0 %). Jyväskylän suhteellinen väestönkasvu oli seitsemänneksi suurinta. 
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Jyväskylän ja seutukunnan muiden kuntien väestön vuosittainen kokonaismuutos 2010-2020* 

 

Työllisyys 

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia ja sitä ehkäisevät rajoitustoimet nostivat työttömyysluvut 
äkillisesti jyrkkään nousuun koko maan laajuisesti. Työttömistä työnhakijoista erityisesti kokoaikai-
sesti lomautettujen määrä kasvoi voimakkaasti. Jyväskylässä lomautettujen määrä oli korkeimmil-
laan huhtikuussa, jolloin lomautettuna oli noin 4 000 henkilöä. Kesäkuussa Jyväskylän työttömyys-
aste nousi 19,3 prosenttiin, mutta lähti sen jälkeen laskuun lomautettujen määrän vähetessä heinä-
elokuun aikana huomattavasti. Vuoden 2020 loppupuolella lomautettujen määrä kääntyi jälleen hie-
noiseen nousuun. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan Jyväskylän työttömyysaste oli jou-
lukuun 2020 lopussa 16,3 prosenttia, mikä on 3,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vastaavaan ai-
kaan vuonna 2019. Työttömiä työnhakijoita oli 11 264 henkilöä, joista lomautettuja 1 427. Työttömien 
työnhakijoiden määrä kasvoi 2 418 henkilöllä (27,3 %) vuoden takaisesta. Lomautettujen osuus muu-
toksesta oli noin 39 prosenttia eli 945 henkilöä. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli joulukuussa 2 071 
(+24,7 %) ja pitkäaikaistyöttömiä 3 335 (+54.5 %). Kymmenen suurimman kaupungin vertailussa 
Jyväskylän työttömyysaste oli joulukuussa 2020 kolmanneksi korkein Lahden ja Turun jälkeen. 
 
 
Työttömät työnhakijat; kokoaikaisesti lomautetut ja työttömät Jyväskylässä kuukausittain 2019 ja 2020 
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Kymmenen suurimman kaupungin työttömyysaste joulukuussa 2020 sekä muutos 12 kk 

 

 

Asuminen 

Vuonna 2020 Jyväskylän asuntotuotanto laski huippuvuosista, mutta määrä on edelleen pitkän ai-
kavälin keskiarvon yläpuolella. Asuntoja valmistui vuonna 2020 yhteensä 1 691, mikä on 290 asun-
toa vähemmän kuin vuonna 2019. Asuntotuotannossa jatkui edelleen vahva painotus kerrostaloihin, 
joihin sijoittui 82 prosenttia asunnoista. Rakennusluvissa myönnettyjen asuntojen määrä laski mer-
kittävästi vuoteen 2019 nähden. Vuonna 2020 rakennuslupia myönnettiin yhteensä 1 193 uudelle 
asunnolle, kun vuonna 2019 lupa myönnettiin 1 915 asuntoon. Asuntorakentamisen aloittamisen vo-
lyymit ovat muuttuneet yleisen taloudellisen tilanteen ja koronapandemian aiheuttamien muutosten 
ja varovaisuuden vuoksi. 
 
 
Valmistuneet asunnot talotyypeittäin Jyväskylässä 2010-2020 

  

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kerrostalot 759 721 779 801 729 908 1 132 1 399 1 705 1 662 1 387

Rivitalot 68 107 157 100 94 92 64 132 108 104 107

Omakotitalot 220 269 233 213 201 141 142 155 188 215 196
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1.1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 

Jyväskylän talouden kehitys 

Jyväskylän kaupungin talous toteutui huomattavasti parempana kuin vuoden 2020 talousarviossa 
ennakoitiin. Kaupungin vuosikate oli 71,8 miljoonaa euroa ja vuosikate toteutui 17,2 miljoonaa euroa 
alkuperäistä talousarviota ja 25,0 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Edellisvuo-
desta vuosikate kasvoi 49,6 miljoonaa euroa. Poistot ja arvonalentumiset olivat 55,7 miljoonaa euroa 
ja vuosikate kattoi niistä 128,9 prosenttia. Näin mitaten kaupungin tulorahoitus on tasapainossa. 
Tilikauden ylijäämä oli 16,4 miljoonaa euroa.   
 
Kaupungin investointien määrä oli yhteensä 64,6 miljoonaa euroa ja investointimenot laskivat 3,5 
miljoonaa euroa (-5,2 %) edellisvuodesta. Suurimmat investointikohteet olivat Keljonkankaan yhte-
näiskoulun uudisrakennus (13,8 milj. euroa) ja Kortepohjan päiväkotikoulu (5,2 milj. euroa). Kunnal-
listekniikkaan investointiin 22,4 miljoonaa euroa. 
 
Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 382,9 miljoonaa euroa eli 2 669 euroa asukasta kohti. 
Lainakanta laski edellisestä vuodesta 24,1 miljoonaa euroa (190 euroa/asukas). Lainojen määrä oli 
siten pienempi, kuin kunnissa keskimäärin. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kuntien yhteen-
laskettu lainakanta asukasta kohden oli vuoden 2020 tilinpäätöksissä 3 478 euroa. 
 
Kaupungin talouden parempi toteuma on pitkälti seurausta valtion myöntämistä kertaluontoisista ko-
ronatuista, joita kaupunki sai yhteensä noin 44,3 miljoonaa euroa. Koronatuet kunnille -taulukossa 
on kuvattu koko maan tasolla tilivuodelle 2020 kirjatut valtion koronatuet sekä Jyväskylän kaupungin 
osuus niistä. Valtion koronatuet jakautuivat yleiskatteellisen valtionosuuden ja yleiskatteellisen yh-
teisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön lisäyksiin sekä toimintatuloihin kohdistuneisiin valtionavus-
tuksiin, joiden käyttöaika jakaantui vuosille 2020 - 2021. Seuraavassa taulukossa on esitetty Jyväs-
kylän kaupungin vuoden 2020 tulokseen kirjattu osuus tuista.  
 

Koronatuet kunnille 2020 

Koko 
maa 
milj. € 

Jyväskylä 
milj. € 

Valtionosuuden lisäys mm. kunnallisverotulojen menetysten, maskihankintojen ja muiden 
koronavaikutusten (€/asukas) kompensointiin   

4. LTA 6/2020 722 17,4 

7. LTA 9/2020 400 9,7 

Testaus-, jäljitys- ym. koronakustannusten korvaus 7. LTA 9/2020 350 8,5 

Lisäys harkinnanvaraiseen valtionosuuden korotukseen 4. LTA 6/2020 50 0,0 

VALTIONOSUUKSIEN YLEISKATTEELLINEN KERTALUONTOINEN LISÄ YHTEENSÄ 1522 35,6 

   

Yhteisöveron jako-osuuden +10 %-yksikön korotus 4. LTA 6/2020 396 5,9 

VEROTULOJEN YLEISKATTEELLINEN KERTALUONTOINEN LISÄ YHTEENSÄ 396 5,9 

   

Joukkoliikenteen tuet 4. LTA 6/2020 200 1,8 

OKM:n korona-avustukset 4. LTA 2020 159 1,0 

TOIMINTATULOIHIN KOHDENNETTU KERTALUONTOINEN LISÄ YHTEENSÄ 359 2,8 

KAIKKI KORONATUET YHTEENSÄ 2277 44,3 

 
Valtion myöntämät koronatuet kasvattivat erityisesti kaupungin valtionosuuksia, joiden kautta saadut 
koronatuet olivat yhteensä noin 35,6 miljoonaa euroa. Yhteisöveron jako-osuuden 10 %-yksikön ko-
rotus lisäsi kaupungin verotuloja 5,9 miljoonaa euroa. Joukko- ja palveluliikenteeseen saatiin valtiolta 
ylimääräistä joukkoliikennetukea koronapandemian aiheuttamiin asiakasmaksutulojen menetyksiin 
1,8 miljoonaa euroa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin valtionavustuksena koronatukea 
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yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Saadut avustukset kohdistuivat varhaiskasvatukseen, esi- ja perus-
opetukseen sekä kansalaisopiston, museoiden, teatterin ja sinfonian toimintaan. 
 
Taulukossa esitettyjen koronatukien lisäksi kaupunki sai vuonna 2020 elinkeinoelämän veronmak-
sulykkäysten kustannusneutraalia kompensaatiota 2,7 miljoonaa euroa, joka vähennetään kaupun-
gin vuosien 2021 (-2,1 miljoonaa euroa) ja 2022 (-0,6 miljoonaa euroa) valtionosuuksista. Lisäksi 
kaupungin liikelaitoksista Keski-Suomen pelastuslaitos sai sisäministeriöltä avustusta koronapande-
mian aiheuttamiin kustannuksiin 33 600 euroa ja Kylän Kattaus -liikelaitos KEHA-keskukselta 14 230 
euroa toiminnan rajoituksista aiheutuneiden tulojen menetysten kattamiseen. 
 
Valtionosuuksia kaupungille kertyi yhteensä 230,2 miljoonaa euroa ja ne toteutuivat 36,4 miljoonaa 
euroa alkuperäistä talousarviota suurempina. Edellisvuodesta valtionosuudet kasvoivat 56,6 miljoo-
naa euroa (32,6 %). Valtionosuudet kasvoivat näin ollen ilman ylimääräistä koronatukea 21,0 miljoo-
naa euroa edellisestä vuodesta. 
 
Kaupungin vuoden 2020 verokertymä oli yhteensä 549,1 miljoonaa euroa, mikä on 24,9 miljoonaa 
euroa (4,8 %) edellisvuotta enemmän. Kunnan tuloveron tuotto kasvoi 24,4 miljoonaa euroa (5,5 %) 
ja yhteisöverojen tuotto 2,5 miljoonaa euroa (9,5 %). Kiinteistöveron tuotto laski 2,0 miljoonaa euroa 
(-4,2 %) edellisestä vuodesta. Kiinteistöverotuksen osalta siirryttiin verovelvolliskohtaisen verotuk-
sen valmistumiseen eli ns. verotuksen joustavaan valmistumiseen. Tämän seurauksena verovuoden 
2020 kiinteistöveron kokonaismaksuunpanosta erääntyy noin 10 prosenttia vuoden 2021 tammi-hel-
mikuun aikana. Kaupungin osalta verotuksen joustava valmistuminen pienensi vuoden 2020 kiinteis-
töveron tuottoa noin 5,0 miljoonaa euroa. Verotulot ylittivät muutetun talousarvion 6,1 miljoonalla 
eurolla, mutta jäivät 13,2 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienemmiksi.  
 
Koronapandemia ei heikentänyt kaupungin verotulokertymää siinä määrin, kuin vielä alkusyksyllä 
2020 oletettiin. Alla olevaan taulukkoon on koottu arvio koronan Jyväskylän kaupungille aiheutta-
mista tulonmenetyksistä ja lisäkustannuksista vuonna 2020. Koronapandemian vaikutukset heiken-
sivät kunnan tuloveron ja yhteisöveron tuottoa arviolta yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Käyttötalou-
den toimintatuottojen laskusta 9,7 miljoonaa euroa oli seurausta koronapandemian aiheuttamista 
ulkoisten toimintatulojen laskusta. Myyntitulojen vähenemiseen vaikutti merkittävästi joukkoliiken-
teen matkamäärien romahtaminen ja asiakastulot laskivat 3,4 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksutulojen pudotus sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sulut aiheuttivat puolestaan 3,6 
miljoonan euron loven kaupungin maksutuloihin. Koronapandemialla oli vaikutusta myös kaupungin 
toimintamenoihin. Koronasta aiheutuneet ulkoisten menojen lisäykset olivat 12,5 miljoonaa euroa. 
Merkittävin osa menojen lisäyksistä kohdistui sosiaali- ja terveyspalveluihin, jossa koronatestauk-
seen ja jäljitykseen sekä hoitotarvike- ja suojavarustehankintoihin kului yhteensä noin 8,7 miljoonaa 
euroa.  

Koronan aiheuttamat tulonmenetykset ja lisäkustannukset 2020, miljoonaa euroa 

Tuloslaskelman erä 
Tulonmenetykset 

milj. € 
Lisäkustannukset 

milj. € 
Yhteensä 

milj. € 

Toimintatulot yhteensä -9,7  -9,7 

Siitä: Myyntitulot -4,5  -4,5 

Siitä: Maksutulot -5,1  -5,1 

Toimintamenot yhteensä  12,5 12,5 

Siitä: Henkilöstömenot  1,9 1,9 

Siitä: Palvelujen ostot  5,9 5,9 

Siitä: Aineet, tarvikkeet ja tavarat  2,1 2,1 

Siitä: Muut toimintamenot  2,5 2,5 

Verotulot -12,5  -12,5 

Siitä: kunnallisvero -7,4  -7,4 

Siitä: yhteisövero -5,1   -5,1 

Tulonmenetykset ja lisäkustannukset yh-
teensä -22,2 12,5 -34,7 
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Koronapandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset kaupungin talouteen olivat arviolta yhteensä 
34,7 miljoonaa euroa ja kertaluonteisia koronatukia saatiin 44,3 miljoonaa euroa. Kaupunki pystyi 
hyödyntämään koronatilannetta myös toimintakulujen hallinnassa. Palvelusulkujen ja palveluiden 
vajaakäyttö mahdollisti 5–10 miljoonan euron säästöt toimintakuluihin. Henkilöstöä mm. sijoitettiin 
kaupungin sisällä muihin tehtäviin ja lomautettiin. Henkilöstö piti myös palkattomia vapaita ja sääs-
tövapaita purettiin. Myös erilaiset matkustus-, kuljetus-, majoitus- ja ravitsemuskustannukset toteu-
tuivat selvästi suunniteltua matalampina. Kokonaisuutena arvioiden koronalla oli kaupungin tilivuo-
den 2020 tulokseen noin 15-20 miljoonan euron positiivinen tulosvaikutus. 
 
Valtuustoon nähden sitovat määrärahat (toimintakate) olivat yhteenlaskettuna 719,0 miljoonaa euroa 
ja toteutuivat 18,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana, mutta jäivät 6,3 miljoonaa 
euroa alkuperäistä talousarviota heikommaksi. Käyttötalouden toimintakulut alittivat muutetun ta-
lousarvion 11,3 miljoonalla eurolla ja käyttötaloustulojen ylitys oli 7,2 miljoonaa euroa. Alkuperäiseen 
talousarvioon nähden toimintakulujen ylitys oli 7,8 miljoonaa euroa ja toimintatulojen 1,5 miljoonaa 
euroa. 
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta käyttötalouden määräraha alitti muutetun talousarvion 4,6 mil-
joonalla eurolla johtuen pääasiassa tulojen paremmasta toteumasta. Valtion korvaukset rintamave-
teraanien palveluiden tuottamisesta toteutuivat 1,9 miljoonaa euroa ennakoitua paremmin. Myös jä-
senkuntien maksuosuudet avoterveydenhuollon palveluista sekä sairaanhoitopiirin maksamat kor-
vaukset päivystystoiminnasta toivat tuloja 2,1 miljoonaa euroa arvioitua enemmän.  
 
Kasvun ja oppimisen palveluiden määräraha alittui 7,6 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen palve-
lualueen osuus alituksesta oli 6,4 miljoonaa euroa. Säästöjä kertyi erityisesti henkilöstömenoista, 
noin 5,0 miljoonaa euroa. Koronapandemian vuoksi varhaiskasvatuksen henkilöstöä siirtyi kevään 
ja kesän aikana sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtäviin. Palvelujen piirissä olevien lasten lukumää-
rän pienentyessä henkilöstö hyödynsi myös säästövapaita sekä palkattomia vapaita. Lisäksi var-
haiskasvatuksen yksiköissä pystyttiin tekemään rekrytointeja sekä sijais- ja määräaikaistyöntekijöi-
den järjestelyjä kustannustehokkaasti kulloisenkin palveluntarpeen mukaisesti. 
 
Kaupunkirakennepalveluiden määräraha alittui 4,0 miljoonaa euroa. Säästöjä kertyi erityisesti katu-
palveluissa. Koronapandemia aiheutti varovaisuutta hankintoihin ja kesän aikana oli myös ongelmia 
katujen päällysteiden saatavuudessa, jonka vuoksi katutyöt viivästyivät ja osin siirtyivät tuleville vuo-
sille. Koronapandemian vuoksi myös joukkoliikenteen matkamäärät romahtivat ja asiakastulot laski-
vat 3,4 miljoonaa euroa. Valtio myönsi ylimääräistä joukkoliikennetukea asiakasmaksutulojen me-
netyksiin noin 1,8 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen kustannuksissa saatiin myös säästöjä 0,9 mil-
joonaa euroa supistamalla liikennöintiä kevään ja alkusyksyn aikana. 
 
Liikelaitoksista Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintakate toteutui 2,5 miljoonaa euroa talousarviota pa-
remmin. Tilapalvelun menot alittuivat noin 1,0 miljoonaa euroa johtuen pääosin säästyneistä ener-
gia- ja kiinteistöjen hoitomenoista. Tulot toteutuivat 1,4 miljoonaa euroa talousarviossa ennakoitua 
paremmin.  
 

Edelliseen vuoteen verrattuna käyttötalouden toimintatuotot laskivat 18,7 miljoonaa euroa (-5,8 %) 
ja toimintakulut kasvoivat 13,3 miljoonaa euroa (1,3 %), joten käyttötalouden toimintakate heikkeni 
32,0 miljoonaa euroa (-4,7 %) edellisvuodesta.  
 
Käyttötaloustulojen ja -menojen muutoksissa näkyy Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen 
Kaupunkirakennepalveluiden toimialaan 1.1. 2020 alkaen. Yhdistymisen myötä liikelaitoksen ja kau-
pungin välinen sisäinen laskutus kunnallistekniikan- ja maaomaisuuden investointien sekä alueiden 
hoidon osalta päättyi. Aiemmin käyttötalouden kautta investointeihin kirjautuneet menot kohdistuivat 
nyt myös suoraan investointimenoiksi. Yhdistymisen seurauksena käyttötaloustulot ja -menot piene-
nivät noin 12,8 miljoonaa euroa vuodesta 2019.  
 
Maan myyntivoitot laskivat edellisvuodesta 1,3 miljoonaa euroa. Liikelaitoksista Keski-Suomen pe-
lastuslaitoksen toimintatuotot kasvoivat 2,2 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet pelastus-
palveluiden järjestämisestä olivat tulojen kasvusta 1,9 miljoonaa euroa, josta Jyväskylän kaupungin 
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osuus oli 1,1 miljoonaa euroa. Tilapalvelu-liikelaitoksen toimintatuotot kasvoivat sisäisten vuokrien 
myötä 3,7 miljoonaa euroa. 
 
Koronapandemia heikensi myös Kylän Kattaus -liikelaitoksen talouden toteumaa. Pandemian vuoksi 
opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa tilattujen aterioiden määrät pienenivät noin 20 % ja sen myötä 
liikelaitoksen sisäiset tulot laskivat 1,6 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan sisäisten tulojen lasku 
oli 2,0 miljoonaa euroa. Myös henkilöstöravintolan asiakasmäärä laski keskimäärin 26 % maalis- 
joulukuussa 2020 ja aiheutti ulkoisiin toimintatuloihin 0,9 miljoonan euron laskun. Sairaalan osasto-
ruokailun siirtyminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille 1.10.2020 alkaen pienensi myös liikelaitok-
sen ulkoisia toimintatuottoja 1,1 miljoonaa euroa.  
 
Jotta Kylän Kattaus -liikelaitoksen hinnoittelu ei vääristyisi suhteessa kustannusperusteiseen hin-
noitteluun, myönnettiin liikelaitokselle kaupungin sisäistä toiminta-avustusta noin 2,0 miljoonaa eu-
roa. Toiminta-avustuksen myötä liikelaitoksen toimintatuottojen lasku jäi 1,9 miljoonaan euroon edel-
lisestä vuodesta.  Avustus maksettiin Konsernihallinnon määrärahasta. Avustuksella Kylän Kattaus 
-liikelaitokselle saatiin kohdistettua valtion kaupungille myöntämää yleiskatteellista verorahoituksen 
kautta saatua koronatukea. 
 
Koronapandemian vaikutukset näkyivät myös työmarkkinatuen kuntaosuudessa, joka toteutui 2,4 
miljoonaa euroa edellisvuotta suurempana. Työttömyysaste oli helmikuussa 12,1 % ja pahimmillaan 

työttömyysaste oli noussut kesäkuussa 19,3 %:iin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden 
aikana. 
 
Kaupungin henkilöstömenot kasvoivat 11,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kaupungin palkallisten 
henkilötyövuosien kasvu oli noin 133 henkilötyövuotta. Vuoden 2020 aikana toteutettiin kahdeksan 
liikkeenluovutusta, joiden kautta kaupungin henkilöstö lisääntyi 63 henkilötyövuodella. Liikkeen-
luovutuksista suurimmat henkilöstövaikutukset olivat päihde- ja mielenterveyspalveluiden (+25 htv), 
kotihoidon palveluiden (+53 htv) sekä sairaalan osastoruokailun (-12 htv) siirroilla. Liikkeenluovutuk-
set huomioiden henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen oli 70 henkilötyö-
vuotta ja henkilöstömenojen kasvu 8,8 miljoonaa euroa.  
 
Vuoden 2020 aikana toteutuneet lomautukset toivat säästöjä henkilöstömenoihin 1,2 miljoonaa eu-
roa. Koronapandemia myös lisäsi osaltaan henkilöstömenoja mm. koronatestausten ja jäljitysten 
osalta. Koronapandemian kokonaisvaikutus henkilöstömenoihin oli -0,6 miljoonaa euroa. Virka- ja 
työehtosopimuksiin perustuvien sopimuskorotusten vaikutus henkilöstömenojen kasvuun oli noin 2,1 
miljoonaa euroa ja henkilöstösivukulut kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa. 
 
Toimintakuluja lisäsi myös erikoissairaanhoidon menot, joiden vertailukelpoinen kasvu edelliseen 
vuoteen oli 5,1 miljoonaa euroa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut siirtyivät 1.5.2020 alkaen liikkeen-
luovutuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi ja siirron myötä toi-
minnasta aiheutuneet menot siirtyivät erikoissairaanhoidosta osaksi avoterveydenhuollon menoja.  
Myös ikääntyneiden palveluasumisen ostopalvelut ja palvelusetelimenot (+2,6 milj. euroa) sekä las-
tensuojelun sijaishuollon ostopalvelut (+1,6 milj. euroa) toteutuivat edellisvuotta suurempina. Koti-
hoidon osalta toteutuneet liikkeenluovutukset pienensivät ostopalveluita ja palvelusetelimenoja 2,3 
miljoonalla eurolla. Huomioituna liikkeenluovutusten henkilöstösiirrot ja muu kotihoidon henkilöstö-
resurssien lisäys, kasvoivat kotihoidon kokonaismenot 3,3 miljoonaa euroa. 
 
Liikelaitoksista Tilapalvelu -liikelaitoksen ulkoiset toimintakulut kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa. Koro-
napandemia vaati siivoukseen lisäresursseja ja vuokrakustannukset kasvoivat Sairaalan Novan ruo-
kapalvelukeskuksen tilojen osalta. 
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Tilikauden päättymisen jälkeen tapahtuneet olennaiset toiminnan ja talouden muu-
tokset 

Vuonna 2020 toteutumatta jääneitä investointimenoja esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuoden 
2021 talousarvion muutosten yhteydessä yhteensä 18,7 miljoonaa euroa seuraavasti: 
 
 

Uudelleenbudjetoinnit 2021  
   

1000 euroa   

   

Irtain käyttöomaisuus  
Konsernihallinto 50,0 

Konsernihallinto, Tietohallinto, ict-investoinnit 818,0 

Sivistyslautakunta 27.1.2021 § 2  900,0 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 20.1.2021 § 4 23,5 

Kaupunkirakennelautakunta 23.2.2021 § 27 139,2 

   

Kunnallistekniikan investoinnit  
Kaupunkirakennelautakunta 23.2.2021 § 24 6 350,0 

   

Talonrakennusinvestoinnit  
Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta 24.2.2021 § 7 10 407,0 

   

Yhteensä 18 687,7 
 

 

Toimialojen toiminnassa ja taloudessa tapahtuneet olennaiset muutokset 

Konsernihallinto 

Vuosi 2020 oli koronapandemian takia kokonaisuudessaan poikkeuksellinen. Konsernihallinnossa 
siirryttiin maaliskuussa työskentelemään etänä. Kokoukset ja palaverit siirrettiin pidettäviksi Teams-
kokoussovelluksella. Tapahtumia tai vierailuja ei järjestetty vuoden aikana yksittäisiä poikkeuksia 
lukuun ottamatta. Kaupungin kannalta merkittäviä suurtapahtumia peruttiin, kuten MM-rallit. Matkus-
taminen työtehtävissä loppui. Yhteydenpito niin kotimaisiin kuin kansainvälisiin yhteistyökumppanei-
hin siirtyi etäyhteyksien pidettäviksi. Siirtyminen etätöihin ja työskentely kotoa käsin sujuivat pää-
sääntöisesti hyvin, joskin syksystä alkaen ja pandemian pitkittyessä työntekijöiden tukeen kiinnitettiin 
enemmän huomiota. Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta vuodelle 2020 aikataulutetut hankkeet 
ja tavoitteet saatiin toteutettua kohtuullisesti. Osalle konsernihallinnon henkilöstöstä osoitettiin muuta 
työtä, kun omat työtehtävät vähenivät pandemian johdosta. Apua annettiin konsernihallinnon sisällä 
muihin yksiköihin, mm. elinkeinoyksikköön (yksinyrittäjien tukipäätökset) tai muille toimialoille, erityi-
sesti kaupunkirakennepalveluihin. Töiden vähennyttyä oleellisesti jouduttiin myös lyhytaikaisiin lo-
mautuksiin konsernihallinnon eri yksiköissä. 
 
Julkiset kuulutukset ja yleistiedoksiantomenettely siirrettiin vuoden alussa fyysiseltä kunnan ilmoi-
tustaululta sähköiselle ilmoitustaululle kaupungin verkkosivuille. Koronapandemiasta johtuen kau-
punginhallitus päätti ottaa käyttöön 17.3.2020 alkaen erityistoimivallan, jonka nojalla kaupunginjoh-
taja päätti, että hallintosääntöön ja kaupunginvaltuuston työjärjestykseen lisätään sähköinen kokouk-
sen pitämisen mahdollisuus 19.3.2020 alkaen (kaupunginvaltuusto vahvisti asian hallintosääntöön 
27.4.2020/16). Kaupungin toimielimet pitivät kokoukset tästä alkaen pääsääntöisesti sähköisinä ko-
kouksina (Teams). Luottamushenkilöiden perehdyttäminen sähköisiin kokouksiin ja kokousmenette-
lyihin sekä eri ohjeisiin tehtiin maalis-huhtikuun aikana kunkin toimielimen aikatauluihin sovitellen. 
Aiemmin pilotoitu sähköinen pöytäkirjantarkastus otettiin laajemmin käyttöön (pl. seudulliset toimie-
limet sekä vaikuttamistoimielimet).  
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Tweb-järjestelmän kehittämistä jatkettiin syksyllä mm. saavutettavuusvaatimusten ja tiedonhallinta-
lain liittyvien vaatimusten osalta. Saavutettavuusvaatimuksiin liittyen kaupunginvaltuuston kokous-
tallenteet tekstitettiin syyskauden alusta alkaen. Koronapandemiaan liittyvät karanteeni- ja eristys-
päätökset työllistivät hallinnollisten päätösten tekemisen osalta maaliskuusta alkaen. Tiedonhallin-
talain täytäntöönpanoon liittyvä täydennys lisättiin hallintosääntöön ja kaupunginhallitus vahvisti tie-
donhallintaan liittyvät johdon vastuut sekä tietoturva- ja tietosuojapolitiikan. Tiedonhallintalain täy-
täntöönpanoon liittyen työstettiin myös mm. asiakirjajulkisuuskuvausta ja tiedonhallintamallia. Tieto-
suoja-asiat sekä asiakirjojen julkisuus ja henkilötietojen käsittely korostuivat edelleen lainsäädännön 
kokonaisuuden tiukennuttua. Kuntavaaleihin liittyviä tehtäviä aloitettiin tekemään alkusyksystä. Var-
sinainen äänestyspäivä kuntavaaleissa on 18.4.2021. 
 
Sähköisen allekirjoituksen ja sähköisen säilyttämisjärjestelmän hanke ja kilpailuttamisen valmistelu 
käynnistettiin alkukesästä, varsinainen kilpailutus ajoittuu vuoden 2021 alkupuolelle. Kaupunginar-
kisto kilpailutti paperiaineistojen digitointihankkeen syksyn aikana. Sen puitteissa digitoitiin sähköi-
seen muotoon kaikki Jyväskylän kaupungin kunnalliskertomukset vuodesta 1905 alkaen sekä Kor-
pilahden ja Säynätsalon kuntien valtuustojen pöytäkirjat. Neljäs ja kiinteistön viimeinen arkistoma-
kasiini saatiin kaupunginarkiston käyttöön. Novan terveysaseman valmisteluun liittyen hankittiin po-
tilasasiakirjojen arkistointiin sopivat arkistohyllyt Kuokkalan ja keskustan terveysasemien potilasar-
kistoille.  
 
Jyväskylän kaupungin kansainvälisissä yhteyksissä kansainvälinen verkostotyö muuntui kokonaan 
online kokouksiksi ja webinaareiksi. Kansainvälistä toimintaa kehitettiin kokonaisvaltaisemmin, mm. 
johdolle esitelty Kansainvälisen toiminnan nykytila ja painopisteet -työ sekä panostettiin kansainvä-
liseen viestintään: uusia nettisivuja ja englanninkieliset koronaverkkosivut ja -uutiset. Sen sijaan kan-
sainvälistä henkilöstövaihtoa, Martti Ahtisaari-luentoa, useita ystävyyskaupunkitapahtumia ja erilais-
ten kansainvälisten ryhmien kaupungintalon vierailuja ei voitu toteuttaa. 
 
EU-hankkeiden osalta vuosi 2020 jatkui koronasta huolimatta vilkkaana. Käynnissä olevien hankkei-

den toimintoja jatkettiin tilanteesta huolimatta soveltuvin osin, esimerkiksi Business Jyväskylän EU-

rahoitteiset arvoverkkohankkeet sekä kiertotalouden ratkaisuihin keskittyvä CIRCWASTE etenevät 

suunnitelmien mukaan. Myös vuonna 2020 päättyneet hankkeet olivat aiempien vuosien tapaan tu-

loksekkaita: nuorisopalveluiden Kasvun maisema (ESR) -hanke tarjosi nuorille tukea koulutuksen 

nivelvaiheisiin ja tavoitti kolmen vuoden aikana yli 1 100 nuorta. Hankkeessa kertyneet tulokset olivat 

erittäin positiivisia ja hankkeessa kehitetyt valmennusmallit vakinaistettiin pääosin hankkeen päätty-

essä. Vuoden aikana uusia rakennerahastohankkeita haettiin erityisesti nuoriso- ja työllisyyspalve-

luihin. Nämä hankkeet ovat käynnistyneet tai käynnistymässä alkuvuonna 2021.  

Vuonna 2020 Jyväskylä pyrki myös EU-hankkeiden ja projektien avulla vahvistamaan strategisia 

kehittämiskärkiään. Kaupungin ensimmäinen Erasmus+ Sport -hankehakemus sai myönteisen ra-

hoituspäätöksen loppuvuodesta ja käynnistyi tammikuussa 2021. Kumppanuushankeen tavoitteena 

on vaihtaa parhaita käytänteitä osallistuvien toimijoiden välillä sekä luoda yhteyksiä muihin euroop-

palaisiin liikuntakaupunkeihin. Jyväskylä valittiin myös mukaan Euroopan komission kaupunkihaas-

teeseen, jossa saamme tukea valitsemiimme kehittämiskärkiin (vihreä talous; liikunta, terveys ja hy-

vinvointi; kestävä matkailu; jatkuva ja uudistuva oppiminen), digitaalisia työkaluja kehittämisproses-

siin sekä pääsyn temaattisiin älykaupunkiverkostoihin. Valmistelutyötä tulevia hakuja silmällä pitäen 

jatkettiin muun muassa Eurooppalaisen digitaalisen innovaatiohubin (EDIH) sekä tulevien EU:n el-

vytysrahoitusten osalta.  

Laki- ja kilpailuttamispalveluiden keskeisimpänä painopistealueena vuonna 2020 oli sopimushallin-
nan prosessien kehittäminen. Sopimushallintaa koskeva ohjeistus valmistui vuodenvaihteessa 
2019-2020, ja vuoden aikana sopimushallinnan kehittämisen työpajoja on järjestetty sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa sekä kaupunkirakennepalveluissa. Kaupungin yhteisiä sopimuspohjia on myös ke-
hitetty ja loppuvuodesta 2020 käynnistettiin projekti kaupungin yhtenäisen sähköisen sopimushallin-
tajärjestelmän käyttöönottamiseksi. Päivitetyt hankintalinjaukset vahvistettiin kaupunginhallituk-
sessa vuoden 2020 lopussa. 
 
Sisäisen tarkastuksen toiminta perustuu kalenterivuoden mukaisesti laadittuun tarkastussuunnitel-
maan. Koska koronapandemialla on ollut huomattavaa vaikutusta kaupunkiorganisaation toimintaan, 
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niin myös tarkastustoiminnan järjestämisessä on huomioitu tarkastuskohteina olevien palvelualuei-
den ja -yksiköiden toiminnan muutokset. Koronapandemian myötä vuoden aikana on tehty muutok-
sia suunniteltuun työohjelman toteuttamisen aikataulutukseen. Vuoden aikana arvioitiin myös suun-
nitellusta poiketen tarpeelliseksi toteuttaa suositusten seurannan tueksi erillisiä jälkitarkastuksia, 
joissa varmennettiin annettujen suositusten toimeenpanoa ja tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnittelu-, seuranta- ja raportointiprosessiin tulleiden muu-
tosten pohjalta tunnistettiin kehitystarpeita vuosikellon sekä raportoinninrakenteen tarkentamiseksi, 
jotta tiedonkulku toteutuisi tarkoituksenmukaisemmin. Sisäinen tarkastus osallistui tähän kehitystyö-
hön, joka tulee jatkumaan vuonna 2021.   
 
Henkilöstötyössä oli tavoitteena vuodelle 2020 edistää arjen sujuvia käytäntöjä henkilöstötyön eri 
osa-alueilla ja tukea siten esimiestyön hallittavuutta. Koronapandemiasta johtuen painopiste siirtyi 
kuitenkin henkilöstökäytäntöjen ja -ohjeiden luomiseen sekä arjen esimiestyön tukemiseen perusar-
jen työtehtävien ohella. Esimiehille ja henkilöstölle laadittiin lukuisia erilaisia ohjeita siitä, miten toi-
mitaan uudessa ja jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa esimerkiksi karanteenin, työvelvoitteiden, pal-
kanmaksun, etätyön tai työssä havaittavien riskien arvioinnin ja niiden poistamisen suhteen. Perus-
tehtävien osalta tehtiin aiempien vuosien tapaan rekrytointeja ja työsopimuksia sekä neuvoteltiin 
paikallisista sopimuksista ja käynnistettiin vuoden 2021 järjestelyerän jakamisen valmistelu.  
 
Osaamisen kehittämisen painopisteenä on ollut muuttuvan työelämän vaatimien osaamisten tunnis-
taminen ja tukeminen siten, että huomio on joustavuudessa, muutoskykyisyydessä sekä asiakkaiden 
tarpeiden tunnistamisessa. Tätä koeteltiin ja harjoiteltiin kaikissa ammattiryhmissä koko henkilöstön 
keskuudessa.  Edellä kuvattujen muutosten lisäksi, eri henkilöstöryhmät ottivat entistä intensiivisem-
min käyttöön digitaaliset työkalut, kuten juuri käyttöönotetun O365:n teams-työkalun. Digitaalisten 
työkalujen ja etätyön hyvää toteutumista tuettiin IT-oppimisalustalla. Työkalujen haltuunoton lisäksi 
ohjattiin etätyön johtamiseen sekä laajemmin siihen mitä on huomioitava digitaalisessa työpäivässä.   
 
Vuoden 2020 aikana käytiin kolmet yhteistoimintamenettelyt. Kaksi ensimmäistä perustui ko-
ronapandemian aiheuttamaan työn vähenemiseen, esimerkiksi toimipisteiden sulkemisen ja asiak-
kaiden palvelukysynnän vähentyessä. Samalla rakennettiin yhteistyössä esimiesten kanssa ensim-
mäisen kierroksen sisäisen liikkuvuuden toimintamalli. Niille, joilta työ väheni, tarjottiin kelpoisuuden 
ja osaamisen sen mahdollistaessa työtä yksiköistä, joissa sitä oli tarjolla tai joissa varauduttiin mah-
dollisiin koronapandemiasta johtuviin poistumiin. Vuoden aikana vakituisista henkilöistä yli 300 siirtyi 
joksikin aikaa toiseen tehtävään koronan aiheuttaessa lisätyön tarvetta. Siirrot perustuivat sekä hen-
kilöstön oman työn vähenemiseen että lisätyöstä johtuvaan siirtotarpeeseen. Tämän lisäksi oli muita 
siirtymiä juuri työn vähenemisen vuoksi, esimerkiksi sivistyksen toimialalta kaupunkirakenteen toi-
mialalle. Näistä toimista ja lomien pitämisestä huolimatta henkilöstöä jouduttiin myös lomauttamaan. 
Lomautukset koskivat erityisesti osaa sivistyspalveluiden henkilöstöä.  
 
Kolmas yhteistoimintamenettely aloitettiin kesäkuussa neuvottelujen päättyessä lokakuussa. Neu-
votteluissa käytiin läpi talousarviovalmistelussa esille tulleita seikkoja sekä koronapandemian pitkit-
tymistä. Vuoden aikana toteutui yhteensä kahdeksan liikkeenluovutusta, joissa siirtyi henkilöstöä 
sekä kaupungin palvelukseen että pois kaupungin palveluksesta. 
 
Syksyllä käynnistyi myös työsuojelutyön uudistaminen. Tämä tarkoitti juuri opituilla työkaluilla esi-
merkiksi viikoittaista esimiesten työsuojelutuntia, aiheina työsuojeluhenkilöstön rooli ja tehtävät koko 
työyhteisön tukena sekä työterveysyhteistyö ja työpaikkaselvitykset. Tätä työtä jatketaan edelleen.   
 
Koronapandemian vaikutus näkyi merkittävästi myös talous- ja strategia -palvelualueen toiminnassa 
vuonna 2020. Valtio päätti vuoden aikana yhteensä seitsemästä lisätalousarviosta, joilla kaikilla oli 
vaikutuksia kaupungin talouteen ja toimintaan. Koronapandemia toi paljon epävarmuutta talouden 
suunnitteluun ja aiheutti myös monenlaisia tarpeita operatiiviseen taloushallintoon ja talouden seu-
rantaan. 
 
Keväällä 2020 edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä kaupunginhallitus asetti 
taloustoimikunnan ja käynnisti talousohjelman 2021–2025 laadinnan. Talousohjelmaa valmisteltiin 
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vuoden 2020 aikana ja aikataulun mukaisesti ohjelma valmistui alkuvuodesta 2021. Talousohjelma 
toimii tulevan valtuustokauden talouspolitikan pohjana. 
 
Taloussuunnittelua ja raportointia kehitettiin vuoden 2020 aikana. Kehittämisessä huomioitiin valta-
kunnallinen taloustilastoinnin kehittämiseen ja automatisointiin tähtäävä Kuntatieto-hanke. Samalla 
käynnistettiin uuden taloussuunnittelujärjestelmän hankinta yhteistyössä kaupungin talous- ja palk-
kahallinnon päivittäisiä palveluita tuottavan Monetran kanssa. Uusi taloussuunnittelujärjestelmä ote-
taan käyttöön asteittain vuoden 2021 loppuun mennessä.  
 
Edunvalvonnan painopisteenä oli MAL-sopimusmenettelyn edistäminen, osallistuminen valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmän laadintaan sekä vaikuttaminen valtion taloudellisten koronakompensaa-
tioiden kriteereihin. 
 
Koronapandemian vaikutukset myös yrityselämään näkyivät nopeasti keväällä 2020.  Koronasta sel-

viämiseksi Elinkeinoyksikkö tehosti neuvontapalveluitaan, osallistui valtion apuna yksinyrittäjien tu-

kien jakamiseen, käynnisti poikkeustilasetelin jakamisen sekä valmennus- ja sparrausohjelmia yri-

tysten tueksi. Valtio jakoi kuntien avulla koronapandemiasta kärsineille yksinyrittäjille 2000 euron 

tukia. Jyväskylän elinkeinoyksikössä jaettiin 2,1 miljoonan euron edestä valtion tukia ja samalla kä-

siteltiin myös Laukaan kunnan tuet. Kaupungin oma tuki, yrityspalveluseteli, kanavoitiin yritysten uu-

distumisen ja kehittämisen tueksi ja sen rinnalla toteutettiin mm. verkkokaupan kehittämisen valmen-

nusohjelmia, webinaareja ja yritysklinikoita. Verkostoitumistapaamiset ja kaikki yritystapahtumat pe-

ruttiin ja kehittämishankkeita siirtyi myöhemmäksi. Osa henkilöstöstä lomautettiin ja osa otti vastaan 

muita tehtäviä kaupungin sisällä kesän ja alkusyksyn aikana. Syksyllä käynnistettiin pikaisesti erityi-

sesti mikroyrityksille koronapandemiasta selviämisen sparraus -kampanjoita Keski-Suomen liiton ja 

Ely-keskuksen tuella. 

 

Vuoden 2020 aikana käytiin Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ekosysteemineuvottelut kahden 

kansainvälisesti kilpailukykyisen ekosysteemikärjen kehittämiseksi Jyväskylässä. Liikunnan, tervey-

den edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemissä organisoiduttiin yhdessä keskeisten toimijoiden ku-

ten Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa, käynnistettiin uusia 

arvoverkkoja ja edistettiin ekosysteemitoimijoiden palvelumuotoilua ja pilotointiin kansainvälisiä kas-

vuohjelmia. Ekosysteemin kaupunkikehitysalustan Hippoksen sijoittajaneuvottelut etenivät ja uusi 

rahoittaja liittyi hankkeeseen mukaan.  

 
Työllisyyspalveluiden toimintaa hallitsi vuonna 2020 kaksi teemaa, yhtäältä Työllisyyden kuntako-
keiluun valmistautuminen ja toisaalta toimintojen sopeuttaminen koronapandemian asettamiin raa-
meihin.  
 
Työllisyyden kuntakokeilun oli määrä käynnistyä alun perin 1.5.2020, mutta valtakunnallinen valmis-
telu aina lainsäädäntöä myöten lykkääntyi vuoden lopulle saakka. Laki työllisyyden edistämisen kun-
takokeilusta vahvistettiin Eduskunnassa lopulta 15.12.2020 ja siinä yhteydessä kokeilujen käynnis-
tymisajankohdaksi varmistui 1.3.2021. Jyväskylän lisäksi Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualuee-
seen kuuluvat Laukaan ja Muuramen kunnat sekä Äänekosken kaupunki. Työllisyyskokeiluilla vah-
vistetaan kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä sovittamalla yhteen kuntien ja valtion re-
sursseja, osaamista ja palveluja.  
 
Työllisyyspalveluiden asiakaspalvelutyö ja palveluihin ohjaaminen toteutettiin koronapandemian ai-
kana etäpalveluna tai hybridimallilla lähi- ja etäpalvelua yhdistäen. Koronapandemian aikana on ollut 
havaittavissa ketteryyttä ja joustavuutta niin viranomaisten kuin palveluntuottajien toiminnassa ja 
kaikkien näiden yhteistyössä. Työnhakija-asiakkaita on pystytty ohjaamaan työllistymistä edistäviin 
palveluihin hämmästyttävän hyvin. 
 
Matkailussa tehtiin koronapandemian johdosta selkeä strateginen muutos toimintaan. Aktiiviset kan-
sainvälisen matkailumarkkinoinnin toimet, kuten media- ja matkanjärjestäjävierailut sekä kampanjat, 
pysäytettiin ja ulkomailta suuntautuvan matkailunedistämistyön toimet siirrettiin suuralueyhteistyön 
osalta imagomarkkinointiin, olemassa olevien kansainvälisten yhteyksien ylläpitoon ja virtuaalisiin 
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markkinointi- ja myyntitapahtumiin. Toiminnan painopiste siirrettiin vahvasti lähimatkailuun ja koti-
maan matkailuun. Keväällä matkailu käynnisti myös palkitun Support Locals -kampanjan, jonka tar-
koituksena oli auttaa paikallisia yrityksiä tuomalla esiin palveluita, jossa annettiin ajankohtaista tietoa 
alueen yritysten palveluista ja esiteltiin uusia tapoja tukea alueen yrityksiä.  
 
Koronpandemia näkyi Visit Jyväskylän toiminnassa myös lomautuksina. Lisäksi muutama työntekijä 
matkailusta siirtyi Business Jyväskylään avustamaan yksinyrittäjien koronahakemuksissa muuta-
maksi kuukaudeksi. Visit Jyväskylä haki ja sai myös 240 000 euron hankerahoituksen Suomen hal-
lituksen lisätalousarviossa matkailulle myöntämästä tuki- ja kehittämisrahasta Matkailun vastuulli-
suus näkyväksi Keski-Suomessa -hankkeelle. Lisäraha oli tarkoitettu matkailualueille koronapande-
mian aiheuttamiin matkailun elpymistoimiin ja matkailun kehittämiseen. Merkittävä ponnistus vuonna 
2020 oli Visit Jyväskylän vetovastuulla toteutettu Keski-Suomen matkailustrategia vuosille 2021–
2025.  
 
Kaupungin viestintä ja markkinointi keskittyi koronapandemian myötä tiedottamaan ihmisten tervey-
teen ja koronalta suojautumiseen liittyvistä asioista sekä muutoksista kaupungin palveluissa. Tapah-
tumiin ja kongressitoimintaan liittyvä toiminta pysähtyi koronapandemian myötä lähes täysin. Brän-
dityössä keskityttiin valittuihin teemoihin opiskelijakaupunki ja liikuntapääkaupunki ja siirryttiin suun-
nittelusta käytäntöön. Opiskelijakaupungin verkkosivut uudistettiin ja liikuntapääkaupungin viestin-
nän suunnittelua tiivistettiin käynnistettäväksi koronapandemian jälkeen. Markkinointi-ilmettä uudis-
tettiin kevyesti ja tiedotuslehti lakkautettiin vuoden lopussa.  Verkkoviestinässä ja -palveluissa kes-
kityttiin erityisesti saavutettavuuden eli esteettömyyden parantamiseen. Kaupungin aktiivisuus ja nä-
kyvyys sosiaalisen median kanavissa kasvoi, samoin kuin päätilien seuraajamäärät. 
  
Merkittävin muutos viestinnän, markkinoinnin ja matkailun organisoinnissa tapahtui syyskuun 
alussa, kun matkailu siirtyi elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueella omaksi palveluyksikök-
seen. 
 
Laki julkisesta tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020 alkaen. Tiedonhallinnan vastuut ja tietoturva- 
ja tietosuojapolitiikka linjaa ja määrittelee tiedonhallinnan sekä tietoturvan ja tietosuojan tavoitteet, 
roolit ja vastuut Jyväskylän kaupungissa. Päivitetty dokumentti hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 
21.9.2020. Jyväkylän tiedonhallintamallin suunnittelu aloitettiin ohjausryhmän toimesta.  
 
NOVA-sairaalan käyttöön tulevan uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän (ASTER) valinnasta teh-
tiin hankintapäätös. Suunnitteluvaihe käynnistyi, jonka aikana järjestelmän toimittaja Cerner ja hank-
keessa mukana olevat sairaanhoitopiirit käyvät yhdessä läpi, miten ohjelmistoa tulee muokata, jotta 
se vastaisi suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeita. Suunnitteluvaihe kestää elokuun lop-
puun 2021. NOVA-sairaalan käyttöönotto kaupungin sote-palveluiden osalta vaati paljon koordinoin-
tia sairaanhoitopiirin ict-palvelujen kanssa ja muutoksia kaupungin omiin ict-palveluihin. Muutossa 
Novaan otetaan käyttöön uusia ratkaisuja sekä teknologioita. 
 
Office 365 käyttöä laajennettiin ja käytön aloittivat perusopetus, luottamushenkilöt, Työterveys Aalto 
Oy, Työterveys Laine Oy sekä Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy. Keski-Suomen pelastuslaitoksen 
käyttöönotto siirtyi vuodelle 2021.   
 
Jyväskylän kaupunki on mukana Hanselin yhteishankintana kilpailuttamassa teleoperaattoripalvelui-
den puitejärjestelyssä. Hansel ja Telia Finland allekirjoittivat puitesopimuksen 30.6.2020. Palvelui-
den vaihtamiseen Elisalta Telialle liittyvä suunnittelu käynnistettiin. 
 
Koronapandemian vuoksi etätyö ja kokouskäytännöt mahdollistettiin Office 365 työkaluilla ja lisää-
mällä suojattujen vpn-yhteyksien kapasiteettia.  Etätöissä olevien työntekijöiden tukemiseen otettiin 
käyttöön uusia tietoturvallisia toimintamalleja ja prosesseja. Kaupungille otettiin käyttöön uusi intra-
net, joka toimii Office 365 ympäristössä. Tämä mahdollistaa uudenlaisen viestinnän työntekijöille 
sekä intranetin paremman käytettävyyden eri laitteilla.  
 
Monetra Keski-Suomi Oy:n kanssa aloitettiin henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmien uudis-
tamisen tiekartan suunnittelu. 
  

26



 
  Toimintakertomus 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalveluissa koronapandemia leimasi palveluiden toteuttamista vuoden aikana. 
Palveluissa otettiin käyttöön varotoimet koronan leviämisen ehkäisemiseksi ja päivitettiin suunnitel-
mat palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi.  

 
Sosiaalipalveluiden asiakkaiden palvelut pystyttiin pääsääntöisesti järjestämään. Asiakastyössä siir-
ryttiin mahdollisuuksien mukaisesti etätyöhön. Asiakasasioita hoidettiin välttämättömien tapaamis-
ten lisäksi puhelimitse, sähköisiä asiointikanavia sekä Teamsia hyödyntäen. Ryhmämuotoisia toi-
mintoja jouduttiin keskeyttämään tai rajaamaan. Vammaispalveluissa työ- ja päivätoimintaa järjes-
tettiin rajoitetusti tai yksilökohtaisesti.  Henkilöstösiirroilla turvattiin palveluiden jatkuvuutta kehitys-
vammaisten palveluissa. 

 
Palaverikäytännöissä Teamsin käyttö vakiintui. Korona syvensi eri palveluiden henkilöstön yhdessä 
tekemistä. Sosiaalipalveluista osallistuttiin kauppa-apua järjestävään koronapuhelinpalveluun ja yli 
70-vuotiaiden soittorinkiin yhdessä muiden palveluiden kanssa. Päihteiden käyttäjien palvelukeskus 
Hanskan henkilöstö jalkautui kaupungille asiakkaidensa pariin ajankohtina, jolloin palvelukeskus oli 
suljettuna tai toimi rajoitetusti.  Kasvosuojaimien jakelu vähävaraisille käynnistettiin elokuun lopussa.   
 
Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys laajeni kattamaan koko Keski-Suomen alueen. Keski-Suo-
men keskussairaalassa aloitti työnsä järjestämisvelvoitteen mukaisesti sosiaalipalveluiden sosiaali-
työntekijä.  
 
Lastensuojelun jälkihuolto-oikeus laajeni uuden lainsäädännön myötä 25 ikävuoteen. Myös yksin 
ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijoiden kotoutumislain mukaisen jälkihuollon päättymisen 
ikäraja nousi 25 ikävuoteen. 
 
Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden kanssa valmisteltiin lapsiperheiden yhteinen palvelutar-
peen arvioinnin toimintamalli (PTA). Sen myötä lastensuojelun alkuarviointi siirtyi osaksi PTA-tiimiä 
lapsiperheiden varhaisen tuen palveluihin vuoden 2021 alusta. 
 
Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa käynnistettiin 1.2.2020 alkaen moniammatillinen viranomais-
työryhmä (Ankkuri). Ankkuri-tiimin nopealla puuttumisella ehkäistään ja katkaistaan nuorten rikos-
kierteitä ja syrjäytymistä.  

 
Mielenterveyskuntoutujien sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut siirtyivät Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiriltä aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palvelujen ostopalveluiksi.   
 
Kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden asumisen tuen palvelut, henkilökohtaisen avun ja 
hoitoavun palvelut kilpailutettiin.  Lisäksi toteutettiin maakunnallisen välitys- ja kuljetuspalvelun kil-
pailutus. 
 
Sosiaalipalveluiden henkilöstö osallistui Keski-Suomen tulevaisuuden sote-keskus - hankkeiden ke-
hittämistyöryhmiin. Sosiaalipalvelut on ollut tiiviisti mukana myös avoterveydenhuollon koordinoi-
massa sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluohjaus -projektissa. Sosiaalipalveluissa valmisteltiin 
Kanta-palveluihin siirtymistä ja osallistuttiin Aster-hankkeen työpajoissa asiakas- ja potilastietojär-
jestelmien kehittämiseen.  
 
Sijaisten saatavuudessa oli ajoittain vaikeuksia, joten vuosilomien, arkipyhävapaiden ja äkillisten 
sairauspoissaolojen sijaisuuksien järjestely oli aiempia vuosia haasteellisempaa vammaispalve-
luissa, lastensuojelun sosiaalityössä sekä nuorisokodeissa.  
 
Vanhuspalveluiden nimi muuttui helmikuun alussa Ikääntyneiden palvelualueeksi, ja palvelualue ja-
kaantui kolmeen palveluyksikköön, palveluohjaus ja ennaltaehkäisevät palvelut, kotihoito sekä 
ikääntyneiden asuminen. Palvelualueelle saatiin kolmas palvelupäällikkö kotihoidon palveluyksik-
köön, joka osoittautui merkittäväksi kotihoidon toiminnan laajentuessa vuoden aikana. 
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Vuoden 2020 lopussa (31.12.) kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus oli noin 90 % ikäluokasta 
(arvioluku 11 310). Vuonna 2025 yli 75-vuotiaita arvioidaan olevan 15 400 ja vuonna 2030 jo lähes 
17 800. Myös yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden asukkaiden määrät lisääntyvät voimakkaasti, joka 
tulee huomioida toiminnan ja palveluiden suunnittelussa läpi palvelualueen.   
 
Koronaepidemian vaikutukset näkyivät koko palvelualueella maaliskuusta alkaen loppuvuoteen. 
Henkilöstöä työskenteli muista palvelualueilta toukokuun lopulle, mikä näkyi kasvaneena henkilös-
tökustannuksina, toki vahvisti osaltaan henkilöstöresursseja. Poikkeusolojen aiheuttamat vaatimuk-
set ohjeistusten nopeisiin muutoksiin suojainten osalta vaativat henkilöstöltä paljon henkistä veny-
mistä riskiryhmään kuuluvien asiakkaiden laadukkaan hoidon järjestymisessä. Henkilöstö ja esimie-
het toimivat koronan vaatimien ohjeiden osalta erinomaisesti ja korona pysyi hallinnassa huolimatta 
vaativasta asiakasryhmästä. Omaisten kanssa tehtävää yhteistyötä kuten omaisfoorumit ja asiakas-
raadit ei voitu toteuttaa koronaepidemian vuoksi. Puhelinyhteydenpitoa vahvistettiin ja pilotoitiin 
Onerva- ja Mumo-sovelluksilla. Onerva on vakituisessa käytössä kotihoidon asiakkailla mahdollis-
taen yhteydenpidon omaisten kanssa.  
 
Sairauspoissaolojen alkuvuoden hyvästä laskusuunnasta käännyttiin taas poissaolojen kasvuun ke-
sään mennessä, osan poissaoloista selittyessä koronan aiheuttamista poissaoloista (ohjataan ko-
ronatestiin ja ehdoton kielto tulla infektiosairaana töihin), eroa edelliseen vuoteen ei ollut, työntekijä 
sairastaa keskimäärin 21 päivää/vuosi. Erityisesti 1–3 pv:n ja 4–14 pv:n poissaolot lisääntyivät edel-
liseen vuoteen, mutta yli 60 pv poissaolot taas vähenivät.  Tupla- ja hälytysrahakorvaukset kasvoivat 
edelliseen vuoteen verrattuna 34 % johtuen sairauspoissaolojen vaatimista henkilöstötarpeista ja 
toisaalta edelleen jatkuvista rekrytointihaasteista palvelualueella. Erityisesti kasvu näkyy kotihoi-
dossa, ollen jopa 37% edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Henkilöstön saatavuus- ja rekrytointivaikeudet olivat edelleen koko vuoden haasteena erityisesti ko-
tihoidossa. Keinoja rekrytointiin oli haasteellista kehittää koronan vaikutusten takia. Rekrytoinnin 
haasteellisuus näkyi kaupungin yt-menettelyiden vuoksi, jolloin sijaisuuksia ei saanut täyttää suo-
raan vaan ensin piti selvittää lomautusuhan alla olevien tilanne.  
 
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies ja Länsi- ja Sisäsuomen aluehallintoviraston ylitarkastajat teki-
vät useita selvityspyyntöjä palvelualueelle, joihin vastattiin vuoden aikana.  
 
Perheiden ennaltaehkäisevissä palveluissa koronan vaikutus palveluissa näkyi etäpalveluiden li-
sääntymisenä, ryhmätoimintojen osittaisena lakkautuksena ja kiireettömien palveluiden työntekijöi-
den siirtoina koronan vaatimaan palvelutoimintaan. Erityisesti henkilöstösiirrot kouluterveydenhuol-
lossa ja neuvoloissa vaikuttivat lasten määräaikaisten tarkastusten ruuhkautumiseen. Tarkastukset 
saatiin pääosin toteutettua syksyllä. Koronan vaikutus lasten, nuorten ja perheiden psyykkisen ja 
taloudellisen tuen tarpeisiin on selvästi kasvanut.  
 
Etäopetuksen kielteisten vaikutusten ehkäisemiseksi tiivistettiin yhteistyötä säännöllisillä tapaami-
silla lapsiperhetoimijoiden ja oppilashuollon henkilöstön välillä. Lapsen ja nuoren kehityksen ja op-
pimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen avun tarve korostui ja tullee näkyviin myös viiveellä. Palvelualu-
eella annettiin Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolle erillisselvitykset kouluterveydenhuollon 
sekä koululääkärityön lakisääteisestä toteutumisesta. Palvelualueen henkilöstön keskimääräinen 
sairaspoissaolopäivien määrä nousi 19,1 pv (2019: 15,5 pv). 
 
Ennaltaehkäisevien- ja peruspalveluiden vaikuttavuuden arvioimiseksi koottiin tietoa asiakastar-
peista ja palveluprosesseista. Asiakassegmentoinnin laajentaminen eteni lastenneuvolan, lastenval-
vojien ja perheneuvolan palveluissa. Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelman jatkeeksi painopis-
teenä on ollut peruspalveluiden vahva osaaminen ja asukkaiden palvelutarpeisiin vastaaminen oi-
kea-aikaisesti arvioiden tarkoituksenmukainen tuki. Palvelutarpeiden ja kustannusten kasvuun on 
vastattu etävastaanottoja ja sähköisiä palveluja lisäämällä, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin 
(PTA) uuden toimintamallin valmistumisella, kouluterveydenhuollon lääkärityön ja kouluikäisten kun-
toutustyön kehittämisellä, monialaisella toimialat ja palvelualueet ylittävällä yhteistyöllä, alueellisella 
perhekeskustoiminnalla sekä asiakassegmentoinnilla.  
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Erikoislääkärihankinta valmisteltiin soten toimialan yhteistyönä. Valvottujen tapaamisten hankinta 
valmisteltiin yhteistyössä lastensuojelun avohuollon kanssa. Kilpailutuksen kautta saatiin kolme pal-
veluntuottajaa valvottujen tapaamisten palveluihin. Poikkeuksellisena koronavuonna voimavarana 
on ollut henkilöstön osaamisen syventäminen, toimiva esimiestyö ja johtaminen sekä työhyvinvoin-
tiin vaikuttavien tekijöiden huomioiminen osana kustannusten hallintaa ja toiminnan tehostamista. 
 
Aikuisten psykologipalvelut keskitettiin Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikköön 1.5.2020. 
Pienten lasten psykologipalvelut yhdistettiin lasten ja perheiden Varhaisen tuen palveluihin. Lasten-
suojelun alkuarvioinnin tiimi sekä Varhaisen tuen palveluohjaus ja palvelutarvearviointi valmisteltiin 
uuteen toimintamalliin ja yhdistettiin palveluna. Nuorten talon valmistelussa oli mukana Nuorisovas-
taanotto. Äitiysfysioterapia-, liikunta- ja kuntoutuksen palveluja ja viestintää selkeytettiin kokonaisuu-
deksi. Varhaiskasvatuksen ja perhepalveluiden yhteistyönä tehtiin POLKU-toimintamalli, jossa var-
haiskasvatuksessa psyykkisesti oireilevien lasten apu toteutuu monialaisesti ja sujuvasti. 
 
Palvelukokonaisuuksien yhteen vieminen on selkeyttänyt kuntalaisviestintää, sujuvoittanut palve-
luohjausta ja palvelupolkujen tunnistamista ja verkostojohtamista sekä lisännyt ammattilaisten yh-
teistyötä. 
 
Mielenterveys, päihde- ja väkivaltatyön koordinaattorin työn painopisteinä oli tehtäväalueiden osaa-
misen vahvistaminen kaikissa SISOTE-palveluissa. Lasten ja nuorten mielenhyvinvointiin liittyvää 
koulutusta lisättiin sekä kansallisen mielenterveysstrategian 2020–2030 jalkauttaminen aloitettiin. 
Koordinaattori toimi vetäjänä Marak-toiminnassa ja Ankkuri-toiminnan ohjausryhmän sihteerinä sekä 
ehkäisevän päihdetyön koordinoijana.  
 
Palvelualueen toimintaa ovat tukeneet seuraavat hankkeet: Tulevaisuuden sotekeskus, Rakenneuu-
distus, Lumo -monialainen lastensuojelu, TARMO-hanke, ERASE- ja EPT-hankkeet sekä Kiusaami-
sen ehkäisyn -hanke. ERASE-hankkeessa ollaan valmistelemassa Jyväskylän ja Tampereen yliopis-
tojen kanssa yhteistyössä lasten ja nuorten kasvuympäristöihin vietävää koulutusmateriaalia, mikä 
tukee tunne- ja turvataito-ohjausta väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn. Ehkäisevän 
päihdetyön hanke toimi tietojohtamisen tukena ja kokosi ajantasaista tietoa väestön päihteiden käy-
töstä ja tuen tarpeista. Hanketyö suuntautui Palokan ja Vaajakosken asuinalueiden ehkäisevän päih-
detyöhön yhdessä perhekeskusverkostojen kanssa. TARMO-hanke (tarpeen mukainen ja monialai-
nen tuki kouluille lapsen neuropsykiatrisiin vaikeuksiin) ja SIB2 toteutuvat vuoden 2021 aikana. Per-
heoikeudellisten palveluiden keskitetty alueellinen palvelu valmisteltiin syksyllä 2020 sotehankkei-
den yhteistyönä ja se aloitti 1.1.2021.  
 
Hankkeet edistävät sosiaali- ja terveyspalveluiden ja sivistystoimen kanssa yhdessä toimimista, ra-
kenteiden uudistamista sekä vaikuttavan mielenterveys- ja päihdeosaamisen syventämistä. Erityi-
sesti kuntoutuksen monialainen osaaminen ja lääkärityön saatavuus lasten ja nuorten peruspalve-
luissa on osa Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen tavoitteita. Rakenneuudistus-hankkeessa asia-
kas- ja potilastietojärjestelmien ja digitaalisten työvälineiden käyttöönottoa tuettiin mm. Varhaisen 
tuen ja opiskeluterveydenhuollon palveluissa. Sosiaalihuollon asiakastiedon osalta valmistauduttiin 
keväällä 2021 tapahtuvaan Kanta-arkistoon ja rakenteelliseen kirjaamiseen siirtymiseen. 
 
Avoterveydenhuollossa koronaan liittyvät toiminnot - infektiovastaanotto, näytteenotto, jäljitys, suo-
jainten hankinta ja jakelu - lisäsivät merkittävästi työkuormaa. Avoterveydenhuollon palvelujen ky-
syntä laski erityisesti kevään korona rajoitusten aikana, mutta vilkastui vuoden jälkimmäisellä puo-
liskolla. Kiireellinen vastaanottotoiminta on pystytty toteuttamaan läpi vuoden, mutta kiireettömälle 
vastaanotolle pääsyajat ovat pidentyneet.  Puhelinpalveluna ja videovälitteisesti toteutettujen suorit-
teiden määrä kasvoi pandemiaa edeltäviin vuosiin verrattuna. 
  
Perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen järjestämisvastuu siirtyi kaupungille toukokuussa. 
Siirron myötä avosairaanhoidon henkilöstömäärä kasvoi 42 henkilöllä. Psykiatriresurssia ei siirtoon 
sisältynyt, joten psykiatrityö on hankittu ostopalveluna. MTP palvelujen kysyntä näyttää edelleen 
kasvavan. Hoidon saatavuuden parantaminen ja osaamisen kasvattaminen ovat kehitystyön tärkeitä 
painopistealueita. 
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Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien toiminta siirtyy sairaala Novaan helmikuussa 2021. Tämä 
tulee vaatimaan muutoksia toimintatapoihin, jotta suuri väestövastuu Novan terveysasemalla saa-
daan hoidetuksi. Toiminnan ja varustelun suunnittelu vei paljon aikaa erityisesti avosairaanhoidon 
vastuullisten osalta.  
  
Huhtasuon terveysaseman vastaanottotoiminnot kilpailutettiin ja palveluntuottajaksi valikoitui Pihla-
jalinna. Pihlajalinnan aloitti toiminnan Huhtasuolla joulukuussa. Vuoden lopussa ulkoistettuja ter-
veysasemia oli yhteensä neljä.  
  
Avoterveydenhuolto on aktiivisesti mukana tulevaisuuden sote hankkeessa. Yhteistyössä hankkeen 
kanssa suunnittelemme ja pilotoimme erityisesti uusia toimintamalleja, virtuaalisen terveysaseman 
istuttamista osaksi palveluja sekä palvelualueiden rajat ylittävän sote palvelukeskuksen järjestä-
mistä. 
 
Kaupunginsairaalan toimintaan vaikuttivat vuonna 2020 koronapandemia sekä valmistautuminen 
sairaala Novaan muuttoon.  
 
Kaupunginsairaalassa oli vuonna 2020 yhteensä 7 685 hoitojaksoa ja 82 821 hoitopäivää. Keski-
määräinen hoitoaika oli 10,3 päivää. Erityisesti maalis-toukokuussa ja marras-joulukuussa potilas-
vaihto oli merkittävästi tavanomaista vähäisempää. Edelliseen vuoteen verrattuna hoitopäiviä oli 
10449 (11 %) vähemmän. Koronapandemian alkaessa keskussairaalan elektiivinen leikkaustoiminta 
loppui lähes kokonaan, minkä vuoksi leikkausten jatkohoitoon tuli potilaita normaalia vähemmän. 
Myös päivystyspotilaiden määrä väheni, ja myös päivystyksestä siirtyi normaalia vähemmän potilaita 
kaupunginsairaalan osastoille. Kaikissa palveluissa potilaiden hoitolinjauksiin ja hoitosuunnitelmiin 
kiinnitettiin erityistä huomiota, ja sairaalasiirtoja tehtiin harkiten. Alkuvuodesta influenssapotilaita oli 
osastohoidossa aikaisempia vuosia vähemmän. Marras-joulukuussa potilasvaihtoon vaikuttivat kau-
punginsairaalan osastojen koronakaranteenit.  
 
Palvelutalopaikkaa jonottavien potilaiden määrä kaupunginsairaalan osastoilla oli keskimäärin 15 
vuonna 2020. Tammi-huhtikuussa jonottavia potilaita oli vähän (0-8), mutta tämän jälkeen jonotta-
vien potilaiden määrä kasvoi maksimissaan 30:een ollen vuoden lopussa 22.  
 
Kitkalaskutusta tuli koko vuoden aikana 59 hoitopäivältä, näistä suurin osa marras-joulukuussa liit-
tyen osastojen koronakaranteeneihin. Kitkalaskutuspäivät vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna 
70 %. Sairaalahoitoa jouduttiin ostamaan koronakaranteeneihin sekä sairaala Novaan muuttoon val-
mistautumiseen liittyen marras-joulukuussa 371 hoitopäivää. Koko vuoden aikana sairaalahoitoa os-
tettiin yhteensä 421 hoitopäivää.  
 
Henkilöstön koronaeristysten ja -karanteenien vuoksi henkilöstötilanne oli ajoittain kriittinen. Henki-
löstön sairauspoissaoloja vuonna 2020 oli 23,1 päivää/henkilö, kun edellisenä vuonna sairauspois-
saoloja oli 20,3 päivää/henkilö. Lyhyet sairauspoissaolot ovat liittyneet pääosin koronapandemiaan 
tai muihin infektioihin. Poissaoloihin vaikuttivat loppukesällä myös hengitystieinfektio-oireiselta hen-
kilökunnalta otettujen koronavirusnäytteiden analysointiviiveet. Henkilöstön saatavuudessa on ollut 
varsinkin loppuvuodesta rekrytointiongelmia sekä sijaisuuksiin että vakituisiin työsuhteisiin. Lääkäri-
tilanne on ollut haasteellinen kesä-heinäkuuta lukuun ottamatta, minkä vuoksi kaupunginsairaalan 
osastoilla on työskennellyt 1-3 ostopalvelulääkäriä. Lääkärinvirkoihin saatiin vuoden 2020 aikana 4 
uutta lääkäriä.  
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Sivistys 

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 
Sivistyksen toimialan yhteisten palvelujen ja hallinnon kokonaisuuteen kuuluvat palveluohjauksen, 
kehittämisen ja TVT-toiminnan tiimit, sivistyspalvelujen ja kasvun ja oppimisen hallinnolliset palvelut. 
Kasvun ja oppimisen palvelujen keskitettyjä hankkeita sekä konsernihallinnon vyörytyseriä seura-
taan myös yhteisten palvelujen kokonaisuudessa. 
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjauksen ja varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
palveluissa koronapandemian aikana korostuivat entisestään sähköinen asiointi ja puhelinpalvelu. 
Asiakaskäynnit toteutettiin ajanvarauksella ja palveluohjauksen hakemukset ja lomakkeet vastaan-
otettiin sähköisesti tai postitse. Perheet ottivat uudet ohjeet vastaan hyvin, eikä ongelmia palveluoh-
jauksessa päässyt syntymään.  
 
Kasvun ja oppimisen palveluiden uuden TVT-tiimin työ käynnistyi täysipainoisesti vuonna 2020. 
TVT-tiimille kuuluvat mm. palveluiden ja laitteistojen hankinnat, ylläpito ja kehittäminen yhteistyössä 
Tietohallinnon kanssa sekä opetushenkilöstön TVT-osaamisen kehittäminen, TVT-OPSin kehittämi-
nen ja koulukohtaisen TVT-tuen (tekninen ja pedagoginen tuki, tutoropettajaverkosto) koordinointi. 
TVT-toimintasuunnitelmaa ei voitu kaikilta osin toteuttaa koronapandemian ja kevään etäopetuksen 
vuoksi. TVT-tiimin työpanos keskittyi keväällä ensisijaisesti etäopetuksen tukemiseen ja tukimateri-
aalin tekemiseen. Etäopetuksen myötä opetushenkilöstön osaaminen kasvoi merkittävästi ja TVT-
toimintasuunnitelmaa päivitetään ja arvioidaan uudelleen. Vuoden 2020 isoin teknologiaan liittyvä 
uudistus oli opetushenkilöstön tunnusmuutos ja siihen liittyvänä tietoturvan tason nosto sekä ope-
tushenkilöstön henkilökohtaisten puhelinten käyttöönotto. Tunnusmuutos saatiin vietyä lävitse koko-
naisuudessaan ja puhelinten käyttöönotto toteutui noin 60 % tasolla.  
 
Kasvun ja oppimisen hankerahoituksella edistettiin koulutuksellista laatua sekä tasa-arvoa esi- ja 
perusopetuksessa, uudistettiin opetusmenetelmiä, tuettiin lasten ja nuorten hyvinvointia, kehitettiin 
koulun kerhotoimintaa, edistettiin digitalisaatiota ja kehitettiin kielten opetusta. Korona-avustusta 
suunnattiin erityisesti sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tukivat poikkeusolojen aikana erityisiä haasteita 
kohdanneita oppilaita. Avustusrahalla palkattiin muun muassa erityisopettajia ja resurssiopettajia, 
joiden avulla tukea saatiin yksilöllisesti kohdistettua erityisesti oppilaisiin, joiden oppimiseen poik-
keusolot olivat erityisesti vaikuttaneet. Kannustaen kouluun -hankkeessa tuotettiin koulupoissaolo-
jen ennaltaehkäisy- ja puuttumismalli, jota pilotoitiin neljällä koululla. Tavoitteena on ottaa malli kau-
punkitasoisesti käyttöön 1.8.2021. Syksyllä käynnistyi myös kolmivuotinen yrittäjyyskasvatusta tu-
keva Yrityskylä-toiminta, johon osallistuu kuudennen ja yhdeksännen vuosiluokan oppilaita sekä Jy-
väskylästä että lähikunnista. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualue 
Vuonna 2020 lapsia oli kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä alkuvuodesta noin 5 600 ja 
loppuvuodesta noin 5 300. Kevään ja kesän aikana lasten läsnäolo palveluissa väheni huomattavasti 
koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen takia. Syksyllä palveluntarve väheni entisestään ko-
ronapandemian ja työllisyystilanteen muutoksen vuoksi.  
 
Poikkeusolojen aikana 18.3.–13.5. palvelujen piirissä oli vain 20–25 % lapsista ja tämän jälkeen 
lasten läsnäolo palvelujen piirissä nousi noin 50 %:iin. Tästä syystä kevään ja kesän aikana varhais-
kasvatuksen henkilöstöä siirtyi sosiaali- ja terveyspalvelujen tehtäviin, esimerkiksi työskentelemään 
ikääntyneiden palveluihin ja ottamaan yhteyttä puhelimitse yli 70-vuotiaisiin kaupunkilaisiin. Lisäksi 
henkilöstöä lomautettiin touko-heinäkuussa.  
 
Perheille myönnettiin maksuhyvitystä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista koronasta johtuvien 
poissaolojen ja päivystysjärjestelyjen vuoksi yhtäjaksoisesti 18.3.–11.8.2020 sekä lisäksi syys- ja 
joululomien aikaan. Koronapandemian jatkumisen vuoksi on myönnetty 1.8.2020 alkaen maksuhy-
vitys, kun lapselle on määrätty tartuntatautilain mukainen karanteeni.  
 
Kevään poikkeusolojen aikana varhaiskasvatuksen työntekijät pitivät yhteyttä kotona olevien lasten 
perheisiin puhelimitse, Skypellä tai Teamsilla. Tarvittaessa huoltajia ohjattiin perheiden ennaltaeh-
käisevien palvelujen piiriin. Kaikki tapaamiset huoltajien kanssa on pidetty etäyhteyksillä myös 
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syystoimintakaudella. Poikkeusolojen päättymisen jälkeen varhaiskasvatuksen toiminnassa on nou-
datettu THL:n, OKM:n, TTL:n ja AVI:n turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia.   
 
Yksityisten palvelujen piirissä oli kevättoimintakaudella noin 1700 lasta ja syystoimintakaudella noin 
250 lasta vähemmän. Yrityssaneerauksen myötä Touhula-ketju lakkautti neljä päiväkotia, joista 
kolme jatkoi toimintaansa Pilke-ketjun ja Kuusenkärkkäät-yrityksen omistuksessa. Yksityisen var-
haiskasvatuksen päiväkodeista toimintansa lopetti Katolisten sisarten leikki-ikäisten koulu, Lasten-
tarha Iltatähti, Vekarokadun päiväkoti ja Lastenlandia. Yksityisten palvelujen piirissä olevien lasten 
lisääntyneiden poissaolojen ja henkilöstön lomautusten vuoksi maksettavaa palveluseteliä leikattiin 
ajalla 14.5.–31.7.2020. 
 
Varhaiskasvatuksen toiminnan ja laadun arviointiin on kehitetty uusia arviointimenetelmiä asiakas-
kyselyjen rinnalle. Arviointityöryhmän jäsenet ovat olleet päiväkodeissa havainnoimassa toimintaa, 
haastattelemassa lapsia, henkilökuntaa ja huoltajia ja tutustumassa päiväkodeissa käytössä oleviin 
toimintamenetelmiin ja materiaaleihin. Jokaiseen päiväkotiin on nimetty ns. vasu-agentti ja näille on 
järjestetty kaksi kertaa vuodessa iltapäivä, joissa vasu-agentit ovat esitelleet oman yksikkönsä arvi-
ointimateriaalia ja tuloksia.  
 
Palveluverkon suunnittelutyössä on valmisteltu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistä pal-
veluverkkoselvitystä. Kouluilta vapautuneisiin luokkatiloihin on sijoitettu esiopetusryhmiä tietyillä alu-
eilla. Lisäksi tutkitaan ikäluokkien pienenemisen vuoksi kouluilta vapautuvia tiloja, jotka soveltuisivat 
esiopetusikäisten lasten oppimisympäristöiksi. Näillä ratkaisuilla edistetään yhtenäisen opinpolun 
kehittämistä. 
   
Perusopetuksen palvelualue 
Perusopetuksen palvelualueen kokonaisuuteen kuuluvat perusopetuksen koulut, aamu- ja iltapäivä-
toiminta, oppilashuolto, kieli- ja kulttuuriryhmien opetus, palvelualueen yhteiset palvelut sekä nuori-
sopalvelut. Nuorisopalvelut on hallinnollisesti määritelty toimialajohtajan alaisuuteen.   
 
Vuonna 2020 perusopetusta järjestettiin 29 hallinnollisessa koulussa ja 38 erikokoisessa toimipai-
kassa. Peruskouluikäisiä kaupungin omissa kouluissa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 12 531. 
Oppilasmäärät kasvoivat vuoden aikana yhteensä 148 oppilaalla, mikä oli yhteneväinen tehtyjen 
arvioiden kanssa.  
 
Koronapandemia vaikutti perusopetuksen järjestämiseen merkittävällä tavalla vuoden 2020 aikana. 
Terveydenhuollon viranomaiset asettivat oppilaita, kokonaisia oppilasryhmiä sekä henkilökunnan jä-
seniä karanteeniin koronavirukselle altistumisen vuoksi. Opetusta järjestettiin mm. etäopetuksen 
menetelmin. Opetussuunnitelman sisällöt ja tavoitteet toteutuivat karanteenijärjestelyiden aikana 
kuitenkin henkilökunnan osaamisen sekä etukäteen laadittujen poikkeustilanteiden varalle laadittu-
jen suunnitelmien johdosta hyvin.   
 
Opetushallitus uudisti valtakunnallisen opetussuunnitelma arviointiluvun 6, mikä käynnisti paikalli-
sesti opetussuunnitelman muutostyöt erityisesti aikaistuvan numeroarvioinnin ja päättöarviointikri-
teerien osalta. Paikallisen kehittämistyön keskeisenä painopisteenä oli tukea valtakunnallisen uudis-
tuksen tavoitetta yhdenmukaistaa arviointia. Jyväskylän kaupunki oli aktiivisesti mukana myös val-
takunnallisessa arvioinnin kehittämistyössä muun muassa kehittämisverkostojen ja Opetushallituk-
selle osoitettujen lausuntojen kautta. Uudistuneen arviointiluvun käyttöönoton tueksi järjestettiin kou-
lutusta sekä kaupunki- että koulutasolla (esim. OPS-agenttien VESO-työpajat). Myös huoltajille laa-
dittiin materiaalia ja tiedotteita uudistuvasta arvioinnista. 
 
Koronapandemian vuoksi suunnitellut täydennyskoulutussuunnitelmat eivät toteutuneet täysimää-
räisesti kevään osalta, mutta aikataulumuutosten ja priorisointien avulla pystyttiin edistämään peda-
gogista osaamista opetussuunnitelman mukaisten, paikallisesta perusopetuksen opetussuunnitel-
masta johdettujen toiminnan kärkien ja oppimisen tuen suunnitelman mukaisesti sekä vuosikelloon 
merkittyjen välttämättömien koulutusten (esim. tukiviittomat) osalta. Syksyllä toteutettiin myös kou-
lukohtaiset Koulun kehittäjät koolla -etätapaamiset, joiden tehtävänä oli kartoittaa tutoropettajatoi-
minnan ja toimintakulttuurin kehittämisen tilannetta sekä yksittäisen koulun näkökulmasta että kau-
punkitasoisesti, tuottaa tietoa kehittämistyön tueksi sekä vahvistaa tutortoiminnan vaikuttavuutta.  
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Kolmiportaisen tuen rakenteita ja toimintamalleja kehitettiin, tarkennettiin ja uudistettiin edelleen op-
pimisen ja koulunkäynnin kehittämissuunnitelman mukaisesti vuoden 2020 aikana.  
 
Jyväskylän perusopetuksen oppilaista 12,7 % sai tehostettua tukea ja 6,7 % erityistä tukea vuonna 
2020. Tehostetun tuen oppilaiden osuus oli hieman valtakunnallista keskiarvoa suurempi ja erityisen 
tuen osuus keskiarvoa hieman pienempi. Toukokuussa 2020 etäopiskelujakson jälkeen perusope-
tuksessa toteutettiin koulukohtainen ja luokkakohtainen tuen tarpeen keruu. Kokonaisuutena n. 20 
%:lla oppilaista havaittiin oppimiseen, koulunkäyntiin, arjen hallintaan, psyykkiseen hyvinvointiin tai 
sosiaalisiin suhteisiin liittyvää tuen tarvetta. OKM:n korona-avustusta kohdennettiin tasavertaisesti 
kaikille kouluille paikkaamaan syntynyttä tuen tarvetta. Koronapandemian vaikutuksia seurataan tu-
levinakin vuosina. 
 
Hallitusohjelman mukaisesti varhaista perustaitojen oppimista parannetaan muodostamalla esiope-
tuksesta ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta nykyistä yhtenäisempi koko-
naisuus. Starttiryhmät (4) muuntuivat kolmeksi joustavan koulun alun ryhmäksi Kuokkalan, Kypärä-
mäen ja Kangasvuoren päiväkotikoulussa. Janakan koulun starttiryhmä siirtyi alueelliseksi pienryh-
mäksi Vaajakummun kouluun vastaamaan alueelliseen erityisen tuen tarpeeseen. Vesangan päivä-
kotikoulussa käynnistyi esi- ja alkuopetuksen yhteistyönä joustavan koulun alun reppueskariryhmä 
6–8-vuotiaille lapsille.  Esi- ja alkuopetuksen kiinteä yhteistyö mahdollistaa joustavan siirtymisen esi-
opetuksesta kouluun ja 6–8-vuotiaiden lasten yksilöllisemmän oppimisen ja koulunkäynnin tuen. 
Lapset myös ryhmäytyvät yli ikärajojen. 
 
Vaativan erityisen tuen uusina ryhminä aloittivat toimintansa toiminta-alueittain järjestetyn opiskelun 
(TA) ryhmä Huhtasuon yhtenäiskoulussa, autismiopetuksen luokka Kypärämäen koulussa ja Emo-
luokka (5.–8.lk) Mankolan koulun alaisuudessa. Ulkokunnista Jyväskylään sijoitettujen lasten ja 
nuorten määrän kasvuun vastattiin käynnistämällä valtakunnallisestikin huomiota saanut Sisukas-
toimintamalli. Toiminnan tavoitteena on suunnitella yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa lapsille ja 
nuorille yksilölliset opetusjärjestelyt ja tuki kouluun kiinnittymiseksi. Vuonna 2020 aikana Sisukas-
toiminnassa työskenteli kaksi erityisopettajaa ja osa-aikainen koulupsykologi. Toiminta jatkuu ja sitä 
kehitetään edelleen vuonna 2021. 
 
Joustavan perusopetuksen (JOPO) tarjontaa lisättiin perustamalla uusi ryhmä Kuokkalan yhtenäis-
kouluun. Jopo-opetusta oli vuonna 2020 Kuokkalan lisäksi Kilpisen ja Vaajakosken yhtenäiskou-
luissa. Jopo-ryhmissä opiskeli lukuvuonna 2020 yhteensä 28 oppilasta. Kasvun maisema -hankkeen 
päättymisen myötä 31.5.2020 Ysiplus-toiminta siirtyi Jyväskylän perusopetuksen omaksi toimin-
naksi. Kahdessa Ysiplus -ryhmässä opiskeli lukuvuonna 2020 17 nuorta. Jopo- ja ysiplus -hakume-
nettelyyn liittyvät ohjeistukset selkiytettiin.  
 
Perusopetuksen omaa erityisopetusosaamista vankistamaan rekrytoitiin kielellistä tukea ja kuntou-
tusta antava erityisopettaja, jonka osaamista hyödynnettiin vuonna 2020 samanaikaisopettajana 
Luonetjärven koulun alkuopetuksen luokassa. Esi- ja perusopetuksen kolmiportaisen tuen toiminta-
tapaohjeet päivitettiin selkiyttämään tuen toteuttamista. Lisäksi pien- ja erityisryhmiin (aut, ypr, Huh-
tasuo vet) ohjautumisen polut ja hakukriteerit tarkennettiin ja ohjeistettiin yhteneväiseksi. Jokaiselle 
koululle nimettiin tuen tutor, jonka tehtävänä on jalkauttaa erityisopetuksen toimintatapoja, yhtenäis-
tää kolmiportaiseen tukeen liittyviä käytänteitä ja tukea koulun kehittämistä yhdessä muiden tutoro-
pettajien kanssa. Kolmiportaiseen tukeen liittyvää täydennyskoulutusta järjestettiin rehtoreille, eri-
tyisopettajille ja luokan- ja aineenopettajille. Koulunkäynninohjaajaresurssin jakoperusteisiin tehtiin 
uusi ehdotelma. 
 
Kasvun ja oppimisen palvelujen turvallisuusryhmä jatkoi koulujen ja päiväkotien pelastus- ja turval-
lisuussuunnitelmien yhdenmukaistamistyötä. Kouluille ja päiväkodeille laadittiin yhteneväiset ja kiin-
teistökohtaiset suunnitelmat poikkeustilanteita varten. Suunnitelmat otettiin käyttöön syksyn 2020 
aikana.  
 
Vuonna 2020 jaettiin koulujen käyttöön urheilijoiden aamuharjoitteluohjeistus. Myös viestintää eri 
toimijoille ja kohderyhmille on tehostettu. Kokonaismallin ymmärrystä on näin pyritty selkiyttämään 
niin koulutoimijoille, urheiluseuroille kuin vanhemmillekin. Vuonna 2020 tehtiin myös toimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on lisätä tavoitteellisesti urheilevan oppilaan elämänhallintataitoja.  Esimerkkeinä 
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toimenpiteistä ovat kaikille Jyväskylän yläkouluille suunnatun Kasva urheilijaksi -kurssin materiaalien 
valmistuminen sekä opinto-ohjaajille pidetty oma koulutus/tiedotustilaisuus. Opinto-ohjaajien toimin-
taan mukaan ottamisen tavoitteena on edistää tavoitteellisesti urheilevan oppilaan elämänhallinta-
taitojen kehittymistä ja oppilaan jatko-opintojen parempaa yhdistämistä tavoitteelliseen harjoitteluun.  
 
Syksyllä 2020 Jyväskylään palkattiin harrastuskoordinaattori. Suomen harrastamisen malli -valtion-
avustus julkistettiin syksyllä 2020. Jyväskylän harrastamisen mallin hankehaku hyväksyttiin, ja Jy-
väskylän harrastamisen mallin pilottivaihe käynnistyi tammikuussa 2021. 
 
Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa tuotettiin kasvun ja oppimisen palvelujen omana toimin-
tana (26 toimipistettä) ja avustussopimuksin paleluntuottajaverkoston (16 toimipistettä) toteuttamana 
(Jyväskylän setlementti, Turvallinen iltapäivä, Torppis ry, FCV, Suomen nuorisoseurat ry sekä Stei-
ner- ja Kristillinen koulu). Palvelut kohdentuivat ensisijaisesti 1–2 luokkien oppilaille sekä erityisen 
tuen päätöksen 3–5 luokkien oppilaille. Palvelun piirissä oli noin 1 500 oppilasta. Palvelusta peritään 
lainsäädännön pohjalta määritelty kuukausittainen toimintamaksu, joka vuonna 2020 oli 130 €/kk tai 
90 € enintään 12 päivää kuukaudessa. Aamu- ja iltapäivätoiminnassa on käytössä maksuhyvitysjär-
jestelmä ja toimintamaksu voidaan jatkossakin puolittaa pienituloisuuden perusteella tai siitä voidaan 
vapauttaa toimeentulotukiasiakkuuden, lastensuojelun tai sosiaalityöntekijän puoltava lausunnon 
sekä Vertti-oppilaiden erityishuolto-ohjelmaan kirjatun maksuttoman aamu- ja iltapäivätoiminnan pe-
rusteella. Vaativien erityisen tuen päätöksen oppilaiden iltapäivätoiminnan järjestäminen ns. 
VERTTI- toiminta on osa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palveluiden tarve jäi hieman 
arvioidusta (130 oppilasta) ollen vuonna 2020 noin 120 oppilasta. Poikkeusolojen aikana 18.3.–13.5. 
Jälkkäriin osallistui vain n. 10 % jälkkäriläisistä, jonka ajan perheet saivat maksuhyvityksen ja tulojen 
menetys kompensoitiin osittain palveluntuottajille. 
 
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus tarjosi vuonna 2020 palveluita kaikille Jyväskylän kaupungin kou-
luille. Opetussuunnitelman liitteen 3 mukaiseen oman äidinkielen opetukseen osallistuneiden oppi-
laiden määrä nousi 600 oppilaaseen ja opetusta annettiin 25 kielessä. Kaikkiin kieliin ei saatu pal-
kattua opettajaa. Myös vapaavalintaisen A2-kielen opetuksen ryhmien lukumäärä nousi aikaisem-
masta ja opetusta annettiin 1621 oppilaalle. Alle 6 vuotta perusopetuksessa olleiden maahanmuut-
tajaoppilaiden määrä nousi edelleen. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksesta valmistui selvitys opetuk-
sen kehittämisestä seuraavan 10 vuoden ajalle.  
 
Koronapandemian vuoksi Jyväskylään saapui aiempiin vuosiin verrattuna hieman vähemmän maa-
hanmuuttajaoppilaita.  
 
Vuonna 2020 aloitettiin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yhteisen palveluverkkoselvityksen 
laadintatyö. Yhteinen palveluverkkoselvitys mahdollistaa mm. oppilaiden opinpolun aiempia vuosia 
paremman suunnittelun sekä käytössä olevien tilojen kokonaisvaltaisemman tarkastelun. Oppilas-
määrän lasku vuosiluokilla 1–6 vapautti luokkatiloja esiopetuksen käyttöön yksittäisillä kouluilla. Ala-
luokkien oppilasmäärän laskusta huolimatta perusopetuksen kokonaisoppilasmäärän kasvu jatkui ja 
oppilasmäärien ennakoidaankin kasvavan vuoteen aina 2025 asti. Kasvua tapahtuu 7–9 vuosiluok-
kien oppilaiden osalta. Koulutilojen laajennus- ja muutostöitä jatkettiin Mankolan yhtenäiskoululla. 
Uuden Kortepohjan päiväkotikoulun rakennustyöt aloitettiin ja Kortepohjan koulun toiminnat siirtyivät 
väliaikaisesti entisen Voionmaan koulun tiloihin. Keljonkankaan yhtenäiskoulun rakentaminen edistyi 
suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2020 lopettaa Saaren-
maan koulun toiminnot 1.8.2020 alkaen. 
  
Oppilashuolto 
Opiskeluhuollon kohderyhmää ovat kaikki opiskelijat esikouluikäisistä toisen asteen perustutkinto-
opiskelijoihin. Palvelun tarkoituksena on edistää opiskelijoiden hyvinvointia psykososiaalisen osaa-
misen avulla mahdollisimman matalalla kynnyksellä lähityöskentelynä kouluilla ja oppilaitoksilla. Ke-
sällä 2020 rekrytoitiin esi- ja perusopetukseen yksi kuraattori ja yksi koulupsykologi lisää. Tässä 
yhteydessä esi- ja perusopetuksessa toteutettiin alueuudistus, jonka tavoite on, että kaikilla kuraat-
toreilla ja psykologeilla olisi samat työskentelyalueet. Tämä edistää työparityön kehittämistä. Lisäksi 
myöhemmin syksyllä saatiin lupa täyttää yksi koulupsykologin vakanssi, jonka tehtävänkuvaksi tuli 
toimia resurssipsykologina ruuhkautuneiden alueiden tukena. Yksikön koko kasvaa nyt 52 henkilö-
työvuoteen vuoden 2020 lisäysten jälkeen. Työskentelyn painopistettä pyritään jatkuvasti 

34



 
  Toimintakertomus 
 

kehittämään ennaltaehkäisevään ja yhteisöllisen työn suuntaan samalla kuitenkin myös lakisäätei-
nen yksilötyö turvataan. Lisäksi opiskeluhuollon palvelut osallistuvat kaupungin Ankkuri toimintaan 
0,5 htv panoksella, nuorisovastaanoton toimintaan 1 htv panoksella ja 0,8 htv:n työpanos myydään 
Uuraisten kunnalle. Ankkuritoimintaa on vuoden 2020 aikana kehitetty onnistuneesti ja toimintaa on 
saatu vakiinnutettua. Opiskelijamäärät työntekijää kohti ovat vuoden 2020 lisäysten jälkeen keski-
määrin noin 1000 opiskelijaa per työntekijä. Opiskelijamäärä kuitenkin vaihtelee eri työskentelyalu-
eiden välillä ja tätä vaihtelua pyritään jatkossa vielä tasaamaan. 
 
Keväällä ja osin syksyllä 2020 toteutettiin opiskeluhuollon palveluita poikkeusolojen linjausten mu-
kaan etätyövälineitä hyödyntäen. Tämä onnistui tilanteeseen nähden hyvin. Sellaiset työskentely-
muodot, joita ei pystynyt toteuttamaan etänä (esim. Koulupsykologin tutkimukset), ruuhkautuivat kui-
tenkin kevään 2020 aikana. Ruuhkaa puretaan syksyllä 2020 ja keväällä 2021. 
 
Nuorisopalvelut  
Nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat Nuorisolain (2016) mukaisesti kaikki alle 29-vuotiaat Jyväs-
kylässä asuvat nuoret. Nuorisopalveluiden tehtävänä on parantaa jyväskyläläisten nuorten ja nuor-
ten aikuisten hyvinvointia, edistää heidän osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä tukea 
heidän kasvuaan, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä. Nuorisopalveluiden toimintaa tehdään tiiviissä 
yhteistyössä muiden toimijoiden ja erilaisten verkostojen kanssa monialaisesti ja poikkihallinnolli-
sesti. Nuorisopalveluiden toiminta lähtee nuorten tarpeet, toiveet ja lähtökohdat huomioiden.  
 
Koronapandemia väritti vahvasti nuorisopalveluidenkin toimintaa vuonna 2020. Maaliskuussa vah-
vojen koronapandemiasta johtuvien rajoitusten tultua voimaan nuorisopalveluiden toiminnassa siir-
ryttiin nopeasti hyödyntämään digitaalisen nuorisotyön keinoja. Tätä siirtymää helpotti nuorisopalve-
luissa vuoden alkupuolella aloittanut uusi digitaalisen nuorisotyön nuorisonohjaaja. Digitaalisin nuo-
risotyön keinon kohdattiin nuoria ja nuoria aikuisia verkkoympäristöissä. Kuitenkin nuorisopalvelui-
den henkilöstöä jalkautui myös rajoitusten aikana nuorten kokoontumispaikoille kuten koulujen pi-
hoille, liikuntapaikoille jne. Jalkautumisella kohdattiin nuoria, mutta myös muistuteltiin koronapande-
miaan liittyvistä ohjeista sekä kerättiin tietoa nuorten elämäntilanteista. 
 
Nuorisopalveluissa tehtiin vuoden aikana pieniä muutoksia organisaatiorakenteessa. Laajentunut 
koulunuorisotyön tiimi siirrettiin alueellisen nuorisotyön toiminta-alueelta osaksi yhteisiä palveluita ja 
myös erityisnuorisotyö siirrettiin osaksi etsivän nuorisotyön (nykyinen erityisnuorisotyön) toiminta-
aluetta. Koko nuorisopalveluita koskettava ns. Nuorisoplääni-prosessi, jossa luodaan yhteisöllisesti 
ja osallistaen strategisia toimintalinjoja nuorisopalveluiden tuleville vuosille, väritti nuorisopalveluiden 
yhteistä kehittämistä koko vuoden. Prosessi jatkuu vielä kevään 2021 aikana. 
 
Alueellisessa nuorisotyössä koronapandemian vaikutukset näkyivät vahvasti, koska alueellinen 
nuorisotyö perustuu nuorisotilatyöhön. Nuorisotilat jouduttiin sulkemaan maaliskuussa ja vasta ke-
sällä niitä pikkuhiljaa avattiin, joskin tiukoilla henkilömäärärajoituksilla. Näillä jatkettiin myös läpi koko 
syksyn. Tilojen sulkemiset sekä henkilömäärärajoitukset näkyvät myös nuorisopalveluiden tunnus-
luvuissa. Nuorisotilojen aukiolotunnit supistuivat vuoden 2019 määristä erittäin voimakkaasti. Määrät 
vähenivät siitäkin huolimatta, että alueellisen nuorisotyön nuorisonohjaajat siirtyivät nopeasti hyö-
dyntämään digitaalisen nuorisotyön keinoja mm. Discord-alustaa sekä muita some-alustoja. Lisäksi 
jalkautuminen kuului vahvasti työnkuvaan. Kesätoiminnat toteutettiin myös erittäin supistetusti. 
 
Ankkuritoiminta käynnistyi vuoden alussa Jyväskylässä yhteistyössä Sisä-Suomen poliisilaitoksen 
ja Jyväskylän kaupungin kanssa. Nuorisopalveluissa aloitti uusi erityisnuorisotyöntekijä, joka toimii 
osana monialaista Ankkuri-tiimiä. Erityisnuorisotyöntekijä työskenteli Ankkuritoiminnan puitteissa 
27:n nuoren kanssa mm.  tapaamalla nuoria henkilökohtaisesti.  
 
Etsivässä nuorisotyössä kokonaisasiakasmäärät kasvoivat hivenen edellisestä vuodesta. Kevään 
2020 yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneistä peruskoulunsa päättäneistä nuorista vastaan-
otettiin yhteensä 63 ilmoitusta, joka on vähemmän kuin vuonna 2019. Työttömille ja toimettomille 
nuorille tarkoitetussa etsivän nuorisotyön matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa (Akku-ryhmä) kir-
jattiin 872 käyntikertaa. Akku-toiminta palkittiin Keski-Suomen nuorisotekona vuonna 2020. Etsivän 
nuorisotyön toimintaan koronapandemiasta johtuvat rajoitukset eivät vaikuttaneet merkittävästi, 
vaan toiminta siirrettiin nopeasti etätoiminnaksi ja hyödynnettiin digitaalisen nuorisotyön keinoja. 
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Koulunuorisotyö laajeni vuoden aikana, koska toimintaan saatiin neljä uutta koulunuorisonohjaajan 
tehtävää. Vuoden aikana uudet koulunuorisonohjaajat aloittivat Mankolan, Palokan, Tikkakosken ja 
Vaajakosken yhtenäiskouluilla. Vuoden 2020 lopussa koulunuorisonohjaajia Jyväskylässä on seit-
semällä yhtenäiskoululla. Koulunuorisotyön keskeisiä menetelmiä ovat yhteisölliset toiminnat, mutta 
myös tarvittaessa yksilötyöskentely osana kouluyhteisöä. 
 
Ohjaamo Jyväskylän toinen kokonainen vuosi vakinaisena kaupungin toimintona jatkui, ja toimin-
taan saatiin lisäresurssia kaksi nuorisonohjaajaa. Koronapandemian aiheuttama poikkeusaika nä-
kyi myös Ohjaamon toiminnassa: keväällä oltiin hetken kokonaan kiinni, jolloin palveluita tarjottiin 
nuorille vain etänä. Vuoden aikana verkkopalveluja lisättiinkin ja kehitettiin edelleen (some, Discord). 
Elokuussa siirryttiin ns. hybridimalliin. Nuoret ovat koronapandemiasta huolimatta hyödyntäneet pal-
veluita hyvin. Myös nuorten verkostot ja huoltajat olivat yhteydessä Ohjaamoon reilut 600 kertaa. 
Osa suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä esim. yritysyhteistyön kehittäminen jäivät vähäisiksi ko-
ronapandemian takia. Myös vuonna 2021 käynnistyvä työllisyyden kuntakokeilu ja sen linkittyminen 
Ohjaamo-toimintaan keskustelutti Ohjaamossa ja sen verkostoissa niin Jyväskylässä kuin valtakun-
nallisesti. Kaupungin kesätyöpaikat ja niihin liittyvä ohjeistus ei toteutunut, mutta Ohjaamosta jaettiin 
nuorten kesätyöseteleitä.  
 
Nuorten työpajatoiminnassa työpajojen (arjen taidon pajat ja työelämäpajat) toiminta käynnistyi 
vuoden alussa normaalisti, mutta koronapandemiasta johtuvat rajoitukset ensin keskeyttivät pajatoi-
minnan maaliskuussa ja muuttivat pajat sen jälkeen etä- ja hybriditoteutuksiksi. Etätoteutuksissa 
nuoria pyrittiin mm. aktivoimaan kodeissaan erilaisten toiminnallisten tehtävien avulla sekä ohjattiin 
digitaalisten yhteyksien kautta. Osalle nuorista etävalmennus tuntui sopivan hyvin, toisille se osoit-
tautui haastavaksi ja vaikeaksi. Vuoden aikana muutoksia Nuorten taidetyöpajan toiminnassa on 
ollut mm. Seinättömän pajan sekä Vola-pajan toteutuksessa. Myös Kesäpajaa ja Pelillistämispajaa 
kokeiltiin. Työpajajaksoja toteutui 302 vuoden aikana. Yksi työpajatila varustettiin teatteritilaksi pal-
velemaan myös Mataran tilojen monipuolisempaa käyttöä. Nuorten taidetyöpajan yhteydessä toimi-
vat myös perusopetuksen Ysiplus- ja Oppipajaryhmät. 
 
Kasvun maisema -hankkeessa koulutuskuntayhtymä Gradian kanssayhteistyössä luotu Vivo-val-
mennus vakinaistettiin keväällä 2020. Pajalle vakinaistettiin myös kaksi nuorisopalveluiden ryhmä-
valmentajaa. 
 
Nuorisopalveluiden hallinnoima, mutta yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa valmis-
teltu Nuorten talo -hanke (ESR) käynnistyi 1.9.2020. Hankkeella vauhditetaan monialaisen, matalan 
kynnyksen palvelukokokonaisuuden rakentumisesta fyysisesti Jyväskylän keskustaan sekä kootaan 
virtuaalisia/sähköisiä palveluita. Nuorten talo rakentuu Asemakatu 4:een, jolloin voidaan kehittää 
yhteistyötä myös samassa osoitteessa aloittavan työllisyyspalveluiden Työllisyyden kuntakokeilua. 
Lisäksi nuorisopalvelut hallinnoivat edelleen Keski-Suomen muiden kuntien kanssa Maakunnallisen 
nuorisotyön koordinaatio -hanketta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston rahoituksella. Syksyn 
2020 aikana valmisteltiin yhdessä Gradian kanssa Kivijalka-hanketta (ESR), jossa tavoitteena on 
vahvistaa nivelvaiheen siirtymää huomioiden myös vuoden 2021 käynnistyvä oppivelvollisuusiän 
laajeneminen. 
 
Nuorisopalveluiden muussa toiminnassa jatkettiin mm. liikkuvaa nuorisotyötä (Nuorisopaku), nuor-
ten tieto- ja neuvontatyötä (Nuorten Jyväskylä, Lomalokki), mediakasvatusta (Painovirhe) ja osalli-
suuskasvatusta (Nuorisovaltuusto). Lisäksi nuorisoavustuksia myönnettiin nuorisotoiminnan tueksi 
114 050 euroa. 
  
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen toimintoja määritteli koronapandemia ja sen aiheuttamat rajoitus-
toimet yleisötilaisuuksien järjestämisessä. Koronapandemiasta johtuen ja kaupungin antaman oh-
jeistuksen mukaisesti kulttuuri- ja osallisuuspalvelut perui suurimman osan keväälle ja kesälle suun-
nitelluista tilaisuuksista. Osa henkilöstöstä oli keväällä korvaavissa töissä ja kesäkuussa koko hen-
kilöstö oli lomautettuna yhden tai kaksi viikkoa. Elokuussa tapahtumatuotanto käynnistyi uudelleen 
Lounaispuiston kesän ohjelmalla, mutta syksyn edetessä tilaisuuksien osallistujamääriä jouduttiin 
rajaamaan ja esityksiä perumaan tai siirtämään verkkoon. Koska esityksiä ei ollut mahdollista 
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toteuttaa fyysisesti paikalla olevan yleisön kanssa, niitä striimattiin tai toteutettiin muulla tavoin virtu-
aalisesti. 
  
Kulttuuri- ja osallisuuspalveluissa tehtiin organisaatiomuutos samassa yhteydessä, kun osallisuus-
palveluista vähennettiin yksi henkilötyövuosi osana säästötoimia. Erikoissuunnittelijasta tuli osalli-
suuspalveluiden lähiesimies ja henkilöstön työnkuvia muutettiin. Syksyllä ryhdyttiin valmistelemaan 
kahden hyvinvointikeskuksen siirtymistä vuoden 2021 alusta ikääntyneiden palveluista osaksi kult-
tuuri- ja osallisuuspalveluja. Ikääntyneiden kulttuurityössä kulttuurituottaja ja koordinaattori olivat 
osan vuodesta muissa työtehtävissä. Jyväskylän sydän -projektin loppuraportin yhtenä jatkotoimin-
piteenä oli kulttuuripalveluyksiköiden integroidun toimintamallin kehittäminen, jota jatketaan kulttuu-
ripäällikön vetämänä 2021 alusta Kitti-prosessin nimellä. 
  
Lastenkulttuurissa koronapandemia vaikutti erityisesti loppukevään ja kesän toimintaan, jolloin live-
tapahtumat ja -toiminta peruuntuivat. Tilalle järjestettiin etätuotantoja itse toteuttaen ja valtakunnal-
lista materiaalia käyttäen. Varhaiskasvatuksen kulttuuriohjelma ja kulttuuriopetussuunnitelman to-
teuttaminen käynnistyivät turvajärjestelyin ja Lasten Lystin tapahtumia järjestettiin syksyllä turvaoh-
jeistuksilla ja osin hybridinä. Kulttuurineuvolan tapahtumat, koulutukset ja perhevalmennukset siir-
tyivät myöhemmin toteutettaviksi. Vuoden lopulla kulttuuripalvelujen, kaupungin taidelaitosten ja tai-
teen perusopetuksen kanssa käydyn integraatiokeskustelun pohjalta käynnistettiin lastenkulttuuriyh-
teistyön kehittämissuunnitelman tekeminen. 
  
Koronapandemia vaikutti merkittävästi ikääntyneiden kulttuuritapahtumien järjestämiseen päivätoi-
minnoissa ja palveluasumisen sekä pitkäaikaishoidon yksiköissä. Esityksiä tehtiin uudella sabluu-
nalla tuottamalla ikkunateatteriesityksiä ja konsertteja ikääntyneiden asumis- ja toimintayksiköiden 
piha-alueille. Syksyllä Teatteri Eurooppa Neljä järjesti konserttikiertueen, joka huipentui vanhusten-
viikon etäpääjuhlaan. Taideapteekki ja Valon kaupunki toteuttivat tulitaidetta esitteleviä ulkoilmatilai-
suuksia ja joulukuussa järjestettiin seurakunnan kanssa kuorojen toteuttamia joululaulutuokioita. Li-
säksi toteutettiin striimauksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 
  
Vapaaehtoistoiminnassa koronapandemia tauotti ja rajoitti toimintoja pitkin vuotta. Koronapande-
mian vuoksi aloitettuun kauppa-apuun ilmoittautui runsaasti vapaaehtoisia ja koronapandemia toi 
myös toisen uuden vapaaehtoistoiminnan muodon eli kasvomaskien jaon vähävaraisille. Kulttuuri-
luotsitoiminnassa keskityttiin entistä enemmän erityisryhmiin. Osallisuustyössä aloitettiin Mese-
naatti.me-yhteisörahoituspalvelun kanssa hybridirahoituskokeilu, joka jatkuu toisella rahoituskierrok-
sella keväällä 2021. Iltakahvi-tilaisuudet kuntapäättäjien kanssa toteutettiin verkossa. 
  
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kaksivuotista Nuo-
ret ja osallisuus kulttuuritoiminnassa -kehittämishanketta Keski-Suomen kuntien alueella. Taidetes-
taajat-hanke sai jatkorahoituksen seuraavalle lukukaudelle. Harrastamisen Suomen malli -hanke-
suunnitelmassa kulttuuripalvelut oli mukana kulttuurisisältöjen suunnittelussa. Jyväskylä jatkoi kun-
tatoimijoiden muodostamassa valtakunnallisessa kulttuurisen seniori- ja vanhustyön Aili-verkos-
tossa. Kaupunki on myös mukana valtionvarainministeriön rahoittamassa Lämpiö-hankkeessa, 
jossa kehitetään ikääntyneiden kulttuuripalveluja kokoavaa digialustaa. 
 
Jyväskylän kansalaisopisto 
Kansalaisopisto koordinoi kahta Osaavat opistot -hanketta (OPH). Syksyllä 2019 alkanut Osaavat 
opistot -hanke järjestetään yhteistyössä Jyvälän kansalaisopiston, Jyväskylän kesäyliopiston sekä 
Jyväskylän kristillisen opiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on tarjota vapaan sivistystyön oppilai-
toksien henkilökunnalle sekä tuntiopettajille innostavia sekä ajankohtaisia koulutuksia pedagogiikan, 
digitaitojen ja hyvinvointijohtamisen teemoihin liittyen. Syksyllä 2020 alkanut Osaavat opistot II ”Kohti 
osaamisperustaista toimintakulttuuria” -hanke on jatkoa ensimmäiselle hankkeelle ja toteutetaan yh-
teistyössä ed. mainittujen hankekumppaneiden lisäksi Alkio-opiston kanssa. Hankkeen tavoitteena 
on toiminnallisin menetelmin kehittää Keski-Suomen vapaan sivistystyön organisaatioita kohti osaa-
misperustaista toimintakulttuuria. 
  
Opisto on mukana Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju 
(UJOPK) Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin -hankkeessa (OKM). Hankkeen tavoitteena on 
edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, tukea työllisyysasteen nostamista ja vastata osaajapulaan 
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nopeavaikutteisilla toimenpiteillä. Lisäksi opisto järjesti maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon 
koulutusta.   
  
Sosiaali-, työllisyys- ja terveyspalveluasiakkaille tarkoitettu Kipinä-edun käyttö on edelleen merkittä-
vää. OPH:n opintoseteliavustuksella tuettiin tiettyjen kohderyhmien opiskelua maksualennuksin tai 
maksuttomin kurssein. 
  
Kirjastot 
Kirjastopalveluja pystyttiin tarjoamaan normaalisti ainoastaan 1.1.–16.3. ja 3.8.–12.10. välisinä ai-
koina, jolloin tuolloinkin syksyllä kirjastoautotoiminnassa oli asiakasmääriin liittyviä rajoituksia. Ta-
valliseen tapaan kirjastopalvelut toimivat siis ainoastaan viiden kuukauden ajan. Kokonaan kirjastot 
olivat suljettuina valtioneuvoston määräyksestä 17.3.–7.5. ja muun ajan vuodesta kirjastotoimintaan 
liittyi tilojen käyttöön, asiakasmääriin ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä rajoituksia. Omatoimikir-
jastot eivät olleet käytettävissä 17.3.–2.8. eivätkä 14.12.–31.12. Kirjaston tapahtumia ei järjestetty 
lainkaan loppuvuoden aikana. 
 
Kirjaston käyttölukuihin, esimerkiksi lainojen määrään, poikkeuksellinen vuosi vaikutti kuitenkin häm-
mästyttävän vähän. Lainoja tehtiin edelleen 2,2 miljoonaa. Edellisvuonna lainoja oli 2,7 miljoonaa. 
Kirjaston verkkopalveluiden käyttö oli jo asiakkaille entuudestaan ja uuteen toimintatapaan, kirjojen 
varaamisen verkossa ja pikaiseen noutamiseen lähimmästä kirjastosta, sopeuduttiin nopeasti. Va-
rausten määrä lisääntyikin poikkeusvuonna. 
 
Koronapandemian aikana kaikenlainen kotona ja lähialueilla liittyvä harrastaminen lisääntyi voimak-
kaasti. Lukeminen, ulkoilu, retkeily ja mökkeily lisäsivät erityisesti suosiotaan. Erityisesti verkkopal-
veluna käytettävien kirjaston aikakauslehtien, e-kirjojen ja äänikirjojen käyttö kasvoi voimakkaasti. 
Kasvu oli 69 %. Suomalaiset löysivät myös kaupalliset äänikirjapalvelut koronapandemian aikana. 
 
Omatoimikirjastokonseptia kehitettiin poistamalla ikärajat omatoimiaikaan asioinnista. Samalla ma-
dallettiin lasten kirjastonkäytön esteitä ja edistettiin lasten lukemista. Suurimmat lähikirjastot Vaaja-
koskella ja Palokassa avattiin omatoimikäytölle vuoden alussa. Jyväskylässä on nyt seitsemän oma-
toimikirjastotekniikalla varustettua lähikirjastoa. 
 
Keski-Suomen maakunnan kirjastot yhdistävä Keski-kirjastot otti syyskuussa käyttöön uuden verk-
kokirjaston, jota käyttävät maakunnan kaikki 22 kuntaa. Kirjaston verkkosivu on Jyväskylän kaupun-
gin suosituin verkkopalvelu, jossa on vuosittain 1,7 miljoonaa käyntiä. 
 
Uusi verkkokirjasto tarjoaa asiakkaille kaikki tutut, hyväksi havaitut ominaisuudet, kuten verkkomak-
samisen. Myös uusia toiminnallisuuksia otettiin käyttöön: palvelussa on mahdollista liittää koko per-
heen kirjastokortit samaan asiakastiliin, jolloin kirjastolainojen eräpäivistä on helppo pysyä kärryillä. 
Uusi sivusto on entistä verkkokirjastoa saavutettavampi, ja asioiminen onnistuu sujuvasti myös mo-
biililaitteilla. 
 
Edellinen verkkokirjasto oli ollut käytössä jo 7 vuotta eikä sitä enää kehitetty. 
 
Keski-Finna on osa Finna-hakupalveluiden kokonaisuutta. Finna on valtakunnallinen, kirjastoille il-
mainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkokirjasto, jonka kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa 
Kansalliskirjasto. Tällä hetkellä mukana on noin 400 arkistoa, museota ja kirjastoa, joiden aineistot 
ovat saatavilla yhdellä kertaa valtakunnallisesta Finna.fi-hakupalvelusta. 
 
Museot 
Museopalveluiden museoiden kävijämäärätavoite vuodelle 2020 oli 100 000 kävijää, jota koronapan-
demian vaikutusten vuoksi ei kuitenkaan tavoitettu. Vuoden kävijämäärä jäi 45,6 % arvioitua pie-
nemmäksi. Museoissa vieraili kaikkiaan 64 577 asiakasta. Taidemuseon Holvissa ja Galleria Rata-
mossa kävijöitä oli 24 681, Suomen käsityön museossa 21 882 ja kolmen vuoden kiinniolon jälkeen 
21.2. avautuneessa Keski-Suomen museossa 16 094 asiakasta. Keski-Suomen museon pikkumu-
seot olivat kiinni koko vuodenlukuun ottamatta Käsityöläismuseota ja museokauppa Sparvinia, joissa 
ennätti ennen museoiden maalikuussa tapahtunutta sulkemista vierailla 1 920 kävijää. 
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Kevään sulun jälkeen museot, pikkumuseoita lukuun ottamatta, avattiin uudelleen yleisölle 3.6. Use-
asta muusta kaupungista poiketen Jyväskylässä museot pystyttiin pitämään tietyin rajoituksin auki 
koko loppuvuoden. Yleisötapahtumia järjestettiin ainoastaan 93 ja opastuksia kaikkiaan 591. Valta-
osa opastuksista liittyi Jyväskylän kaupungin opetussuunnitelman kulttuurikompassikäynteihin. Asi-
akkaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta huolehdittiin annettujen ohjeiden mukaisesti ja osittain 
erityisjärjestelyin tarjoamalla muun muassa kosketusnäyttöjen vuoksi kertakäyttökäsineitä asiakkai-
den käyttöön. Kaikissa kohteissa lisättiin siivousta. 
  
Kävijämäärän putoaminen vaikutti myös museoiden oman toiminnan tuottoihin, pääsylipputuloihin, 
museokauppojen myyntiin ja ulkopuolisilta perittäviin tilavuokriin. Museot hakivat opetus- ja kulttuu-
riministeriöstä koronatukea kattamaan tulonmenetyksiä ja toisaalta virtuaalisten aineistojen tuotta-
miseen. Kukin kolmesta museosta sai 30 000 euron avustuksen. Jyväskylän taidemuseolle myön-
nettiin avusta vielä syksyn toisessa haussa loppuvuonna 2020 ja keväällä 2021 toteuttaviin hankkei-
siin. 
  
Kesäkuussa Jyväskylän kaupunki ja Alvar Aalto -säätiö tekivät esisopimuksen Alvar Aalto -museon 
ja nivelosan museotilojen vuokraamisesta museon peruskorjauksen jälkeen ja kaupunginhallitus hy-
väksyi hankesuunnitelman Alvar Aalto -museon peruskorjauksesta ja nivelosan rakentamisesta 
Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -museon välille. Keski-Suomen museo käynnisti yhdessä Alvar 
Aalto -säätiön kanssa kolmivuotisen hankkeen, jossa kahdesta museorakennuksesta muodostuvalle 
museokeskukselle alettiin laatia toimintakonseptia. Yhteishanketta varten Suomen Kulttuurirahasto 
myönsi Keski-Suomen museolle 350 000 euron avustuksen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on 
vetovoimaisen kokonaisuuden luominen ja kävijöiden asiakaskokemuksen parantaminen. 
  
Kaupungin keskustassa sijaitsevat Jyväskylän taidemuseo ja Suomen käsityön museo olivat mu-
kana Jyväskylän sydän -hankkeessa, jossa kartoitettiin kulttuuri- ja taidelaitosten tulevia tilaratkai-
suja Jyväskylän kaupungin keskustassa ja suunniteltiin kulttuuritoimijoiden yhteistyön tiivistämistä. 
Vuonna 2018 käynnistyneen hankkeen loppuraportti, johon koottiin työryhmän ehdotus etenemis-
suunnitelmaksi, valmistui loppuvuodesta. 
  
Vuoden 2020 alussa tuli voimaan uusi museolaki. Jyväskylän taidemuseo ja Keski-Suomen museo 
aloittivat toimintansa alueellisena vastuumuseona ja Suomen käsityön museo käsityöalan valtakun-
nallisena vastuumuseona. Museoilla on lakisääteiset tehtävät. Vastuumuseotehtäviä toteutetaan 
OKM:n hyväksymän nelivuotissuunnitelman mukaisesti. Alueellisen vastuumuseon uusien tehtävien 
vuoksi myös museoiden valtionosuus nousi merkittävästi ja mahdollisti kaksi uutta vakanssia, taide-
konservaattorin vakanssin Jyväskylän taidemuseoon ja arkkitehdin vakanssin Keski-Suomen mu-
seon kulttuuriympäristöön liittyviin viranomaistehtäviin. Vastuumuseotehtävien hoidosta raportoi-
daan Museovirastolle vuosittain. 
  
Vuoden 2020 otettiin käyttöön museopalveluiden uusi kokoelmanhallintajärjestelmä, jota kehitettiin 
yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa. Järjestelmä mahdollistaa kokoelmien paremman saavutet-
tavuuden. Jyväskylän museopalvelut tarjosi mahdollisuuden järjestelmän käyttöön myös maakun-
nassa toimiville pienille ammattimuseoille, vapaaehtoisvoimin ylläpidetyille paikallismuseoille ja kun-
nille, joiden taidekokoelmien tiedot voidaan tallentaa uuteen järjestelmään. Keskisuomalainen kult-
tuuriperintö saadaan näin jatkossa huomattavasti aiempaa paremmin esiin. Toiminta vastaa suoraan 
museolain alueelliselle ja valtakunnalliselle vastuumuseolle asetettuun tehtävään kulttuuriperintöön 
liittyvän tiedon digitaalisesta tallentamisesta ja saatavuudesta. 
  
Museoiden vapaaehtoistoiminta jatkui edellisten vuosien tapaan. Vuoden 2020 lopulla kuitenkin kir-
jattiin seuraavan vuoden tavoitteisiin museoiden vapaaehtoistoiminnan linjausten teko. 
 
Liikuntapalvelut 
Liikuntapalvelujen toimintayksiköt suljettiin asiakkailta keväällä 13.3. alkaen koronapandemian takia. 
Myös terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalvelujen toiminnot keskeytettiin koko kevätkau-
deksi 13.3. alkaen. Liikuntapalvelujen työntekijöistä noin 45 henkilöä oli sijoitettuna poikkeusolojen 
aikana korvaaviin työtehtäviin muihin kaupungin yksiköihin, pääasiassa Soten sekä kaupunkiraken-
teen työpisteisiin. Korvaavissa tehtävissä töitä tehtiin maalis-heinäkuun aikana yhteensä 385 viik-
koa.  
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Koronapandemiasta johtuvia palvelukatkoja oli myös loppusyksyllä, jonka johdosta uimahallien ja 
terveyttä ja hyvinvointia edistävien liikuntapalvelujen henkilöstöä oli sijoitettuna liikuntapalvelujen si-
sällä toisiin, kausiluonteisiin liikuntapaikkojen hoidon avustaviin tehtäviin. Liikuntapalvelujen hallin-
non ja suunnittelun tehtävissä oleva henkilöstö työskenteli kaupungin suositusten mukaisesti etänä. 
Etätyön aikana opittiin hyödyntämään uusia etä- ja verkkotyöskentelyn toimintatapoja ja etäviestin-
nän keinoja. 
 
Jyväskylän liikuntapalvelut haki Keski-Suomen kehittämisrahaston jakamaa koronatukea keväällä 
2020 hankehakemuksella, jonka tavoitteena on ollut vahvistaa ammattimaisesti toimivia keskisuo-
malaisia urheiluseuroja kehittämään koronapandemian seurauksena vakavasti uhattua taloutta, toi-
mintoja sekä varainhankintaansa. Hankkeen nimi on Kehittämistyöllä seurat jaloilleen - Seurat Go. 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 32 500 euroa, josta haettua tukea yhteensä 24 375 euroa. Vuoden 
2020 aikana intensiiviseen seurakehittämisprosessiin lähti mukaan seitsemän urheiluseuraa Keski-
Suomesta. Nämä seurat ovat Diskos, FC Vaajakoski, JNV, JYP juniorit, LiigaPloki, SKI Jyväskylä ja 
Äänekosken Huima. Hankkeen puitteissa suppeampi kehitysprosessi on käynnissä seuroissa Jy-
väskylän ITF Taekwondo, Honsu juniorit sekä JBA.  
 
Liikuntapalvelut edisti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia vuonna 2020 pilotoimalla harras-
tuskoordinaattoritoiminnan. Liikuntapalvelut palkkasi tehtävää hoitamaan harrastuskoordinaattorin 
2.3.2020–31.12.2020 väliselle ajalle. Palkkakulut jaettiin liikunta- ja nuorisopalvelujen kesken. Kes-
kitetyllä koordinoinnilla on haluttu parantaa tiedonkulkua, syventää toimijoiden välistä yhteistyötä ja 
varmistaa harrastustoiminnan tuottajien sekä kohderyhmän osallisuus harrastustoiminnan kehittä-
misessä. 
 
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta myönsi Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuk-
sesta Jyväskylän kaupungille 31 000 € hankerahaa vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharras-
tuksen tukemiseen. Hankkeen suunnittelu toteutettiin monialaisena ja poikkihallinnollisena yhteis-
työnä. Hankkeessa mukana ovat olleet kaupungin liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, varhaiskasvatus-
palvelut, perusopetuspalvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut sekä palveluohjaus- ja kehittämisyk-
sikkö. Kaupungin ulkopuolisena toimijana mukana on ollut Keski-Suomen Liikunta (KesLi) ry. Pää-
vastuu hankkeesta on ollut liikuntapalveluilla. Hanketta koordinoi harrastuskoordinaattori. Hank-
keesta tukea on myönnetty 2005–2013 syntyneille jyväskyläläisille lapsilla ja nuorille, joille perheen 
taloudellinen tilanne on este liikunnan harrastamiselle.  Tukea on myönnetty alkavaan tai olemassa 
olevaan harrastukseen, joka tapahtuu hankkeessa mukana olevassa liikunta- tai urheiluseurassa. 
Mukana on ollut yhteensä 37 eri liikunta- ja urheiluseuraa. 
 
Liikuntapalveluille mahdollistui mukaan pääsy Liikuntatieteellisen Seuran valtakunnallisesti koordi-
noimaan Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliseen kehittämishankkeeseen ”Erityisliikunnanoh-
jaaja - kohti soveltavan liikunnan kehittämiskumppanuutta”. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Kesällä 2020 käynnistyneen hankkeen tavoitteena on kehittää erityisliikunnanohjaajien 
työnkuvaa vastaamaan peremmin tulevaisuuden haasteita, lisätä yhteistyötä kunnan ja eri sektorien 
välillä sekä luoda kuntien yhteiset suuntaviivat ja ohjeet kaikille avoimen liikunnan tukemiseksi. Ta-
voite on, että tulevaisuudessa erityisliikunnanohjaajat toimivat soveltavan liikunnan koordinaatto-
reina ja ovat tukena paikallisille toimijoille kaikille avoimen liikunnan järjestämisessä. Hanketta Jy-
väskylässä koordinoi soveltavasta liikunnasta vastaava liikunnanohjaaja.   
 
Liikuntapalveluissa käynnistettiin laaja-alaisen palveluverkkoselvitystyön laatiminen, jonka tavoit-
teeksi määriteltiin tammikuun 2021 loppuun mennessä tarkastella ja arvioida nykyisen liikunta-
paikka- ja palveluverkon sisältöä ja laajuutta sekä luoda malli tulevaisuuden palveluverkon ylläpitä-
miseksi ja kehittämiseksi. Verkkoselvitystä toteutettiin kahden konsulttiyhtiön FCG oy:n sekä Ram-
boll oy:n kanssa yhteistyössä. Liikuntaverkkotyön edistämiseksi laadittiin myös vuorovaikutussuun-
nitelma, jossa määriteltiin eri kohderyhmien osallistamisen ja tiedottamisen tavoitteet ja toteutettavat 
toimenpiteet. 
 
Vuoden 2020 alussa liikuntapalveluiden kunnossapitotiimin toimintaa uudistettiin. Kunnossapitotii-
mistä ryhtyi vastaamaan kunnossapitovastaava, joka toimii samalla tiimin lähiesimiehenä. Kunnos-
sapitotiimin henkilöstö vahvistui helmikuussa oppisopimusopiskelijalla, joka aloitti kiinteistön hoidon 
oppisopimuksen kaksivuotisen koulutuksen. Tiimissä toimii kunnossapidon vastaavan lisäksi 
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kahdeksan henkilöä, joista viisi erikoistekniikan ja kiinteistönhoidon parissa ja kolme kunnossapidon 
rakentajan tehtävissä. Tiimin toiminta keskittyi vuoden aikana tekniikan (kylmätekniikka / vedenkä-
sittely) erikoisjärjestelmien lisäksi kiinteistönhoitoon ja kunnossapidon rakentamiseen. Tiimin toimin-
taan liikuntapalveluissa kuuluu operatiivisen työn lisäksi kunnossapidon ohjaus ja valvonta. 
 
Liikuntapalveluissa täsmennettiin ja uudistettiin painelaitteiden käytönvalvonnan toimintamallia ni-
meämällä rajattu käytönvalvonnan tiimi, kirjaamalla käytönvalvonnan tehtävät ja vastuut, varmista-
malla valvojien riittävä osaaminen sekä määrittelemällä valvonnasta vastaavien työntekijöiden teh-
tävästä maksettava korvaus. Käytönvalvontaa edellyttävät painelaitokset sijaitsevat liikuntapaikka-
kohteissa, joissa on runsaasti liikunnan harrastus- ja kilpailutoimintaa sekä niiden välittömässä lä-
heisyydessä asutusta. Uudistetulla mallilla voidaan varmistaa paremmin riskialttiiden laitteiden tur-
vallinen käyttö sekä asianmukainen ja lainvaatima valvonta. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
Vuosi 2020 on ollut koronapandemian vuoksi orkesterin toiminnan ja talouden kannalta poikkeuk-
sellinen. Tammikuusta maaliskuun puoliväliin konserttitoiminta toteutui suunnitelman mukaisesti 
täyttöasteen ollessa 98 %. Vuoden vaihteen jälkeen toteutui 11 näytöstä Puccinin La Bohéme -oop-
peraa Keski-Suomen Alueoopperan, Jyväskylän kaupunginteatterin, oopperakuoron ja Vox Aurean 
kanssa yhteistyönä. Ohjauksesta vastasi New Yorkin Metropolitanissa pitkään työskennellyt Fabrizio 
Melano ja se keräsi kuulijoita 5 441.  
 
Koronapandemian alettua konserttitoiminta jouduttiin keskeyttämään koko kevään ajaksi Jyväskylän 
kaupungin linjausten mukaan. Syyskaudelle toiminta järjestettiin uusien turvatoimien mukaiseksi, 
jotta yleisön on mahdollisimman turvallista osallistua konsertteihin. Turvavälien mahdollistaminen 
orkesterin työskentelyssä tarkoitti ohjelmistojen muuttamista ja yleisökapasiteetin laskemista kol-
masosaan. Matkustusrajoitukset aiheuttivat muutoksia ulkomaisten solistien ja kapellimestarien vie-
railuihin. Toiminta mukautettiin kuitenkin nopeasti ja se jatkui uudessa muodossaan lukuun ottamatta 
muusikoiden 16 päivän lomautusta sekä 19 konsertin ja kesän tilausesiintymisten peruuntumista.  
 
Jyväskylä Sinfonian tuottamiin konsertteihin ja yleisötyötilaisuuksiin osallistui yhteensä 14 952 hen-
kilöä, joka on lähes 20 000 vähemmän 2019 verrattuna. Orkesteri tuotti vuoden aikana 77 tapahtu-
maa 120 sijasta. Konsertteja toteutui 62 kpl, joista sinfoniakonsertteja 23 kpl, kirkko-, viihde-, lasten- 
ja koululaiskonsertteja 6 kpl, ooppera- ja teatteriesityksiä 10 kpl, kamarikonsertteja, jalkautumispro-
jektin konsertteja ja muita esiintymisiä 23 kpl. Muita yleisötyötapahtumia oli 15 kpl. Syksyllä sinfo-
niakonsertit tuotettiin koronapandemian rajoissa turvallisesti kolmasosalla asiakaspaikkoja, tunnin 
mittaisina väliajattomina konsertteina, joita toteutettiin kaksi illassa.  
 
Orkesterin yleisötyö tavoitti noin 2 458 henkeä, kun osa yleisötilaisuuksista jouduttiin koronapande-
mian vuoksi perumaan, kuten avoimet kenraalit, pikku alkusoitot ja taiteilijatapaamiset. Sen sijaan 
elokuussa toteutettiin pihakonserttikiertue koulujen ja palvelutalojen pihapiirissä. Sinfonia on the 
Move -jalkautumisviikot toteutettiin myös turvamääräyksiä noudattaen.  
 
Jyväskylä Sinfonia kehitti ja lisäsi palveluitaan verkossa. Ilmari Hannikainen -pianokamarimusiikki-
kilpailun 2020 finaali striimaus keräsi yli 1400 kuulijaa, Beethovenin 250-vuotisjuhlavuoden verkko-
lähetys Jyväskylän teatteritalolta tavoitti joulukuun aikana lähes 3000 kuulijaa. Lisäksi orkesteri osal-
listui Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n yhteistuotantona toteutettuun Beethovenin 7. Sinfonian verkko-
toteutukseen ja toteutti niin pienryhmissä kuin koko orkesterina sosiaalisen median soivia sisältöjä. 
Verkkokonsertteja toteutettiin yhteensä 11 kappaletta ja niiden katsojaluku ylsi yhteensä yli 12 000 
kuulijaan. Sosiaalisen median soivia sisältöjä tehtiin yhteensä 138 kappaletta ja ne tavoittivat sankan 
määrän kuulijoita. 
 
Jyväskylä Sinfonia julkaisi levyn jyväskyläläisen Pekka Kostiaisen teoksesta Triduum Paschale, joka 
toteutettiin yhteistyönä Jyväskylän alueseurakunnan, Musica-kuoron ja Mikkelin kaupunginorkeste-
rin kansa. Lisäksi orkesteri levytti Miljoonasateen kanssa Pas de deux – askeleet kahdelle. Jyväskylä 
Sinfonia kantaesitti yhden teoksen. Ensi esiintymisensä orkesterin solistina tekivät Maj Lind -piano-
kilpailun voittaja Mackenzie Melemed ja kansainvälisesti merkittävää uraa luova suomalainen basso 
Mika Kares.  
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Jyväskylä Sinfonia jatkoi edelleen vierailu- ja maakuntakonserttien kehittämistä ja lisäämistä. Maa-
kuntavierailuja järjestettiin viidellä eri paikkakunnalla.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jyväskylä Sinfonialle korona-avustusta yhteensä 100 000 eu-
roa, kesäkuussa 65 000 ja joulukuussa 35 000. Joulukuussa myönnetty avustus siirrettiin kokonai-
suudessaan käytettäväksi kevään 2021 aikana. Korona-avustusta käytettiin korvaamaan tulomene-
tyksiä, toiminnan kehittämiseen sekä jatkuvuuden turvaamiseen, jotta lisälomautuksilta voitiin vält-
tyä.  
 
Lomautusjaksosta ja konserttitoiminnan tavoittavuuden laskusta johtuen vuosi oli talouden suhteen 
ylijäämäinen. Jyväskylä Sinfonian monipuolinen työ jatkui kuitenkin koko vuoden pois lukien 16 päi-
vän lomautukset. Konserttitaukojen aikana kehitettiin toimintaa, kokeiltiin ja toteutettiin uusia toimin-
tamuotoja.  
 
Jyväskylän Sydän -projektin muutoksella, jossa musiikkisalin toteutuminen siirtyy päätöksenteossa 
arviolta vuoteen 2025 on iso toiminnallinen merkitys. Teatterin peruskorjauksen ajaksi ja mahdolli-
sesti jo aiemmin Jyväskylä Sinfonian väistötilat pyritään toteuttamaan Paviljongin Wilhelm-saliin. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri 
Jyväskylän kaupunginteatterin vuosi 2020 alkoi poikkeuksellisen hyvin. Ohjelmistossa olleet tuotan-
not, Phantom-musikaali, Ella ja Paterock -lasten näytelmä ja Tämä on ryöstö -komedia, saivat hyvin 
yleisöä ja esitysten täyttöprosentit olivat korkeita. Lisäksi ensi-iltaan saatiin pohjoismainen kantaesi-
tys Tavat ja Toiveet, joka sai positiivista huomiota valtakunnallisestikin. Koronapandemia ja sen vai-
kutukset (esityssulut ja katsojarajoitukset) leimasivat merkittävästi näytäntövuotta maaliskuun puoli-
välistä eteenpäin.  
 
Jyväskylän kaupunki linjasi maaliskuun puolivälissä esitystoiminnan keskeyttämisen. Kaikki tuotan-
not poistettiin ohjelmistosta, lukuun ottamatta pienen näyttämön tuotantoa, joka päätettiin säilyttää 
ja nostaa takaisin ensi-iltaan vuoden 2021 alussa. Tulevan musikaalin harjoituksia jatkettiin etähar-
joituksina 4.4. asti. Lisäksi kevään aikana kaupunginteatterin henkilökunta tuotti digitaalista sisältöä 
Poikkeamia-verkkonäyttämölle kaupunginteatterin verkkosivuille.  
 
Koronapandemian vuoksi henkilökunnan kesälomien ajankohtaa aikaistettiin, jotta turvallinen har-
joittelu olisi mahdollista heinäkuussa 2020. Kaupunginteatteri lomautti koko henkilöstönsä yhden vii-
kon ajaksi. Henkilökunnan ja yleisön turvallisuuteen panostettiin erilaisilla toimenpiteillä: katsomoi-
den asiakaspaikkojen määrää pienennettiin, henkilökunnalle hankittiin suojavälineitä ja ohjeistettiin 
uusista turvakäytänteistä. Esitystoiminta aloitettiin syyskuussa rajoitetuilla katsomoilla ja uusilla ylei-
sön sekä henkilökunnan turvallisuusohjeilla. Kauden suurin tuotanto West Side Story -musikaali saa-
tiin ensi-iltaan alkuperäisessä aikataulussa 5.9.2020. Musikaalin jälkeen syyskaudella suurella näyt-
tämöllä oli vielä kaksi ensi-iltaa. Lokakuussa ensi-illassa oli Sydänmaa-näytelmä, joka siirtyi tähän 
ajankohtaan keväältä 2019 lavanostinonnettomuuden vuoksi. Marraskuussa ensi-illan sai koko per-
heen satunäytelmä Lumikuningatar, josta ehti olla vain yksi esitys ennen joulukuun rajoitusten voi-
maan astumista. Pienellä näyttämöllä oli syksyn aikana kaksi ensi-iltaa Korjaamo-näytelmä syys-
kuussa ja Vuoriston kaunotar -näytelmä lokakuun alussa. 
 
Joulukuussa Jyväskylän kaupunki kiristi uudelleen rajoituksia ja kaupunginteatteri joutui keskeyttä-
mään esitystoiminnan uudelleen. Kaiken kaikkiaan vuoden aikana peruttiin n. 160 erilaista esitystä 
kaupunginteatterin tiloissa. Hyvin pilotoitu sunnuntaikonserttisarja jouduttiin keskeyttämään, kaikki 
vuokraukset ja suurin osa erilaisista vierailuista sekä yhteistöistä jouduttiin peruttamaan. Katsojia 
kaupunginteatteri keräsi kaikesta huolimatta n. 26 100, joka vastaa noin puolta normaalista katsoja-
määrästä. Vaikutukset lipputulojen kertymiseen ovat merkittävät. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Jyväskylän kaupunginteatterille korona-avustusta yhteensä 
506 000 kahdessa erässä: kesäkuussa 297 000 ja joulukuussa 209 000. Korona-avustusta käytettiin 
korvaamaan tulomenetyksiä, toiminnan uudelleen käynnistämiseen ja kehittämiseen sekä jatkuvuu-
den turvaamiseen, jotta lisälomautuksilta voitiin välttyä. 
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Jyväskylän kaupunginteatteri teki monenlaista yhteistyötä eri tahojen kanssa vuoden aikana. Yhteis-
työ tuotti korkeatasoista taiteellista sisältöä, synnytti ja ylläpiti verkostoja sekä lisäsi teatterin alueel-
lista ja kansallista vaikuttavuutta. Suomalaisen Musiikkikampuksen kanssa jatkettiin yhteistyötä mu-
sikaalin tuotannossa, Loiskis-orkesteri oli mukana Lumikuningatar-tuotannon valmistamisessa ja 
kahdeksan VOS-teatterin kansainvälinen yhteistyö jatkui Vapaa Teatteriyhdistyksen kanssa. Jyväs-
kylän ensi-ilta Kultainen Vasikka -yhteisproduktiosta oli 26.9.2020.  
 
Jyväskylän kaupunginteatterin yleisötyön resurssi oli yksi osa-aikainen teatterikuraattori ja kaksi osa-
aikaista yleisötyöntekijää. Yleisötyö piti sisällään nuorten Backstage Group -ryhmän sekä yleisölle 
suunnattuja tapahtumia kuten, Teatteritiistait, lukupiirit, lapsille suunnatun Leijonan osa -teatteriseik-
kailut sekä kesäkuussa 2020 järjestetyt lasten teatterileirit. 
 
Uuden näytelmän ohjelma/UNO -hankkeen kanssa yhteistyö jatkui. Teatterinjohtaja Hilkka Hyttinen 
osallistui valtakunnallisiin dramaturgi ja näytelmäkirjallisuusseminaareihin, joissa verkostuttiin laa-
jasti alan toimijoiden kanssa. Jyväskylän kaupunginteatterissa toimi myös osa-aikainen dramaturgi, 
jonka työsopimus päättyi vuoden lopussa 2020. 
 
Suomen Harrastajateatteriliiton kanssa tiiviissä yhteistyössä suunniteltu Harrastajateatterikesä jou-
duttiin peruttamaan elokuulta rajoitusten vuoksi. Myös kolmen kulttuuritoimijan yhteistyönä suunnit-
telema koko teatteria käsittävä Glamour & Glam -tapahtuma, jossa mukana olivat Jyväskylän kau-
punginteatteri, Jyväskylä Sinfonia ja Keski-Suomen Tanssin Keskus, jouduttiin peruttamaan esitys-
sulun vuoksi. 
 
Jyväskylän kaupunginteatterin rakennuksen peruskorjauksen tarveselvitys käynnistyi syksyllä 2020 
ja se saatetaan loppuun vuoden 2021 alussa.  
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Kaupunkirakenne 

Toimintavuotta leimasi kaksi suurta muutosta toiminnassa, koronapandemia ja uusi organisaatio, 
jossa Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toiminta on sulautettu toimialalle. Koronatilanteen vuoksi lä-
hes koko toimintavuosi vietiin läpi niin, että suurin osa henkilöstöstä oli etätyössä. Perustehtävää 
pystyttiin toteuttamaan kelvollisesti myös poikkeustilanteessa. Kaupunkiympäristön suunnittelua ja 
rakentamista pystyttiin edistämään ennätysmäärällä valmistuneita kaavoja ja myönnettyjä rakennus-
lupia ja uutta kaupunki-infraa rakennettiin suunnitellusti. Kaupunkiympäristössä liikkumista pystyttiin 
edistämään liikennehankkeisiin vaikuttamalla, luontoliikkumista kehittämällä ja eri liikkumismuotojen 
edellytyksiä parantamalla. Kaupunkiympäristöstä pystyttiin huolehtimaan lähes normaalisti kunnos-
sapidon, ympäristönsuojelun, valvonnan, jätehuollon ja omaisuudenhallinnan osalta.   
 
Poikkeavia järjestelyjä tarvittiin asiakaspalvelutoimintojen järjestämisessä turvallisesti ja joukkolii-
kenteen toiminnan sopeuttamisessa romahtaneeseen matkustajamäärään. Taloudellisesti ko-
ronapandemian nettovaikutus jäi toimialalla melko vähäiseksi. Tulopuolella joukkoliikenteen romah-
taneita lipputuloja paikkasi valtion kohdennettu koronatuki. Menosäästöjä syntyi joukkoliikenteen 
palvelutarjonnan sopeutustoimista ja toimialan matkakulujen sekä kesä- ja kausityöntekijöiden palk-
kakulujen osalta.  
 
Uusi organisoituminen liikenne- ja viheralueilla vaikuttaa ensimmäisen vuoden kokemusten perus-
teella onnistuneelta. Aiempaan liikelaitosmalliin verrattuna päällekkäisiä tehtäviä on päästy purka-
maan ja sisäisestä laskutuksesta luopumaan. Palvelutuotanto on suoraviivaistunut. Budjetoinnin 
tarkkuutta päästiin kehittämään ensimmäisen vuoden kokemusten perusteella jatkoa varten.     
 
Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
Yhdyskuntasuunnittelussa vuoden 2020 merkittävin tehtäväkokonaisuus muodostui Jyväskylän kau-
punkiseudun MAL-sopimusprosessin neuvotteluja palvelevista tieto- ja koordinaatiotehtävistä. Ase-
manseudun toteutettavuusselvitys valmistui ja Korpilahden Salolan tuulivoimapuiston yleiskaava 
käynnistyi. Sivistystoimialan kanssa yhteistyössä tehty luontoliikuntaohjelma hyväksyttiin kaupun-
ginhallituksessa. Palveluyksikön henkilöstöresurssissa oli merkittävää vajetta muun muassa rekry-
tointien viivästymisen vuoksi, mistä syystä syntyi myös asiantuntijapalvelujen määrärahasäästöjä. 
 
Asemakaavoituksessa kaavat ovat edenneet kaavoitusohjelman mukaisesti ja asuinkerrostalojen ja 
rivitalojen kaavoitustavoite jopa ylitettiin. Keskustan alueella ennätysmäärä täydennysrakentamisen 
kaavoja eteni hyväksymisvaiheeseen ja merkittäviä asuinrakentamisen kaavakohteita sai lainvoiman 
mm. Palokassa, Savulahdessa ja Vaajakoskella. Tourulankulman kaavakehitys- ja tontinluovutuskil-
pailu ratkaistiin ja kaavatyö jatkui yhteistyössä voittajakumppaneiden kanssa.  Yritystonttivarantoa 
syntyi eri puolille kaupunkia ja valtatien varrelle kaupungin pohjoispuolelle käynnistyi Lintukankaan 
yritysalueen kaavoittaminen. Puurakentamista on edistetty kaavoissa asemakaavamerkinnöin ja 
tontinluovutuskilpailuilla. Puitesopimusmenettely otettiin hallitusti käyttöön ja uusia osallistamisen ta-
poja kokeiltiin monipuolisesti. Etätyön osalta on tehty harppaus ja etäyhteyksiä käytetään rutiinin-
omaisesti niin päivittäisessä työssä kuin asiakkaiden ja osallisten kanssa käytävässä vuorovaikutuk-
sessa. Asemakaavoituksen henkilöstövaje jatkui edelleen rekrytointien vaikeudesta ja osa-aikai-
suuksista johtuen. Laskutettavia kaavamuutoshakemuksia oli runsaasti, joten tulokertymästä tuli en-
nustetta suurempi. 
 
Kerrostalotonttien myynnissä on ollut selkeä notkahdus, joka alkoi jo edellisen vuoden loppupuolella, 
jolloin varauksia haluttiin jatkettavan vuoden 2020 puolelle. Kaikki hankkeet eivät tästä huolimatta 
lähteneet käyntiin vaan varauksia on päättynytkin. Pientalotonttien kysyntä sen sijaan on ollut vil-
kasta ja etenkin Kauramäen ja Savulahden alueilla hakemuksia on tullut erittäin runsaasti. Yritys-
tonttien kysyntä on edelleen vilkasta ja yritystontteja luovutettiin vuoden aikana 14 kpl. Maankäyttö-
sopimuksia solmittiin lukumääräisesti, jopa yli kaksinkertainen määrä aikaisempiin vuosiin verrat-
tuna. Keskusta-alueelle tehtiin viisi maankäyttösopimusta vuoden 2020 aikana. 
 
ARA-tuotannon osuus valmistuneiden asuntojen osuudesta kasvoi hieman vuonna 2020 ja sen ar-
vioidaan kasvavan edelleen vuonna 2021, sillä parhaillaan on rakenteilla runsaasti (lähes 700) kor-
kotuettuja asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja sekä opiskelija-asuntoja. 
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Rakennuskannan tarkastamisen projekti aloitetiin keväällä. Kaksi määräaikaista tarkastajaa käyvät 
läpi rakennusreksiteriä ja vertaavat sen sisältöä Väestörekisterikeskuksen (DVV) ja Verohallinnon 
tietoihin. Koronan vuoksi siirtyivät maastomittaajat kokonaan etätöihin. Sen mahdollisti siirtyminen 
kokonaan sähköiseen mittausprosessiin. Mittausten lähtötiedot ja mittaustulokset liikkuvat nopeasti 
ja päivittyvät heti tietokantaan. Eläkkeelle jäi yksi maastomittaaja sekä kiinteistörekisterinhoitaja. 
Prosessien tehostumisen vuoksi tehtäviä ei ole täytetty.  
 
Paikkatiedon toimintayksikön ensimmäinen, toteutetun organisaatiouudistuksen mukainen vuosi, 
sujui ennalta oletettujen hyötyjen mukaisesti. Siirtyminen paikkatietojärjestelmän Locus Cloud -ver-
sioon teetti ennakoitua enemmän töitä käyttäjien totuttelun helpottamiseksi. Koronan myötä lisään-
tynyt digitalisaation hyödyntäminen edisti myös kaupunkimallin soveltamista eri tarkoituksiin. 
 
Liikenne- ja viheralueet 
Katupalveluissa jatkettiin uuden organisaatiomallin mahdollistamaa toiminnan kehittämistä tehtävä-
järjestelyjä muuttamalla ja henkilöstöä kouluttamalla. Hoidon edellyttämän kaluston osalta tehtiin pi-
demmän aikavälin suunnittelua, joka mahdollisti ensimmäisten kalustohankintojen tekemisen jo vuo-
den lopulla. Keliennustamista kehitettiin ja korvausvelkakohteita toteutettiin suunnitelmien mukai-
sesti. Tieliikennelain edellyttämistä muutoksista lähes kaikki ajoratamaalauksia koskevat toimenpi-
teet on tehty ja merkkimuutosten osalta muutokset etenevät siirtymäaikojen mahdollistamalla aika-
taululla. Yksityistieavustusten jakamiseen liittyvät toiminnot uudistettiin sähköiseen muotoon. Vuo-
den alussa katupalveluihin siirtyneessä pysäköinninvalvonnassa otettiin käyttöön haalarikamerat 
henkilöstön turvallisuuden lisäämiseksi. Myös lakimuutoksen mahdollistama kotihoidon pysäköinti-
lupa otettiin käyttöön syksyn aikana. Määräaikaisen henkilöstön rekrytoinnit eivät koronapandemian 
vuoksi onnistuneet suunnitellusti ja vajaus vaikeutti hetkittäin tehtävien hoitamista ja asiakaspalve-
lua. 
 
Viherpalveluissa lähimetsähakkuiden osalta kevät oli haasteellinen poikkeuksellisten sääolosuhtei-
den vuoksi. Vuoden kokonaisuutta tarkastellen saavutettiin kuitenkin metsäohjelmassa asetetut ta-
voitteet toiminnalle ja kate ylitti tavoitteen. Kevään koronapandemia muutti viherkunnossapidossa 
määräaikaisten työntekijöiden rekrytointia. Tehtävien osittainen täyttö kaupungin toisten toimialojen 
lomautetuilla työntekijöillä sujui onnistuneesti. Suunniteltua kausitöiden henkilöstöresurssia ei saatu 
kokonaisuudessaan täytettyä sisäisillä siirroilla ja ulkoisilla rekrytoinneilla. Poikkeuksellisesta vuo-
desta selvittiin pääosin hyvin, huomioiden myös uuden toimintamallin tuomat muutokset. Haitallisten 
vieraslajien hävittämisessä on edetty suunnitelmallisesti kohti asetuksessa kiinteistöille määriteltyä 
takarajaa.    
 
Jyväskylän seudun jätehuoltomääräykset uudistettiin vastaamaan jätelain uudistusta. Määräyksien 
suurin muutos oli kiinteistökohtaisen muovinkeräyksen käynnistäminen. Laukaan kunnan alueella 
siirryttiin kunnanjärjestämään jätteenkuljetukseen 1.4.2020. Muutos aiheutti paljon asiakaskyselyjä, 
koska aikaisemmin toimineilta urakoitsijoilta ei saatu oikeita kiinteistökohtaisia palvelutietoja. 
 
Joukkoliikenteessä aloitettiin Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelmaan kirjattuja toimenpi-
teitä. Lasten, nuorten, opiskelijoiden ja senioreiden arvo- ja kausituotteita alennettiin 9–14 %. Uudet 
hinnat tulivat voimaan 24.2.2020. Lisäksi linjaston uudistamiseen liittyvä linjastosuunnittelutyö aloi-
tettiin. Keskisuurten kaupunkiseutujen digitalisaatiohankkeessa aloitettiin tunnistepohjaisen lippu- ja 
maksujärjestelmän valmistelu ja Jyväskylä siirtyy ensimmäisenä kaupunkiseutuna uuteen järjestel-
mään vuoden 2021 alussa.  
 
Muuten vuotta leimasivat koronapandemian vaikutukset joukkoliikenteen matkamääriin ja sitä kautta 
asiakastuloihin. Matkamäärät laskivat vuositasolla 36,8 %. Asiakastulojen laskun seurauksena jouk-
koliikenteen palvelutarjontaa jouduttiin sopeuttamaan keväällä ja alkusyksystä. 
 
Uusi ulkovalaistuksen tavoitetilaa kuvaava Kipinä -suunnitelma valmistui. Se antaa kaikille valaistuk-
sen rakentajille vinkit, miten laadukas ulkovalaistus voidaan toteuttaa. Valon kaupunki -tapahtuma 
jouduttiin perumaan kahteen kertaan koronapandemian takia. Kaupunkilaisia ilahdutettiin kuitenkin 
Valo iloa -kokonaisuudella, missä kaupunki yhteistyökumppaneiden kanssa rakensi erilaisia valais-
tuskohteita kaupunkilaisten iloksi. 
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Rakentaminen ja ympäristö 
Rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalvelut toimivat lähes normaalisti koronasta huolimatta. Asi-
akkaiden neuvonta ja ohjaus sekä osa katselmuksista tehtiin etänä. Haettujen ja myönnettyjen ra-
kennuslupien määrä hipoi uutta ennätystä. Rakennuslupia ja toimenpideilmoituksia käsiteltiin raken-
nusvalvonnassa yhteensä 1 410 kpl, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli 13,4 %. 
 
Myönnettyjen rakennusten kerrosala putosi 160 957 kerrosneliömetriin, jossa oli laskua 41 % edel-
liseen vuoteen verrattuna. Samalla rakennusten tilavuus putosi 45 %. Myönnettyjen teollisuusraken-
nusten kerrosala oli 25 030 kerrosneliömetriä, jossa kasvua oli 104,7 %. Uusia asuntoja valmistui 
1 690 kpl (määrä väheni -292) ja luvat myönnettiin 1 192 (-723) uuden asunnon rakentamiseen. 
Sähköisen asiointipalvelun kautta haettiin noin 89 % koko lupamäärästä.  
 
Ympäristönsuojelun palvelut toimivat pääasiassa normaalisti koronapandemiasta ja etätyöstä riip-
pumatta. Ympäristölupaprosessia tarkasteltiin lean-näkökulmasta ennakko-ohjauspainotteisem-
maksi ja sähköinen asiointipalvelu laajeni kattamaan kaikki ympäristönsuojelun lupa- ja ilmoitusasiat. 
Koronapandemia muutti kuntalaisten vapaa-ajan viettotapoja; muun muassa luontopolkujen ja lintu-
tornien käyttömäärät lisääntyivät ja sitä kautta myös niiden ylläpitotarve. Myös yhteydenotot naapu-
rihaitoista lisääntyivät kuntalaisten viettäessä enemmän aikaa kotona ja ulkona. Haukanniemen es-
teettömän luontopolun suunnittelu eteni ja syksyllä käynnistyneeseen Laajavuoren alueen soiden 
suojeluun ja ennallistamiseen saatiin tukea ympäristöministeriön HELMI-hankkeesta. Henkilöstö-
vaihdoksista ja eläköitymisistä johtuen yksikössä oli resurssivajetta koko vuoden ajan. 
 
Resurssiviisaustyössä käynnistyi keväällä strategisen kärjen ohjausryhmätyö ja Resurssiviisas Jy-
väskylä 2040-ohjelman mukaisten toimenpiteiden tilanneraportti koottiin ensimmäisen kerran syk-
syllä 2020. FISU-verkoston REMI-hankkeessa kehitettiin yhteisiä mittareita kuntien resurssiviisaus- 
ja ilmastotyöhön. CIRCWASTE-hanke jatkui kahdella käyttäjälähtöisellä kokeilulla, jotka liittyivät bio-
jätteiden lajittelun kannustamiseen ja kuntalaisten ilmastotekoihin. EU:n kaupunginjohtajien energia- 
ja ilmastosopimuksen (CoM) toimintasuunnitelman (SECAP) raportoinnin koostaminen valmistui jou-
lukuussa 2020, lopullinen raportointi tehdään alkuvuodesta 2021.  
 
Ympäristöterveydenhuollossa koronapandemia vaikutti jonkin verran toimintaan. Suunnitelmallinen 
tarkastustoiminta oli poikkeusolojen ajan lähes keskeytyneenä. Asiakkaiden neuvonta- ja ohjaus-
tarve lisääntyi koronapandemian takia. Tarkastustyötä tekevä henkilöstö työskenteli pääosin etänä. 
Etätarkastuksia tehtiin mahdollisuuksien mukaan. Kiireellinen tarkastustoiminta ja näytteenottotoi-
minta jatkui koko vuoden ennallaan. Eläinlääkintähuollossa tuotantoeläinten sekä kiireisten sairas-
tapausten hoitaminen priorisoitiin koronatilanteessa, mutta myös kiireettömien sairastapausten hoi-
taminen kyettiin järjestämään valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Tuotantotilojen terveyden-
huoltokäyntien määrä lisääntyi v. 2020 huomattavasti verrattuna edellisiin vuosiin, sillä maidontuo-
tantotiloilta alettiin edellyttää meijerien toimesta terveydenhuollon piiriin kuulumista. Pieneläinpoti-
laskäyntien kokonaismäärä kasvoi verrattuna edellisvuoteen. 
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1.1.5 Kunnan henkilöstö 

Palkallisten henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen kehitys 

Vuoden 2020 aikana tehdyt rekrytoinnit toteutettiin täyttölupamenettelyn kautta. Menettelyn tarkoitus 
on varmistaa talousarvion ja henkilöstösuunnitelman toteutuminen suunnitellusti. Täyttöluvan yhtey-
dessä arvioidaan vielä kertaalleen mm. täytettävien tehtävien sisältö, rekrytointitapa, henkilöstön si-
säisen liikkuvuuden mahdollisuudet (esimerkiksi työkykyasiat huomioiden) sekä palvelussuhteen eh-
dot. Henkilöstösuunnitelmaan ei sisällytetä palkkatuettua työllistämistä tai tiettyjä hankerahoituksella 
toimivia hankkeita. Nämä henkilötyövuodet lasketaan mukaan tilinpäätökseen.  
 
Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi myös henkilöstöasioissa. Maaliskuusta 
alkaen pandemia on vaikuttanut vaihtelevasti rajoitusten sekä paikallisen sairastamisen, altistumis-
ten ja varautumisen vuoksi palvelu- ja henkilöstötarpeeseen. Osassa palveluita on tarvittu nopealla 
aikataululla normaalista poiketen huomattavasti enemmän henkilöstöresurssia täydentämään ja kor-
vaamaan tavanomaista henkilöstöä ja sen määrää. Vastaavasti on ollut toimintoja, joissa työtehtävät 
ovat vähentyneet, estyneet tai muuttuneet. On syntynyt määräajaksi myös kokonaan uusia tehtäviä. 
Tilanne vaati koko henkilöstöltä uudistumista muuttuneeseen tilanteeseen vastaamiseksi.  
 
Koronavirustilanteen vuoksi huhti-toukokuussa kaupungissa käytiin kahdet yhteistoimintaneuvotte-
lut. Ensimmäiset koskivat sivistyksen toimialaa ja toiset muita kaupungin toimintoja. Osa henkilös-
töstä siirtyi joustavasti erityisesti kelpoisuus, osaaminen ja työkyky sekä työnantajan tarve huomioi-
den muihin tehtäviin mukaan lukien sijaisuudet ja kesätyöt. Tämä toteutui myös toimialojen rajoja 
ylittäen. Osaa henkilöstöä on koskenut palkanmaksun keskeyttäminen tai lomautukset työnteon es-
tyessä ja/tai vähentyessä. Kokonaisuus tuo haasteensa myös seurantaraportointiin.  
 
Vuoden aikana käytiin myös kolmannet yhteistoimintaneuvottelut koskien talousarviovalmistelua ja 
koronatilanteen pitkittymistä. Niissä läpikäytyjä asioita on lähdetty laittamaan toimeenpanoon pää-
töksenteon jälkeen vuoden 2021 aikana.  
 
Henkilöstösuunnitelmaan perustuvat henkilötyövuodet toteutuivat yhteensä 156 henkilötyövuotta 
suunniteltua pienempänä. Henkilötyövuodet poikkesivat alkuperäiseen suunnitelmaan nähden eni-
ten kasvun ja oppimisen palveluissa, jossa henkilöstöresurssit toteutuivat 69 henkilötyövuotta suun-
niteltua pienempänä. Koronapandemian aiheuttaessa töiden vähentymistä tietyissä palveluissa, ei 
kaikkia suunniteltuja rekrytointeja toteutettu. Henkilöstö myös liikkui aiempaa enemmän tarvittaviin 
sijaisuuksiin toimialojen välillä. Pandemian vuoksi toteutui myös lomautuksia ja henkilöstö piti aiem-
paa enemmän palkattomia vapaita säästösyistä ilman sijaisresurssien tarvetta. Henkilöstösuunnitel-
maan nähden oli myös yksittäisiä ammattiryhmiä, joissa ei saatu kaikkia avoinna olleita tehtäviä 
täytettyä kuten tietyt kaupunkirakenteen toimialan asiantuntijatehtävät tai sosiaali- ja terveyspalve-
luiden lääkärivirat. Myös hoitohenkilöstön saatavuudessa oli haasteita ja hoitohenkilöstön tarve kas-
voi entisestään koronatilanteessa.  
 
Palkallisten henkilötyövuosien määrä oli vuonna 2020 Jyväskylän kaupungissa 7 447 henkilötyö-
vuotta, josta vakituisen henkilöstön osuus oli 5 923 henkilötyövuotta eli 79,5 prosenttia koko henki-
löstöstä. Kaupungin henkilötyövuosien määrä kasvoi edellisvuoteen nähden 133 henkilötyövuodella, 
eli 1,8 prosenttia. Vakituisen henkilöstön osuus kasvusta oli 189 henkilötyövuotta. Sijaisten määrä 
väheni 72 henkilötyövuodella ja muun määräaikaisen henkilöstön määrä kasvoi 42 henkilötyövuo-
della. Palkkatuettuja työllistettyjä oli 27 henkilötyövuotta edellisvuotta vähemmän.  
 
Vuonna 2020 tapahtui kahdeksan liikkeenluovutusta. Päihde- ja mielenterveyspalveluiden siirto 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä 1.5.2020 alkaen lisäsi kaupungin henkilöstöä 38 henkilöllä, hen-
kilötyövuosivaikutuksen ollessa 25 henkilötyövuotta. Ikääntyneiden kotihoidon palveluita siirtyi myös 
vuoden aikana yksityisiltä toimijoita kaupungille, jonka seurauksena henkilömäärä lisääntyi 76 hen-
kilöllä henkilötyövuosivaikutuksen ollessa 53 henkilötyövuotta.  
 
Sairaalan osastoruokailun siirtyminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille 1.10.1010 alkaen vähensi 
kaupungin henkilöstöä 42 henkilöllä (henkilötyövuosivaikutus vuodelle 2020: 12 htv). Huhtasuon 
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terveysaseman sekä kaupungin puhelinvaihteen ulkoistus vähensi henkilöstöä 15 henkilöllä (henki-
lötyövuosivaikutus vuodelle 2020: 3 htv). 
 
Nämä organisaatiomuutokset huomioiden kaupungin henkilötyövuodet kasvoivat 70 henkilötyö-
vuotta edellisestä vuodesta.  
 
Vuoden 2020 alusta tapahtui myös kaupungin sisäinen organisaatiomuutos Altek Aluetekniikka -
liikelaitoksen lakkautuksen myötä. Liikelaitoksen henkilöstö siirtyi 1.1. 2020 alkaen Kaupunkiraken-
nepalveluihin, jonka henkilömäärä kasvoi yhdistymisen seurauksena 82 henkilöllä. 
 
 

Palkallisten henkilötyövuosien kehitys 2019-2020  
     

 TP  TP  Muutos TP19-TP20 

  2019 2020 htv % 

Toimialat 6 472 6 704 232 3,6 % 

Liikelaitokset 841 742 -99 -11,7 % 

Yhteensä 7 313 7 447 133 1,8 % 
 
 
 
 

 
 
 
Sivistyksen toimiala  
Sivistyksen toimialan henkilötyövuodet olivat yhteensä 3 155, edellisenä vuonna 3 147.  
 
Kasvun ja oppimisen palvelut 
Varhaiskasvatuksen palvelualueen henkilötyövuodet toteutuivat 11 henkilötyövuotta pienempinä 
kuin edellisenä vuonna. Kevään ja kesän sekä edelleen syksyllä palvelutarve ja lasten läsnäolo pal-
veluissa väheni koronapandemian sekä työllisyystilanteen muutoksen vuoksi. Varhaiskasvatuksen 
henkilöstöä siirtyi keväällä ja kesällä sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialalla erityisesti ikääntynei-
den palvelualueelle. Heitä koskivat myös kesäajan lomautukset. Osin sama tilanne oli myös koulun-
käynninohjaajien kohdalla.  
 
Perusopetuksessa tapahtui myös resurssilisäyksiä, esimerkiksi vaativan erityisen tuen sekä jousta-
van perusopetuksen uusia ryhmiä aloitti Huhtasuon yhtenäiskoulussa, Kypärämäen, Mankolan ja 
Kuokkalan kouluissa. Resurssia lisättiin myös oppilashuoltoon.  
 
Myös sivistyksen hanketoiminnassa henkilötyövuodet kasvoivat.  
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
Koronapandemian vaikutti myös kulttuuri- ja liikuntapalveluiden toimintoihin. Toimintoja suljettiin ja 
yleisötilaisuuksia peruttiin. Henkilöstöä sekä lomautettiin ja henkilöstöä siirtyi muihin tehtäviin mää-
räajaksi. Samalla varauduttiin siihen, että jos koronatilanne hellittää, palvelut saadaan uudelleen 
käyntiin. Tämä tarkoitti esimerkiksi teatterilla uuteen näytäntökauteen valmistautumista. Alkusyk-
systä vuoden vaihteen kynnykselle toimintaa käynnistyikin uudelleen eri palveluissa, mutta erityis-
järjestelyin turvallisuusohjeet huomioon ottaen.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimiala 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan henkilötyövuodet olivat yhteensä 2 920, edellisenä vuotena 
2 760, kasvua oli yhteensä 160 henkilötyövuotta. Tästä lähes 80 henkilötyövuotta oli aiemmin kuvat-
tujen liikkeenluovutusten seurausta. Henkilötyövuosia kasvatti myös koronatilanteeseen varautumi-
nen sekä sairastuneiden ja altistuneiden sijaistamiset. Koronan vuoksi rekrytointiin henkilöstöä myös 
uusiin toimintoihin kuten yli 70-vuotiaiden kontaktointiin puhelimitse koronatilanteen alkuvaiheessa. 
  
Osa koronan vuoksi tarvittavasta henkilöstöstä siirtyi sisäisen liikkuvuuden kautta muilta toimialoilta, 
erityisesti sivistyspalveluista. Erityisesti hoitohenkilöstöä rekrytoitiin myös ulkoa, esimerkkinä jäljitys-
toiminta. Hyvinvointialueuudistus käynnistyi valtionavustushankkeiden kautta painopisteenä sote-
järjestelmien yhtenäistäminen, hoitoon pääsyn paranantaminen ja digitalisaation edistäminen. Myös 
joitakin toiminnallisia ja resurssillisia vahvistuksia tehtiin, esimerkiksi valvontatehtäviin ja kotihoitoon.  
 
Sijaisten saaminen oli erityisesti haasteellista. Resurssivajetta paikattiin ns. tuplavuoroilla, joiden 
korvaamisesta on sovittu paikallisella sopimuksella. Näiden tuplavuorojen käyttö lisäsi yksiköiden 
henkilöstömenoja.  Myös lisä- ja ylityöt kasvoivat sijaisten saatavuushaasteiden vuoksi. Vakituisen 
henkilöstön lisä- ja ylityö on riski työssäjaksamiselle.  
 
Kaupunkirakenteen toimiala 
Kaupunkirakenteen toimialaan yhdistyi vuoden alusta Altek Aluetekniikka -liikelaitos. Henkilötyövuo-
det olivat yhteensä 309. Edellisvuonna Kaupunkirakenteen toimialan ja Altek Aluetekniikka -liikelai-
toksen yhteenlaskettu henkilömäärä oli 319. Henkilötyövuosiin vaikutti aiemmin kuvattu puhelinvaih-
teen liikkeenluovutus, tehtävien täyttämättä jättämiset ja rekrytointihaasteet. Kesätyöntekijöitä ei 
myöskään palkattu aiempia vuosia vastaavasti. Näitä tehtäviä tarjottiin pääasiassa kaupungissa si-
säisesti omalle henkilöstölle.   
 
Kylän Kattaus -liikelaitos 
Liikelaitoksista merkittävin muutos henkilöstössä tapahtui Kylän Kattauksessa. Lokakuun alusta al-
kaen osastoruokailun henkilöstö (42 henkilöä) siirtyi liikkeenluovutuksena Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirille. Muutoksen toteutuessa vasta loppuvuodesta, ei liikelaitoksen henkilötyövuosimäärä 
vielä laskenut merkittävästi vuoden 2020 osalta.  

Henkilöstömenot 

Vuoden 2020 toteutuneet henkilöstömenot olivat 366,0 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot kasvoivat 
edellisvuodesta 11,0 miljoonaa euroa (+ 3,1 %). Huomioiden vuoden 2020 aikana tapahtuneiden 
liikkeenluovutusten vaikutukset henkilöstömenojen kasvu oli 8,8 miljoonaa euroa (2,5%). Muutettuun 
talousarvioon nähden henkilöstömenot toteutuivat 6,2 miljoonaa euroa (-1,7%) pienempänä. 
 
Henkilöstömenojen kasvusta noin 6,9 miljoona euroa oli seurausta vakituisen henkilöstön määrän 
lisääntymisestä. Valtakunnallisten virka- ja/tai työehtosopimusten elokuisten sopimuskorotusten 
kustannukset olivat 2,1 miljoona euroa. Muita palkantarkistuksia tehtiin maltillisesti virka- ja työehto-
sopimuksiin sekä kaupungin linjauksiin perustuen. Joissain rekrytointilanteissa palkkaustaso haas-
taa osaltaan rekrytointien onnistumista. Osassa tehtäviä palkat ovat kilpailukykyisiä. Sijaisten ja 
määräaikaisten osalta henkilöstökustannukset laskivat 0,4 miljoonaa euroa. Säästöä syntyi lomau-
tuksista (1,2 miljoonaa euroa) sekä säästösyistä pidettävistä palkattomista vapaista ja lomapalkka-
velkaan vaikuttamalla lomia pitäen. Henkilöstömenojen sivukulut kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa. 
 
Eläkemaksuissa ei enää makseta erillistä varhaiseläkemenoperusteista maksua. Muutoksen myötä 
työkyvyttömyyseläkemaksu lasketaan etukäteen prosenttina palkkasummasta ja se peritään osana 
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työnantajan palkkaperusteista eläkemaksua. Työkyvyttömyyseläkemaksua aiheutuu täysistä työky-
vyttömyyseläkkeistä ja kuntoutustuista, ei osatyökyvyttömyyseläkkeistä ja osakuntoutustuista.  
 
 

Henkilöstömenojen kehitys 2019-2020    

      

 TP  TA/M TP  Muutos TP19-TP20 

milj. euroa 2019 2020 2020 euroa % 

Palkat ja palkkiot 281,9 301,1 295,4 13,5 4,8 % 

Henkilösivukulut        

     Eläkemenoperusteiset maksut 11,7 12,3 12,3 0,5 4,4 % 

     Muut eläkekulut 51,1 51,5 51,5 0,4 0,8 % 

     Muut henkilösivukulut 10,3 7,5 6,9 -3,4 -32,8 % 

Yhteensä 355,0 372,3 366,0 11,0 3,1 % 
 
 
 

 
 

Henkilöstön lukumäärän kehitys 

Jyväskylän kaupungin henkilöstömäärä poikkileikkaustietona 31.12.2020 oli 8 245, edellisen vuoden 
viimeisenä päivänä 8 437 henkilöä. Vakituisen henkilöstöä heistä oli 6 686, edellisenä vuotena 6 662 
henkilöä. Maltilliseen kehitykseen vaikutti käydyt yhteistoimintaneuvottelut. Rekrytointeja toteutettiin 
edelleen osittain varovaisuusperiaatteella vuoden vaihteessa, jotta irtisanomisuhan alla olevalle hen-
kilöstölle oli mahdollisuuksien mukaan tarjottavissa henkilöstösuunnitelman mukaisia paikkoja. Myös 
osa rekrytoinneista vakituisiin tehtäviin oli vielä tuolloin kesken.  Määräaikaista henkilöstöä oli 1 559, 
edellisenä vuonna 1 775. Määräaikaisesta henkilöstöstä palkkatuetun henkilöstön osuus oli 87, edel-
lisenä vuotena 137 henkilöä. Lisäksi kaupungin palveluksessa oli 464 sivutoimista vakituista sekä 
214 sivutoimista määräaikaista henkilöä. Vakituisesta henkilöstöstä osa-aikaisia oli aiempia vuosia 
vastaavasti 12 prosenttia. Henkilöstömäärä sisältää kaikki palvelussuhteet, myös työ- ja virkava-
paalla olevat henkilöt. 
  
Päättyneitä vakituisia palvelussuhteita oli vuoden aikana 583, edellisenä vuonna 618. Kaupungin 
palveluksesta jäi eläkkeelle 217 henkilöä. Vanhuuseläkkeelle heistä jäi 168 eli 77 prosenttia. Työky-
vyn heikkenemisen johdosta eläkkeelle jäi 49 henkilöä. Henkilöstön vanhuuseläkkeelle jääneiden 
keski-ikä oli 63,6 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin keskimäärin 59,0 vuoden iässä. Kaupun-
gin palveluksesta muutoin kuin eläkkeelle jäämisen vuoksi irtisanoutui 291 henkilöä. 
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Henkilöstön lukumäärän ja henkilötyövuosien kehitys vuosina 2016–2020 
 
Yhteenvetona voi todeta, että Jyväskylän kaupungin henkilöstömäärä on kasvanut viime vuosina. 
Vuoden lopun poikkileikkaustietona tarkasteltuna henkilöstömäärä kääntyi laskuun vuonna 2020, 
jolloin henkilöstöä oli 192 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuoden 2019 henkilöstömäärän kasvu 
näkyi kuitenkin vielä vuoden 2020 henkilötyövuosimäärässä, joka kasvoi edellisvuodesta 133 hen-
kilötyövuotta. Viimeisten viiden vuoden aikana henkilöstömäärä on ollut alimmillaan vuonna 2016, 
jolloin vuoden viimeisen päivän henkilömäärä oli 7 668 henkilöä. Vuoden 2020 lopussa henkilöstö-
määrä oli 8 245, eli henkilöstön määrä on kasvanut 577 henkilöllä vuodesta 2016. Palkallisina hen-
kilötyövuosina tarkasteltuna henkilöstön määrä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut alimmillaan 
6 917 henkilötyövuotta vuonna 2017. Vuodesta 2017 vuoteen 2020 henkilötyövuodet ovat kasvaneet 
530 henkilötyövuotta. 
 
Henkilöstömäärän muutoksiin vaikuttavat mm. palvelutarpeen muutokset kaupungin asukasmäärän 
tai -rakenteen muutosten vuoksi, sijaisten tarve sekä lainsäädännön muutokset. Myös muutokset 
kaupungin oman toiminnan ja ostopalveluiden välillä sekä kuntien väliset yhteistyösopimukset vai-
kuttavat kaupungin henkilöstömäärään. Vuonna 2020 tapahtui poikkeuksellinen monta liikkeen-
luovutusta siten, että kaupungille siirtyi lisää henkilöstöä. 

Sairauspoissaolot 

Sairauspoissaolot kääntyivät kasvuun vuoden 2020 aikana. Sairauspoissaoloja kertyi 19,8 kalente-
ripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on 1,1 päivää henkilötyövuotta kohti enemmän kuin edelli-
senä vuonna. Sairauspoissaolojen kustannukset eli henkilöstölle sairauspoissaolojen ajalta makse-
tut palkat ja palkkiot ilman sivukuluja vähennettynä Kelan korvauksilla olivat yhteensä 7,8 miljoonaa 
euroa vuonna 2020.  
 
Sairauspoissaololukuja tarkasteltaessa tulee huomioida, että koronapandemian aikana henkilöstön 
on tullut jäädä pienistäkin oireista kotiin sairastamaan, eikä työpaikalle ole saanut tulla. Tämä näkyy 
palveluvaltaisessa organisaatiossa, jossa vain pieni osa henkilöstöstä voi tehdä työtään etänä.   
 
Sairauspoissaolot kasvoivat kaikilla toimialoilla konsernihallintoa lukuun ottamatta. Liikelaitoksista 
kasvua tapahtui Kylän Kattauksessa. Esimerkiksi sivistyksen toimialalla sairauspoissaolojen kasvu 
on kohdentunut varhaiskasvatuspalveluihin ja siellä erityisesti loppuvuoteen. Sosiaali- ja terveyspal-
veluissa kasvu oli maltillisempaa, eikä sitä tapahtunut lainkaan esimerkiksi ikääntyneiden palve-
luissa. Toki poissaolojen määrä on korkea. Henkilöstömäärältään pienissä kokonaisuuksissa yksit-
täiset poissaolot kasvattavat nopeasti sairauspoissaolojen määrää henkilötyövuotta kohden.  
 
Poissaolojen määrä kasvoi erityisesti 4–7 päivän sekä 8–29 päivän poissaololuokissa. Vakituisesta 
henkilöstöstä 36 prosenttia ei ollut poissa lainkaan. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 34 prosent-
tia. Sairauspoissaolojen suurimpia syitä ovat edelleen tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenter-
veyden häiriöt.  
 
Työterveyshuollon havaintojen mukaan työpaikkaselvityksissä sekä vastaanotoilla korostuivat psy-
kososiaaliset kuormitustekijät aiempaa enemmän. Korona-aika lisäsi yhteydenottoja työterveyshuol-
toon erityisesti perusopetuksesta ja kotihoidosta. Riskiryhmään kuuluvan henkilöstön työkyvyn arvi-
oita tehtiin runsaasti poikkeustilanteen aikana.  
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Jyväskylän kaupunki on ollut mukana Kevan, Työterveys Aallon ja NHG:n yhteistyöhankkeessa työ-
kykyriskien arviointiin ja ennakointiin liittyen. Tulokset alleviivasivat sitä, että työkyvyttömyyden eh-
käisemiseksi tulisi etsiä ratkaisuja vielä nykyistä varhaisemmin. Työnantajan toimesta tarvitaan yh-
teistyössä reagoimista jo keskipitkiin ja/tai toistuviin poissaoloihin, esimerkiksi jo 15 poissaolopäivän 
kohdalla. Kehittämistyötä jatketaan myös tämän hankkeen tulokset hyödyntäen.  

Toimet osaamisen ja työkyvyn kehittämiseksi 

Henkilöstötyötä ja henkilöstöjohtamista ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymät henkilöstötyön lin-
jaukset (henkilöstöpolitiikka) vuosille 2018–2020. Nämä ovat toiminnan pohjana aina siihen asti, kun 
uuden valtuustokauden aikana kaupunginhallitus hyväksyy uudet linjaukset. Nämä linjaukset toimi-
vat selkänojana kaikelle henkilöstötyölle tavoitteena kaupunki, joka on houkutteleva työpaikkana ja 
työnantajana, mihin kytkeytyy myös hyvinvoiva henkilöstö.  
 
Osaamisen ja työkyvyn tukemiseksi ja siten myös sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja ennalta-
ehkäisemiseksi kaupungin yhteisiä resursseja kohdennettiin yhteisesti sovittujen kärkien mukaisesti.  
 
Vuonna 2020 osaamisen tukemisen kärjet olivat:  

• Digitaidot ajan tasalle 

• Turvalliset asiakaskohtaamiset 

• Kannustava ja rohkea esimiestyö. 
 
Työkyvyn kehittämisen kärjet ovat: 

• Aivoystävällisempää työtä 

• Puututaan nopeammin työkyvyn haasteisiin 

• Voimavarojen ja työn tasapaino 
 

Korona on vaatinut uudistumista 
 
Henkilöstökoulutukset, esimiesvalmennukset ja työyhteisöjen tuki toteutettiin koronatilanteessa lä-
hes kokonaan etäyhteyksin ja verkossa. Vain välttämättömät henkilöstökoulutukset, joihin sisältyi 
esimerkiksi käytännön harjoituksia, järjestettiin lähikoulutuksena turvallisuusnäkökulmat huomioi-
den. Webinaareja ja verkkokoulutuksia ja - luentoja hyödynnettiin aktiivisesti.  
 
IT osaamisen kehittämisessä otettiin käyttöön verkko-koulutusalusta, jonka avulla koulutetaan laa-
jasti digiosaamisen vaatimia tärkeitä osaamisia paikka-, aika- ja laiteriippumattomasti. Alusta on käy-
tössä koko henkilöstöllä ja sitä hyödynnetään erityisesti uusien työntekijöiden perehdytyksessä. 
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Korona-ajan työskentely verkossa on ollut iso käytännön harjoitus O365-työkalujen sujuvassa käyt-
töönotossa. 
 
Koronatilanteessa esimiestuki painottui kuitenkin koronatilanteessa tarvittaviin linjausten tekemi-
seen (esimerkiksi työturvallisuus ja riskien arviointi) sekä arjen ratkaisujen selvittämiseen.  
 
Esimiehillä on säännöllinen mahdollisuus henkilökohtaisiin tukikeskusteluihin henkilöstöpalveluissa. 
Myös kohdennettuja esimiessparrauksia ja -keskusteluja käytiin säännöllisesti.  
 
Henkilöstöpalvelut kontaktoi 100 esimiestä henkilökohtaisilla puheluilla. Puheluissa kartoitettiin ko-
rona-ajan tilanteita ja haasteita työyhteisössä, konsernitason ohjeiden toimeenpanoa sekä myös esi-
miehen omaa jaksamista sekä tuen tarvetta.  
 
Työyhteisöjä, erityisesti korona -etulinjassa työskenteleviä, kuten esimerkiksi kaupunginsairaalan ja 
kotihoidon henkilöstöä tuettiin ns. Tunnepysäkkien avulla. Ne toteutettiin Teamsilla ja niiden tavoit-
teena on tarjota henkistä tukea psykososiaalisesti kuormittavassa poikkeustilanteessa. Pysäkeillä 
oli mahdollisuus jakaa ajatuksia ja tuntemuksia kollegojen kanssa, kuulla ja tulla kuulluksi. Tunne-
pysäkeillä käytiin läpi myös mm. omien ja toisten ihmisten erilaisten tunteiden, tunnereaktioiden ja 
stressireaktioiden ymmärtämistä ja hyväksymistä. 
 
Henkilöstökoulutuksiin osallistumiset laskivat merkittävästi edellisvuoteen verrattuna koronaviruksen 
vuoksi. Päivien kertymisen väheneminen vaikutti myös vuoden 2020 koulutuskorvauksen suuruu-
teen. Koulutuksiin osallistumista seurataan vastaavilla kriteereillä kuin koulutuskorvausta varten ra-
portoidaan osallistumisista Työllisyysrahastolle. Koulutuspäiviin lasketaan mukaan 1–3 päivän osal-
listumiset per henkilö. Koulutuskorvauksiin oikeuttavia koulutuspäiviä oli 8 373. Edellisen vuoden 
koulutuspäiviä oli 12 615. 
 
Työturvallisuus ja hyvinvointi 
 
Korona-pandemian vaikutus näkyy työsuojelutyössä erilaisten turvallisuusohjeiden ja riskien arvioin-
nin aktiivisella päivittämisellä ja tehostetulla viestinnällä turvallisuusasioista. Vaarojen tunnistaminen 
ja riskien arviointi keskittyi nimenomaan koronatilanteen aiheuttamiin riskeihin ja arviointien perus-
teella tehtiin myös toimenpiteitä, esimerkiksi velvoitettiin ja ohjeistettiin henkilöstöä maskien käyttöön 
ja muuhun koronasuojautumiseen.  
 
Uuden Poikkeama-ilmoitusjärjestelmän, ”Poikkarin” avulla väkivalta- ja uhkatilanteiden seuranta ja 
toimenpiteiden suuntaaminen on helpompaa kuin aikaisemmin. Ilmoitukset ohjautuvat nyt suoraan 
esimiehelle ja omalle työsuojeluvaltuutetulle. Havainnoista raportoidaan ja niistä johdetaan tarvitta-
vat toimenpiteet tiiviimmässä yhteistyössä työsuojelun kanssa. 
 
Poikkari mahdollistaa myös muiden poikkeamien ilmoittamisen esimerkiksi sisäilmastohavainnoista, 
häirintä-, vaara- ja läheltä piti tilanteet, epäasiallisesta käytöksestä, väkivaltatilanteista. Järjestel-
mään voi myös tehdä kehitysehdotuksia ja kertoa esimerkiksi turvallisuushavainnoista.   
 
Koko kaupungin tasolle laadittiin yhteiset toimintaohjeet uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Oma ohje teh-
tiin myös haastavien ja uhkaavien tilanteiden jälkihoitoon. Seuraavaksi tuetaan toimintasuunnitel-
man laatimista niissä työyhteisöissä, joissa uhka- ja väkivaltatilanteet ovat säännöllinen uhka.   
 
Tukea annettiin työyhteisöjen haasteellisiin ilmapiiri-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteisiin. Tukea 
tarvittiin mm. työyhteisöjen ristiriitojen käsittelyyn, muutoksen hallintaan sekä haastaviin asiakasti-
lanteisiin työyhteisöissä. Työyhteisöjen tukitoimenpiteet räätälöidään aina tarpeen mukaan ja ne 
suunnitellaan sekä arvioidaan yhdessä palvelujohdon ja työsuojelun kanssa.  
 
Kaupungin päihdeohjelma käsiteltiin kesäkuussa kaupungin yhteistyötoimikunnassa. Ohjelman 
markkinointi, viestintä ja esimiesten koulutukset siirtyivät vuodelle 2021 koronan vuoksi. 
 
Työsuojeluhenkilöstön uutta roolia kehitettiin omalla valmennusohjelmalla. Työsuojelutyön teemat ja 
vaatimukset ovat muuttuneet. Perinteisesti työsuojelu on nähty tapaturmia estävänä toimintana.  
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Modernissa työelämässä ja esimerkiksi yhä lisääntyvässä asiantuntijatyössä henkisen työsuojelun 
merkitys korostuu. Stressi, uupuminen ja mielenterveyden ongelmat ovat työelämän haasteita.  Hy-
vällä ja ennakoivalla työsuojelulla ja uudenlaisella näkökulmalla niitä voidaan ehkäistä ja hoitaa. 
 

Henkilöstökertomus diaesityksenä on luettavissa kaupungin internetsivulla osoitteessa: 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/konsernihallinto/henkilosto. 
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1.1.6 Ympäristöasiat 

Resurssiviisauden ohjaus, koordinointi ja toteutus 

Kaupunkistrategian resurssien viisas käyttö -kärjen ohjelmatyön johtamisessa aloitti toimintansa ke-

säkuussa 2020 resurssiviisauden ohjausryhmä, joka koostuu luottamushenkilöistä ja toimialajohta-

jista. Ohjausryhmä kokoontui vuoden aikana kahdesti, ja ohjausryhmän alaisuudessa toimiva kau-

pungin resurssiviisausryhmä neljästi. Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman indikaattoreita päivi-

tettiin ohjaamaan osuvammin kaupungin resurssien viisaan käytön strategiakärkeä. Kaupunki osal-

listui Resurssiviisauden vaikuttavuuden mittaaminen (REMI) -hankkeeseen, jossa FISU-verkostoon 

kuuluvien kaupunkien yhteistyössä etsittiin resurssiviisausohjelman teemoille indikaattoreita. Vuo-

den lopussa käynnistyi FISU-kaupunkien yhteinen Resurssiviisaiden kuntien talous ja ilmastohanke 

(REETTA), talouden ohjauksen ja resurssiviisauden yhdistämiseksi. 

 

Resurssiviisauden koordinointiin liittyvät tehtävät ja henkilöstö siirtyivät kokonaisuudessaan hallin-

nollisesti kaupunkirakennepalveluihin ympäristönsuojeluun vuoden 2020 alusta alkaen. Resurssivii-

saustiimissä toimii kolme ympäristöasiantuntijaa ja tiiminvetäjänä ympäristöjohtaja. Tiimi ja sen teh-

tävänjako on mahdollistanut kullekin asiantuntijalle perusteellisemman paneutumisen omaan tehtä-

väkenttään. Työn painopistealueina olivat EU:n kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen 

toimintasuunnitelman (SECAP) seuranta ja raportointi, Resurssiviisas Jyväskylä 2040 -ohjelman in-

dikaattoreiden kehittäminen, Ilmastojohtajat-hankkeen vertaisarvioinnissa saatujen kehittämistoi-

mien jalkauttaminen, CIRCWASTE-kokeiluosahankkeen toteuttaminen, ulkoisen ja sisäisen viestin-

nän kehittäminen sekä Microsoft Teams -sovelluksen käyttöönotto resurssiviisauskokonaisuuden 

työalustaksi. 

 

Jyväskylän kaupungilla on käytössään ympäristöjärjestelmä, soveltaen eurooppalaisen ympäristö-

standardin EN ISO 14001:2015 sisältö- ja muotovaatimuksia. Kaupunkirakenteen ympäristötyö-

ryhmä käsitteli toimialan yhteistä ympäristöohjelmaa, sivistyksen toimialalla tehtiin opintojen osana 

perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ympäristösuunnitelmaa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa 

koottiin yhteen toimialan ympäristöyhdyshenkilöitä koordinaattorin palattua tehtäviinsä. Syksyn ym-

päristöiltapäivässä koulutuksen sisältönä oli Microsoft Teams -sovelluksen hyödyntäminen työssä ja 

ympäristötilinpäätöksen kokoamisen siirtäminen Teams-ympäristöön. Poikkeuksellisen koronavuo-

den vuoksi Vuoden Ympäristöteko 2019 jäi jakamatta eikä ympäristöauditointeja tehty. Resurssivii-

saita konkreettisia uusia toimenpiteitä ja toimintamalleja kuvataan tarkemmin kunkin toimialan ja lii-

ketaitoksen toimintakertomuksissa. 

 

Kestäviä julkisia hankintoja oli määrällisesti 46 % (2019: 60 %) kaikista kaupungin vuosisopimusten 

kilpailutusten tarjouspyynnöistä ja 48 % kilpailutusten arvosta (2019: 92 %). Luvut sisältävät myös 

Hanselin ja Tieran kilpailuttamat sopimukset. Merkittävimpiä hankintoja 2020 olivat käsihygienia- ja 

vaihtomattopalvelut (ennakoitu arvo 2 600 000 euroa) ja yhteiskäyttöautot (ennakoitu arvo 250 000 

euroa). Näiden lisäksi kaupungilla on yhä useampia resurssitehokkaita palvelusopimuksia kuten ajo-

neuvojen, monitoimilaitteiden ja tietokoneiden leasing-sopimukset. Sähköisestä tilausjärjestelmästä 

tilattiin ympäristömerkin tuotteita 247 662 eurolla (2019: 262 163), mikä on noin 30 % (2019: 25 %) 

järjestelmän kautta tilatuista tuotteista. Kaupunki kulutti toimissaan 22 280 (2019: 25 375) riisiä A4 

valkoista paperia. Tavarat kiertoon -järjestelmän yhteishanke jatkui vuoden 2020 ja järjestelmällä 

ohjattiin 1200 kaupungin käytettyä kalustetta, konetta tai laitteistoa jatkokäyttöön. 

Ympäristötilinpäätös 

Ympäristötilinpäätös koskee kaupungin toimialojen ja liikelaitosten talouden tietoja, jotka pohjautuvat 

kirjanpitoon. Seudullisten yksiköiden osalta on huomioitu yksinomaan Jyväskylän kaupunkia koske-

vat erät. Tilikaudelle suoriteperusteisesti kohdistetut ympäristömenot, -tulot ja -investoinnit kerättiin 

erillisellä sähköisellä tiedonkeruulomakkeella toimialakohtaisesti palvelualueittain ja liikelaitoksittain. 
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Lomakkeella kerättiin tiedot myös yksiköiden ympäristöveloista ja -vastuista. SAP-järjestelmästä 

saatavaa listausta ei hyödynnetty ympäristömenojen ja -tulojen oikeellisuuden tarkistamisessa. 

 

Ympäristötilinpäätöksen tietoihin liittyen ei ole tiedossa merkittäviä ympäristöeriä, jotka olisivat jää-

neet tilinpäätöksen tietojen ulkopuolelle. Ympäristöeristä saattaa kuitenkin puuttuu yksittäisiä koko-

naisuuden kannalta merkitykseltään pieniä eriä, mikä voi johtua jälkikäteen toteutettavasta tiedon-

keruumenetelmästä, tietojen toimittajien suuresta määrästä tai tiedonkeruun perustumisesta yksi-

köiden tiedonkerääjien ympäristömäärittelyjen tuntemukseen ja tietoisuuteen mahdollisista tilikau-

den aikana kirjatuista ympäristöeristä. Ympäristölainsäädännön rikkomisesta johtuvat sakkoja ja 

maksuja ei ilmoitettu. 

 

Ympäristötilinpäätöksen laadintaa yhdenmukaistettiin vuonna 2020 muun tilinpäätöksen kanssa siir-

tymällä käyttämään uutta työvälinettä (Microsoft Teams-sovellus). Lisäksi tiedonkeruulomakkeen 

Ekotehokas toiminta -ympäristöerän nimi muutettiin sisältöä paremmin kuvaavaksi nimeksi ”Resurs-

siviisaus”, mikä mahdollistaa paremmin resurssien viisas käyttö -strategian kärjen kustannusten ja 

tulojen osoittamisen. 

Ympäristömenot ja -tulot 

Tilikauden ulkoiset ympäristömenot olivat yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa ja tulot noin 1,6 miljoo-
naa euroa. Menot nousivat edellisvuodesta noin 28 % ja tulot laskivat noin 20 %. Suurimmat muu-
tokset menoissa olivat vesiensuojelussa ja jätevesien käsittelyssä 1,2 M€ (2019: 675 000), yleisten 
alueiden puhtaanapidossa 1,1 M€ (2019: 649 000) ja maaperän ja pohjaveden suojelussa 514 000 
(2019: 189 000) euroa. Tulojen muutosta selittivät jätehuoltoon tuloutuneet 316 000 (2019: 418 000) 
euroa ja resurssiviisautta edistävään toimintaan 735 000 (2019: 801 000) euroa. Maaperän ja poh-
javeden vesiensuojelun (2019: 192 000) tulot kirjattiin jakamattomina vesiensuojelu- ja jätevesien 
käsittelyyn. 
 
Suurimmat ympäristömenot, lähes 2,5 M€, kertyivät resurssiviisautta edistävästä toiminnasta. Työl-
lisyyspalvelujen Puusta pitkälle -hankkeen ja Kunnolla töihin -hankkeen henkilöstökulut ja muut toi-
mintaan liittyvät menot olivat 1,7 M€. Tilapalvelun menot 664 500 euroa kohdistuivat lämmönjako-
keskusten uusintoihin, Enerkey Oy:n energianseuranta- ja energiatehokkuuspalveluiden ostoon 
sekä eri kohteiden aurinkopaneelihankintoihin ja valaistusmuutoksiin. Toiseksi suurimman me-
noerän muodosti jätehuolto 1,3 M€, joka koostui pääosin jäteastioiden vuokrista ja tyhjennyksistä, 
purku-urakoiden jätehuollosta ja kaatopaikkojen hoidosta (yhteensä noin 1,0 M€) sekä jätelautakun-
nan ja viranomaistoiminnan menoista (221 500 euroa). Kolmanneksi suurin menoerä 1,2 M€ muo-
dostui vesiensuojelu ja jätevesien käsittelyssä pääosin Tourujoen rakennussuunnittelusta ja kiinteis-
töjen jätevesimaksuista. 
 
 

Ulkoiset ympäristömenot yhteensä (1 000 euroa)     

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 372  4,3 % 

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 1 242  14,3 % 

Jätehuolto 1 344  15,4 % 

Maaperän- ja pohjavedensuojelu 514  5,9 % 

Melun ja tärinän torjunta 21  0,2 % 

Luonnon- ja maisemansuojelu 488  5,6 % 

Ympäristöhallinto 664  7,6 % 

Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta 290  3,3 % 

Resurssiviisaus 2 470  28,4 % 

Ympäristöjohtaminen 156  1,8 % 

Yleisten alueiden puhtaanapito 1 146  13,2 % 

Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut 2  0,0 % 

Yhteensä 8 709  100,0 % 
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Kaikista ympäristötuloista suurin osuus 47 % saatiin resurssiviisautta edistävästä toiminnasta, 
735.000 euroa. Tuloihin sisältyvät Puusta pitkälle ja Kunnolla töihin -hankkeiden hankeavustukset ja 
KEHA-keskuksen työllistettyjen henkilöstömenoihin liittyvä palkkatuki ja oppisopimuskorvaukset yh-
teensä lähes 0,6 M€ sekä Kylän Kattauksen hävikkiruuan myynti 39 900 euroa. Toiseksi eniten tuloja 
saatiin jätehuollosta, joka koostui pääosin viranomaistoiminnan ja jätelautakunnan tuloista (221 900 
€). Kolmanneksi eniten tuloja kertyi vesiensuojelusta ja jätevesien käsittelystä. 
 
 

Ulkoiset ympäristötulot yhteensä (1 000 euroa)     

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 133  8,5 % 

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 289  18,4 % 

Jätehuolto 316  20,1 % 

Melun ja tärinän torjunta 7  0,4 % 

Ympäristökoulutus, -kasvatus ja -neuvonta 3  0,2 % 

Resurssiviisaus 735  46,8 % 

Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut 86  5,5 % 

Yhteensä 1 569  100,0 % 
 
 
Ympäristöperusteisten verojen ja veroluonteisten maksujen osalta erillisinä erinä selvitettiin 

polttoaineverojen sekä auto- ja ajoneuvoverojen ympäristöperusteisten osien suuruus. Polttoaine-

verot 119 046 (2019: 128 174) euroa laskettiin suoraan kaikista tositteista. Auto- ja ajoneuvoverot 

59 775 (2019: 52 437) euroa koottiin toimitetuista ajoneuvoverolipuista ja leasingmaksuista suorite-

perusteisesti kauden taksojen mukaisesti. Auto- ja ajoneuvoverot jaksotettiin vuosille 2019 ja 2020. 

Sähkövero kerättiin sähkön kulutustietoihin ja -arvioihin perustuen. Sähköveroa, joka sisältää ener-

giaveronosuuden lisäksi myös huoltovarmuusmaksun 1 009 367 (2019: 1 068 282) euroa ei ole las-

kettu mukaan ympäristöperusteisiin veroihin. 

 

Ympäristöinvestointeja tilikaudella tehtiin 55 167 (2019: 50 649) eurolla, joka on Keski-Suomen 
pelastuslaitoksen Jyväskylän osuus investoinneista öljyntorjuntakalustoon (2019: 43 030) euroa. 
 
Ympäristöavustuksia kaupunki myönsi 177 332 (2019: 156 722) euroa ja avustuksia saatiin 
1 064.411 (2019: 1 279 878) euroa. Avustussummien tarkempi jakauma esitellään tilinpäätöksen 
liitetietojen kohdassa 4.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen. 
 
Ympäristövastuuvaraukset ja vakuudet 
Kaupungin maisemointivarausten summa 31.12.2020 oli 179 191 euroa (2019: 234 842 euroa). Kau-
punkirakennepalveluissa maisemointeihin käytettiin 50 651 euroa Kivilammen maankaatopaikan 
maisemointiin ja 5 000 euroa Vesangan sora-alueen maisemointiin. 
 
Ympäristö- ja maa-ainesluvat edellyttävät luvanhaltijalta ympäristöasioiden hoidosta ympäristönsuo-
jeluviranomaiselle toimitettavan vakuuden, joka realisoituu, mikäli luvanhaltija laiminlyö ympäristön-
hoidon. Vakuuksien yhteenlaskettu arvo oli 1 080 780 (2019: 1 156 900) euroa. Ympäristölupiin (17 
kpl) liittyvien vakuuksien arvo oli 149 000 (2019: 139 000) euroa ja maa-aineslupiin (41 kpl) liittyvien 
vakuuksien arvo 931 780 (2019: 1 017 900) euroa. Ympäristölupien vakuuksien arvo kasvoi noin 7 
% ja maa-aineslupien vakuuksien arvo laski noin 8 % edeltävään tilikauteen verrattuna. 
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1.1.7 Muut ei-taloudelliset asiat 

Korruption ja lahjonnan torjumiseksi on annettu ohjeistukset edustamisesta ja vieraanvaraisuudesta 
(16.6.2016) sekä hankinnoista (1.1.2019) eturistiriitojen välttämiseksi. Hankintaohjeissa on ohjeis-
tettu myös sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin ja hankintasopimuspohjat sisältävät kartellilausek-
keen. Hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista. Johtavat luottamushenkilöt ja viran-
haltijat ovat tehneet sidonnaisuusilmoitukset. Hankintaohje on ollut päivityksessä ja uusi hankinta-
ohje astui voimaan 1.2.2021. 
 
Jyväskylän kaupungin henkilöstöllä on käytössään kanava väärinkäytösepäilyistä tai muusta epä-
asiallisesta toiminnasta ilmoittamiseen anonyymisti. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeessa 
(KH 16.4.2018/63) on ohjeistettu väärinkäytösten ehkäisystä ja käsittelystä. Jyväskylän kaupunkior-
ganisaatiossa ei hyväksytä väärinkäytöksiä.  
 
Yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia edistetään Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuus-
suunnitelmalla sekä Jyväskylän kaupungin henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla, 
jotka perustuvat tasa-arvolakiin, yhdenvertaisuuslakiin sekä eurooppalaiseen peruskirjaan naisten 
ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa. 
 
Jyväskylän kaupunkistrategiassa yhtenä painopisteenä on nimetty osallistuvat ja hyvinvoivat asuk-
kaat. Strategian mukaisesti kaupunki edistää yhdenvertaisuutta sekä ottaa huomioon kulttuurilliset 
moninaisuudet. Ihmisoikeudet ohjaavat laaja-alaisesti kaupungin palveluiden suunnittelua ja tuotan-
toa.  
 
 
 

1.1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

Jyväskylän kaupungin talous vahvistui tilivuoden 2020 aikana. Kaupungin tilikauden ylijäämä oli 16,4 
miljoonaa euroa ja kaupungin taseessa on ylijäämäkertymiä 36,0 miljoonaa euroa. Samalla kaupun-
gin lainakanta aleni –24,1 miljoonaa euroa kaupungin lainakanta on 2.669 euroa asukasta kohden. 
Vaikka kaupungin tase vahvistui vuoden 2020 tilinpäätöksessä, niin silti kaupungin talouden kehi-
tyskuvaan liittyy paljon riskejä ja epävarmuustekijöitä. Vuoden 2020 tilikauden tulokseen vaikutti po-
sitiivisesti kertaluonteiset valtion koronatuet, jotka pienenevät olennaisesti tilivuoden 2021 aikana ja 
loppuvat vuonna 2022 kokonaan. Ennusteiden mukaan juuri vuodesta 2022 on tulossa kuntatalou-
delle erityisen vaikea. Koronan jälkiseuraamukset tulevat myös pienentämään kaupungin tuloja ja 
lisäämään kustannuksia pitkällä aikavälillä. Koronan myötä noussut työttömyys laskee hitaasti ja 
korona-ajasta jäänee myös hoito- ja palveluvelkaa tuleville vuosille. Koronan vuoksi myös valtion 
talous on painunut tuntuvasti alijäämäiseksi, joka heikentää julkista taloutta kokonaisuutena.  
 
Sairaala Novan valmistuminen on lisännyt kaupunkikonsernin lainakantaa ja asettaa merkittäviä 
nousupaineita sairaanhoitopiirin jäsenkuntalaskutukselle. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin taseessa 
on myös kattamatonta alijäämää. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin ja kaupungin talou-
teen tulee merkittävästi vaikuttamaan mahdollinen hyvinvointialueiden perustaminen. Tilinpäätöksen 
laadintahetkellä maan hallituksen lakiesitys on eduskunnan käsittelyssä. Alustavan aikataulun mu-
kaisesti eduskunnan on määrä vahvistaa lait voimaantulevaksi 1.7.2021 lukien ja hyvinvointialueet 
aloittaisivat toimintansa vuoden 2023 alusta lukien.  
 
Tilikauden päättymisen jälkeen keväällä 2021 on valmistunut taloustoimikunnan loppuraportti. Ra-
portti sisältää analyysin kaupungin talouden tilasta, siinä on määritelty kaupungin talouden sopeu-
tustarve, ohjelmassa on esitelty toimenpide-ehdotuksia sopeutustarpeen kattamiseksi sekä mahdol-
lisia konsernijärjestelyjä kaupungin talouden vahvistamiseksi. Raporttia hyödynnetään tulevien vuo-
sien talousarvion valmistelussa ja toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.  
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1.1.9 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä 
muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista 

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. 
  
Tilikauden aikana kaupungin johtoryhmä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmä 
arvioivat koko kaupungin toimintaan kohdistuvia riskejä yhteisessä työpajassa. Arvioinnin perus-
teella, muodostettiin talousarvion sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma. Toimialat ja 
liikelaitokset huomioivat talousarviossa määritellyn suunnitelman omassa riskienhallinnassa ja sisäi-
sen valvonnan suunnitelmassa.  
 
Lauta- ja johtokunnat sekä niiden alainen johto ovat lisäksi analysoineet toimintaympäristön muutok-
sia, tunnistaneet tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioineet niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennä-
köisyyttä sekä laatineet tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet merkittävimpien riskien hallitse-
miseksi. Analyysin ja arvioinnin perusteella merkittävimmät uhat ja mahdollisuudet on priorisoitu ja 
valvonnan toimenpiteet on kohdistettu olennaisimpiin riskeihin. Näin on muodostettu sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamal-
lin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
 
Riskien tunnistaminen ja analysointi on toteutettu tilikaudella aikaisempaa kattavammin ja proses-
sissa on noudatettu aiempaa systemaattisempaa ja yhtenäisempää toimintatapaa. Riskien arvioin-
nin, seurannan ja raportoinnin sekä dokumentoinnin tueksi on käytetty yhdenmukaista työkalua, ja 
toimialoilla sekä liikelaitoksilla on ollut käytössään toimintaohjeet ja vastuut on määritelty. Tilikauden 
aikana koulutusta on toteutettu palveluyksikkötasolla ja näin sisäinen valvonta ja riskienhallinta on 
saatu jalkautettua osaksi päivittäistä esimiestyötä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjaus-
ryhmä on toiminut tuloksia koordinoivana elimenä sekä tukenut toimialojen ja liikelaitosten sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan käytännön toteuttamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toi-
menpiteiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta on seurattu tilikauden aikana johtoryhmätasolla. Rapor-
tointi on toteutettu kolmannesvuosiraportoinnin, talousarvion laadinnan ja tilinpäätösraportoinnin 
yhteydessä. 
 
Seuraavassa on esitetty kaupungin yleiseen kehityskuvaan liittyviä sekä toimialojen ja liikelaitosten 
vuoden 2020 arvioinneissaan tunnistamia merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. 

Taloudelliset ja strategiset riskit  

Koronan myötä kaupungin talouden kehityskuvaan on tullut uusia epävarmuustekijöitä ja riskejä. 
Koronan aiheuttamat jälkiseuraamukset tulevat pienentämään kaupungin tulovirtaa sekä lisäämään 
pitkän aikavälin kustannuksia. Lisäksi valtion talous on painunut selvästi alijäämäiseksi, joka heiken-
tää myös julkista taloutta. Työttömyys on noussut koronan myötä merkittävästi ja tulee laskemaan 
ennusteiden mukaan hitaasti. Koronapandemian aiheuttama ei-kiireellisten hoitojen siirtäminen jät-
tää hoito- ja palveluvelkaa tuleville vuosille. Kaupungin tulopuolta vuonna 2020 auttaneet valtion 
kertaluonteiset koronatuet puolestaan pienenevät huomattavasti vuoden 2021 aikana ja loppuvat 
kokonaan vuonna 2022. Koronapandemia jättää kustannuspaineita useille vuosille eteenpäin, sa-
malla kun tulovirrat heikkenevät. Keväällä 2021 valmistuneen taloustoimikunnan loppuraportin hyö-
dyntäminen tulevien vuosien taloussuunnittelussa sekä toiminnan ja palveluiden kehittämisessä on 
tärkeää mm. taloudellisten riskien hallitsemiseksi. 
 
Hyvinvointialue-uudistuksella on toteutuessaan merkittävä vaikutus Jyväskylän kaupungin talouteen 
ja toimintaan. Maan hallituksen lakiesitys on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja alustavan aika-
taulun mukaan eduskunnan on määrä vahvistaa lait voimaantulevaksi 1.7.2021 lukien ja 
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hyvinvointialueiden toiminta alkaisi 1.1.2023. Hyvinvointialue vastaisi jatkossa sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä pelastustoimen palveluista. Lakiesityksen mukaisesti toteutuessaan kaupungin vuosi-
talouden koko ja henkilöstömäärä vähenisi yli 50 % ja kaupungin suhteellinen velkaantuneisuus kas-
vaisi. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen myös kaupungin talouden sopeuttamisen keinovalikoima 
olisi pienempi. Uudistus toteutuessaan vaikuttaisi myös kaupungin kiinteistöriskiin, kun sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimitilat jäisivät kunnan omistukseen ja hyvinvointialue vuok-
raisi toimitilat ainoastaan 3+1 vuoden siirtymäajaksi. Uudistuksen viivästyminen on lisännyt kuntien 
taloudellisia ja toiminnallisia haasteita sote-palvelujen järjestämisessä. Sote-toimialan merkittävät 
investoinnit, kasvavat palvelutarpeet ja heikkenevä rahoituspohja ovat muodostaneet taloudellisen 
ja strategisen riskin, joka tulee vaikuttamaan kuntien mahdollisuuksiin selvitä velvoitteistaan, mikäli 
uudistusta ei saada valmiiksi. 
 
Sairaala Novan valmistuminen on lisännyt kaupunkikonsernin lainakantaa ja lisää merkittävästi sai-
raanhoitopiirin jäsenkuntalaskutuksen nousupaineita. Lisäksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ta-
seessa on kertynyttä alijäämää vajaa 15 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiiri on 4.12.2020 omassa 
talous- ja toimintasuunnitelmassaan vuosille 2021-2024 vahvistanut alijäämän kattamissuunnitel-
man. Suunnitelman toimenpiteiden vaikutukset on suunniteltu siten, että alijäämä tulee katetuksi 
vuoden 2024 loppuun mennessä eikä sillä ole vaikutuksia jäsenkuntalaskutukseen.  
 
Väestörakenteen muutos vaikuttaa myös Jyväskylän kaupunkiin. Kaupunki ikääntyy ja nuorimpien 
ikäluokkien ja työssäkäyvien osuus pienenee. Yli 85-vuotiaiden määrä tulee lähivuosina kasvamaan 
merkittävästi, mikä johtaa suureen sosiaali- ja terveydenhoitopalveluiden tarpeen kasvuun.  
 
Kuntien ja erityisesti suurten kaupunkien verorahoitukseen on liittynyt vuosien 2019-2020 aikana 
merkittäviä muutostekijöitä, kun vuoden 2019 verokorttiuudistuksen myötä verotulot jäivät monessa 
kaupungissa merkittävästi ennustettua pienemmiksi. Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui vero-
korttiuudistuksen takia noin 350 miljoonan euron kertymävaje. Tämä korjaantui kokonaisuudessaan 
vuonna 2020 ja paransi omalta osaltaan kuntien vuoden 2020 verotulojen kokonaiskertymää. 
Vuonna 2020 puolestaan kiinteistöverotus siirtyi verotuksen joustavan valmistumisen piiriin, mikä 
aiheutti kiinteistöveron vuoden 2020 kokonaismaksuunpanosta noin 10 % siirtymisen tammi-helmi-
kuulle 2021. Tämän hetken arvion mukaan tulevina vuosina vastaava osuus olisi noin 5 %. Nämä 
muutokset osaltaan heikentävät kuntien verotulojen ennustettavuutta. 

Operatiiviset riskit 

Henkilöstöriskeinä kuluneen raportointikauden aikana esille nousi henkilöstön riittävyys sekä am-
mattitaitoisen työvoiman saatavuus. Henkilöstön riittävyyttä tasapainotettiin hyödyntämällä eri sul-
kutoimenpiteiden vuoksi vapautuvaa henkilöstöresurssia suunnitelmallisesti yli hallinnollisten orga-
nisaatiorajojen.  
 
Hallintotyötä tekevä henkilöstö siirtyi työskentelemään pääsääntöisesti etätöissä, joka tarkoitti sa-
malla uusien työskentelytapojen, tietotekniikan ja ohjelmien käyttöön ottamista aikaisemmin laajem-
min. Etätyön myötä henkilöstön tietoteknisten taitojen kouluttaminen, uusien työtapojen oppiminen 
sekä osaamisen varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä onnistui odotettua paremmin. 
 
Henkilöriskien vähentämiseksi henkilöstön riittävyyteen ja työhyvinvointiin liittyvää kuormitusta pyri-
tään keventämään tarkastelemalla prosesseja sekä käyttämään rajallisia resursseja resurssivii-
saasti. Yhtenä keskeisenä henkilöstön saatavuutta parantavana tekijänä on kaupunkityönantajan 
vetovoiman lisääminen. Avainhenkilöriskiä pyritään hallitsemaan toimivilla sijaisjärjestelyillä sekä en-
nakoivalla henkilöstösuunnittelulla. 
 
Tieto- ja viestintäteknologia (ICT) -riskeinä on tunnistettu tietojärjestelmien määrän lisääntyminen ja 
siirtyminen pilvipalveluiden laajempaan käyttöön. Tahalliset hyökkäykset julkishallinnon organisaa-
tioita kohtaan ovat lisääntyneet.  
 
Tietojärjestelmien ja palveluiden toiminnan jatkuvuus on varmistettu ottamalla käyttöön tietoverk-
koon kohdistuvien tuntemattomien uhkien tunnistamiseen ja torjuntaan liittyviä uusia työkaluja. Tek-
ninen ict-ympäristö pidetään ajan tasalla säännöllisillä päivityksillä ja roskapostien suodatuksella. 
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Tietohallinnon, tietosuojavastaavien, henkilöstöhallinnon sekä kaupunginarkiston toimesta tilikau-
den aikana päivitettiin runsaasti tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä ohjeita turvalliseen etätyöhön, 
etäyhteyksiin ja etäneuvotteluvälineisiin liittyen. Poikkeustilanteisiin tehtyihin ohjeisiin sisällytettiin 
riskikartoitus, jonka tavoitteena on tunnistaa ja minimoida uusien toimintatapojen riskit. Tietoturva-
poikkeamien ilmoitusten tekemistä helpotettiin ottamalla käyttöön erillinen tietoturvapoikkeaman il-
moituspainike tietohallinnon Helpdeskissä. Lisäksi tietoturvapoikkeamien käsittelyprosessia päivitet-
tiin.  
 
Siirtyminen etätyöhön on pienentänyt toimitilojen käyttöastetta etenkin hallinnollisissa tehtävissä. 
HALTI - hallinnon tilojen optimointi ja monipaikkaisen työn mahdollistaminen -projektilla selvitetään, 
kuinka hallinnon työtilojen käyttöä voitaisiin optimoida ja samalla luoda uusia tapoja joustavaan, mo-
nipaikkaiseen työskentelyyn myös korona-ajan jälkeen.  

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 31.12.2020 yhteensä 382,9 milj. euroa (edellisvuonna 407,0 
milj. euroa) ja lainasalkun keskimääräisellä pääomalla laskettu keskikorko oli 1,28 % (edellisvuonna 
1,42 %).  
 
Koronapandemian seurauksena rahoitusmarkkinat olivat keväällä hermostuneita ja varsinkin lyhyt-
aikaisen varainhankinnan saatavuudessa ja hinnoittelussa oli normaalia enemmän pankkikohtaista 
hajontaa. Kaupunki otti pitkäaikaista lainaa etupainotteisesti kesäkuussa (50 milj. euroa) vahvistaak-
seen maksuvalmiutta ja nosti kaupungin kuntatodistusohjelmien pankkikohtaisen enimmäismäärän 
120 milj. euroon. Kaupunki muutti tilivuoden aikana lainasalkun rakennetta ja lyhytaikaisten lainojen 
määrän osuus koko lainasalkusta laski 26 prosenttiin (35 % edellisvuonna). Toimenpiteillä alennettiin 
kaupungin varainhankinnan riskejä.     
 
Kaupungin lainasalkun suojausaste nousi vuoden 2020 lopussa 59 %:iin (edellisvuonna 44 %), kun 
kaupungin lainakanta laski (-24,1 milj. euroa) ja pitkäaikaista lainaa nostettiin markkinatilannetta hyö-
dyntäen kiinteäkorkoisena.  
 
Luottoriskiä arvioitaessa on syytä todeta, että kaupunki on myöntänyt antolainoja (157,3 miljoonaa 
euroa) ja takauksia (444,7 miljoonaa euroa) lähinnä kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille. Vuo-
den 2020 aikana ei ilmennyt tilanteita, joissa näiden yhteisöjen maksukyky olisi kokonaisuuden kan-
nalta merkittävästi heikentynyt.  

Oikeudelliset riskit 

Oikeudellisia riskejä hallitaan parhaiten ennakolta varmistamalla päätösten ja oikeustoimien asian-
mukainen ja huolellinen valmistelu sekä toiminnan lainmukaisuus. Kaupungin tukipalveluilla on kes-
keinen rooli oikeudellisten riskien ennakollisessa tunnistamisessa ja hallinnassa. 
 
Oikeudellisten riskien hallitsemiseksi organisaation hankinta- ja sopimusoikeudellista osaamista on 
kuluvan tilikauden aikana edelleen vahvistettu muun muassa kehittämällä kaupungin yhteisiä sopi-
muspohjia sekä järjestämällä sopimushallinnan kehittämisen työpajoja sosiaali- ja terveyspalve-
luissa sekä kaupunkirakennepalveluissa. Tilikauden aikana on käynnistetty myös projekti kaupungin 
yhtenäisen sähköisen sopimushallintajärjestelmän käyttöönottamiseksi. 
 
Jyväskylän kaupungilla on tilikauden aikana vireillä taloudellisesti merkittäviä oikeudenkäyntejä tai 
niiden uhkia lähinnä liittyen palkkasaatavaerimielisyyksiin työnantajan ja henkilöstöjärjestöjen välillä. 
Lisäksi Hippos2020 -hankkeeseen liittyen Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 22.9.2020 päätöksellään 
osin jättänyt tutkimatta ja osin hylännyt kaupunginvaltuuston 4.2.2019/1 päätöksestä (Hippos2020-
periaatepäätöksen täsmentäminen) jätetyn kunnallisvalituksen. Hallinto-oikeuden päätöksestä on jä-
tetty valituslupahakemus Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joten kyseinen valtuuston päätös ei ole 
vielä lainvoimainen. Hippos2020-hankkeeseen liittyen kaupunginvaltuusto on tehnyt Hippos2020-
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hankkeen periaatepäätöstä tarkentavan päätöksen 23.11.2020/100, josta on tilikauden jälkeen jä-
tetty kunnallisvalitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 

Turvallisuus  

Koronapandemialla on ollut vaikutusta myös kansalaisten turvallisuuden tunteeseen. Epävarmuus 
vallitsevan tilanteen jatkumisesta, muutokset päivittäisissä palveluiden järjestämisessä sekä oman 
terveyden vaarantuminen on vaikuttanut ihmisten hyvinvointiin sekä käyttäytymiseen. Pitkittyneen 
pandemiatilanteen vuoksi ihmisten väsyminen ja resilienssi ovat vaikuttaneet myös kaupungin pal-
veluiden osalta ennakoimattomaan tarpeen kasvuun. 
 
Merkittävimpien turvallisuusriskien tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi kaupungin turvallisuussuunni-
telman päivitys aloitettiin raportointikaudella. Turvallisuussuunnitelman painopisteiksi vuosille 2021–
2024 kirjattiin nuorten rikollisuuden vähentäminen, lähisuhdeväkivallan vähentäminen, ikääntynei-
den asumisen turvallisuuden lisääminen, hyvien väestösuhteiden edistäminen, päihteistä johtuvien 
turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy sekä julkisten tilojen turvallisuus. Näille painopisteille luodaan 
toimenpide- sekä seurantasuunnitelmat, joilla on tarkoitus ohjata kaupungin turvallisuustyötä. 
  
Turvallisuutta vaarantavien ilmiöiden torjumiseksi korostuu edelleen tiivis yhteistyö eri viranomaisten 
sekä keskeisten toimijoiden kesken. Yhteistyön tavoitteena on vähentää häiriöitä, onnettomuuksia 
ja rikoksia sekä lisätä turvallisuutta sekä ihmisten turvallisuuden tunnetta. 

Vakuutussuoja 

Onnistuneesta riskienhallinnasta ja vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi tehdyistä toimenpiteistä huo-
limatta, kaikkien riskien toteutumista ei voida ennalta estää. Kaupungin omaisuuteen tai toimintaan 
liittyvät vahingot voivat olla taloudellisesti huomattavia ja niillä on monesti myös ihmisiin sekä toimin-
taan liittyviä vaikutuksia. Näihin on varauduttu kattavalla jäännösriskiä vastaavilla vakuutusturvalla. 
  
Kaupungin meklarisopimus kilpailutettiin alkuvuodesta 2020 ja kilpailutuksen yhteydessä palvelun 
sisältöä tarkasteltiin vastaamaan kattavammin kaupungin tarpeita.  Kilpailutuksella saavutettiin sekä 
palvelun kattavuutta että taloudellista hyötyä. Vuoden aikana saadun kokemuksen perusteella kil-
pailutus oli onnistunut. 
 
Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen vuosimaksuun tuli huomattava korotus, jota ei vakuutusyhtiön 
toimesta ennalta informoitu ja maksukorotusta ei näin ollen osattu ennakoida. Maksun korotuksen 
aiheutti katkaisurajan ylittävien vahinkojen varalta kerättävä suurvahinkomaksun huomattava koro-
tus. Suurvahinkomaksu lasketaan kuluvan vuoden ja kolmen aiemman vuoden toteutuneiden kor-
vausten perusteella. Vakuutuksen suurvahinkomaksu vuonna 2020 nousi selvästi aiempien vuosien 
tasosta, koska aikaisemmin laskennassa käytetty alhaisten korvausten vuosi 2016 jäi laskennasta 
pois ja korvautui vuodella 2020, jonka korvaukset ovat lähes 2,5 kertaiset vuoteen 2016 nähden.  
 
Vahinkotapahtumien osalta merkittävää muutosta ei ole tapahtunut ja esimerkiksi etätyön lisäänty-
minen on selkeästi vaikuttanut työmatkalla tapahtuneiden työtapaturmien määrään laskevasti. Vuo-
den aikana ei raportoitu yhtään vakavaan vammautumiseen johtanutta tapaturmaa. 

Kokonaisarvio 

Koronaepidemian, sittemmin pandemiaksi levinneen virustaudin saapumisesta Suomeen alku-
vuonna 2020 seurasi se, että talousarvion yhteydessä tunnistettujen riskien ohella normaa-
lioloista poiketen riskienhallintatyössä keskityttiin tilikaudella koronavirustaudin mukanaan tuo-
maan valmiuden nostamiseen, varautumiseen ja akuuttivaiheiden hoitamiseen. Ulkoisen tarkas-
tuksen perusteella kaupungin valmiusorganisaatio, varautumisen suunnitelmat, päätöksenteko sekä 
kyky toimia poikkeusoloissa on hyvällä tasolla. Valmiusorganisaatio on pitänyt yllä reaaliaikaista ti-
lannekuvaa ja päätökset on tehty vallitsevan tilanteen mukaisesti.  
 
Kokonaisarviona sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutus onnistui kohtuullisen hyvin vuonna 
2020. Pandemian aiheuttama tilanne on kokonaisuuden osalta hallinnassa. Tilikaudelta kaupungin 
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toimintaa uhkaavista merkittävistä riskeistä voidaan todeta, että ne olivat kaupungin toimialoilla ja 
liikelaitoksissa kattavasti tunnistettu ja että toimenpiteet niiden hallitsemiseksi ovat riittävän hyvällä 
tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikuttavuutta on arvioitu tilivuoden 
aikana säännöllisesti kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä. 
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1.2 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä 

Järjestäminen ja vastuut 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyillä varmennetaan toiminnan laillisuutta ja tuloksel-
lisuutta, resurssien ja omaisuuden turvaamista, raportoinnin ja tiedon luotettavuutta sekä enna-
koivasti ja järjestelmällisesti tunnistetaan, analysoidaan ja hallitaan toimintaan liittyviä mahdollisuuk-
sia ja uhkia.  
 
Jyväskylän kaupunkiorganisaation sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty kuntalain edel-
lyttämällä tavalla ja toteutettu annettuihin sääntöihin ja ohjeisiin perustuen. Kaupunginvaltuusto vas-
taa kuntalain mukaisesti kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä päättää sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan perusteista (KV 25.9.2017/103), jotka ohjaavat koko kaupunkikonsernin sisäisen 
valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaikissa toimin-
noissa ja kaikilla organisaatiotasoilla toteutuu riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kaupungin-
valtuuston hyväksymässä hallintosäännössä sekä lautakuntien tehtäväalueiden toimintasäännöissä 
on määritelty sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät ja vastuut.  
 
Kuntalain mukaisesti kaupunginhallitus huolehtii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämi-
sestä. Kaupunginhallitus valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa, tulokselli-
suutta ja raportointia. Kaupunginhallitus on antanut täydentävät ohjeet sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan järjestämiseksi (KH 16.4.2018/63). Kukin toimiala ja liikelaitos sekä niiden tilivelvollinen 
johto huolehtivat vastuualueensa osalta riittävien ja toimivien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
menettelytapojen toteuttamisesta, raportoinnista ja tähän liittyvästä viestinnästä kaupunginhallituk-
sen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Konsernijohto vastaa kuntalain mukaan konsernivalvonnan järjestämisestä. Kaupunkikonsernin ty-
täryhteisöissä hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhteisön sisäisestä valvonnasta ja riskienhallin-
nasta lainsäädännön, valtuuston määrittelemän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden 
ja konsernijohdon antaman ohjeistuksen mukaisesti. Konserniyhteisöjen sisäistä valvontaa ja ris-
kienhallintaa on esitelty konsernia käsittelevässä osassa. 
 
Jyväskylän kaupungin toiminnan perustana ovat kunta- ja hallintolain sekä muiden säännösten li-
säksi muut kaupungin toimintaa ja toimintatapoja ohjaavat linjaukset, säännöt ja ohjeet. Organisaa-
tion toimintaperiaatteet perustuvat kaupunkistrategiaan ja sen yhteydessä määriteltyihin arvoihin 
sekä henkilöstötyön linjauksiin (KH 22.10.2018/198). 
 
Kaupunginjohtajan nimittämän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän tehtävänä on 
ohjata, tukea ja koordinoida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön työtä. Ohjausryhmä 
edistää myös sujuvaa tiedonkulkua toimialojen ja eri työryhmien välillä, jolloin myös tuetaan organi-
saation kannalta merkittävien riskien tunnistamista sekä näiden hallintakeinojen määrittelyä.  
 
Riskienhallinnan toteutus on vastuutettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden ja hal-
linto- ja toimintasääntöjen mukaisesti. Talousarvion laadinnan yhteydessä muodostetaan tunnistet-
tujen merkittävimpien riskien pohjalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, jossa on 
määriteltynä keskeiset toimenpiteet ja hallintakeinot riskien hallitsemiseksi sekä mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi. Tämän suunnitelman toteutumista ja ajantasaisuutta seurataan ja ylläpidetään 
vuoden aikana osavuosiraportoinnin yhteydessä dokumentoidusti.  
 
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 
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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.  
 
Yksityiskohtaisempi arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä on esitetty toimintaker-
tomuksen kappaleessa 1.1.9. 
 
Kehittäminen ja kehittämiskohteet 
 
Koronapandemia on vaikuttanut organisaatioon laajasti ja on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisen kannalta nähtävissä erityisesti toiminnan ohjaamisessa, päivittyvien vaatimusten mu-
kaisen toiminnan varmentamisessa ja sujuvan arjen johtamisessa. Vuoden aikana on kehitetty toi-
mintatapoja, jotta sisäisen valvonnan eri osa-alueet ovat toteutuneet organisaation toimintaa tuke-
valla tavalla muuttuvassa toimintaympäristössä. Ohjausympäristöä on päivitetty esimerkiksi päätök-
senteon ja tiedonkulun tueksi sekä varmentamaan vaatimustenmukaisia menettelyitä. Riskien arvi-
ointiprosessia on tiivistetty koko organisaatiossa, jotta toimintaympäristön muutoksiin on pystytty 
vastaamaan. Sisäistä ja ulkoista viestintää ja tiedonkulkua vahvistettu. Myös kontrollitoimintoja ja 
seurantatoimenpiteitä on kehitetty esimerkiksi vastaamaan muuttuneisiin työntekotapoihin.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnittelu-, seuranta- ja raportointiprosessia on kehitetty 
edelleen vuoden 2020 kuluessa suunnittelun osalta. Prosessia kehitettiin kaupungin johtoryhmän 
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmän yhteistyöllä niin, että aikaisempaan ver-
raten käänteisesti kaupungin johtoryhmä nimesi kuluvalla tilikaudella esille nousseet merkittävimmät 
riskit. Nämä koko kaupungin merkittävimmiksi arvioidut riskit muodostivat talousarvion sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan suunnitelman, sekä arviointipohjan toimialojen ja liikelaitosten riskien ar-
viointityölle. Näin saatiin aikaisempaa yhteismitallisempaa ja analysoidumpaa pohjaa riskienhallin-
nan tueksi. Kehitystyön tuloksena toimintaympäristön muutokset sekä sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan painopisteet on pystytty tunnistamaan aiempaa yhtenäisemmin ja koordinoidummin. Pro-
sessin kehittämistä jatketaan tukemalla tiedonkulunrakenteita sekä määrittelemällä ja kytkemällä ris-
kienhallinnan tavoitteita ja menettelyitä konkreettisemmin osaksi toimintaa ja sen tuloksellisuuden 
arviointia. 
 
Sopimusosaamista ja -hallintaa on kehitetty tilikauden aikana ja kehittämistyötä tullaan myös jatka-
maa. Hankinta- ja sopimusoikeudellista osaamista on vahvistettu muun muassa kehittämällä orga-
nisaation yhteisiä sopimuspohjia sekä järjestämällä sopimushallinnan kehittämisen työpajoja. Tili-
kauden aikana on käynnistetty myös projekti kaupungin yhtenäisen sähköisen sopimushallintajär-
jestelmän käyttöönottamiseksi. 
 
Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta järjestettiin vuoden aikana neljä koulutusta esihenkilöille 
ja asiantuntijoille. Henkilöstökoulutukset tulevat jatkumaan, ja niitä kehitetään vastaamaan palvelu-
alueiden ja -yksiköiden tarpeisiin. Vuoden 2021 aikana uuden valtuustokauden aloittavat luottamus-
henkilöt tullaan perehdyttämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuuteen ja näin var-
mistamaan riittävä osaaminen toimielimissä. Talousarvioon kirjatut riskit jalkautuvat toimialojen ja 
liikelaitosten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelmien kautta käytännön työksi. Myös si-
säisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden sekä ohjeen päivitystyö käynnistetään. 
 
Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 
 
Sisäinen tarkastus on osa kaupunkikonsernin ohjaus- ja johtamisjärjestelmää, ja joka avustaa kau-
pungin johtoa valvontavelvollisuutensa täyttämisessä. Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on 
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objektiivisella arviointi-, varmistus- ja konsultointitoiminnallaan tukea kehittämistä ja tavoitteiden saa-
vuttamista. Sen tehtävänä on arvioida sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta ja tehok-
kuutta sekä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamista tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan 
valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien sekä riskienhallinnan tuloksellisuuden arviointiin ja kehittä-
miseen. Sisäisen tarkastuksen työ kohdistuu koko kaupunkikonsernin sisäiseen valvontaan, riskien-
hallintaan sekä johtamis- ja hallintoprosesseihin. Sisäistä tarkastusta ohjaa kaupunginhallituksen 
antama toimintaohje (KH 5.3.2018/34), jossa määritellään sisäisen tarkastuksen tarkoitus, toimivalta 
ja vastuu.  
 
Vuonna 2020 sisäinen tarkastus toteutti useita tarkastuksia, arviointeja tai konsultointeja. Tarkastuk-
sissa on painottunut vahvasti toiminnan kehittämisen näkökulma ja konsultoivalla lähestymistavalla 
on täydennetty perinteisiä varmistustehtäviä. Kuluneella tilikaudella tehtyjen tarkastusten tavoitteena 
oli saavuttaa toiminnallisia hyötyjä sekä tukea ja lisätä riski- ja valvontatietoisuutta. Tavoitteena on 
ollut myös 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 so-
veltuvaan kriteeristöön, tarvittaviin toimintaprosesseihin ja toimintatapoihin, järjestelmiin sekä tar-
kastusaineistoon. 
 
Tarkastuskohteiden johto ja vastuuhenkilöt ovat toimenpidesuosituksiin vastatessaan sitoutuneet to-
teuttamaan valvontaa parantavia ja kehittäviä toimenpiteitä. Pääsääntöisesti voidaan todeta, että 
tarkastuskohteiden vastuuhenkilöt ovat reagoineet tehtyihin havaintoihin ja niiden pohjalta annettui-
hin suosituksiin viipymättä ja korjaavia toimenpiteitä on toteutettu.  
 
Sisäisellä tarkastuksella on käytössään sähköinen ilmoituskanava, jolla kaupungin henkilöstö voi 

luottamuksellisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilyksistä. Sähköisen ilmoituskanavan lisäksi on mahdol-

lista tehdä ilmoituksia sisäisen tarkastuksen henkilöstölle suoraan. Sisäinen tarkastus käsittelee tul-

leet ilmoitukset ja tarvittaessa käynnistää tarkastuksen asian selvittämiseksi. Yhteydenotoista ja 

niistä seuranneista tarkastuksista raportoidaan johdolle sekä toiminnasta valvontavastuullisille hen-

kilöille. Tulevan vuoden aikana tullaan myös kehittämään ilmoituskanavaa ja siihen liittyviä menet-

telyitä Euroopan unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktii-

vin sekä direktiivin pohjalta valmistelussa olevan lainsäädännön vaatimusten toimeenpanemiseksi.  

 
Kaupunginhallituksen kokonaisarvio 
 
Arvioitaessa kaupunkikonsernin valvontaympäristöä kokonaisuutena, muodostaa se hyvän pohjan 
sisäiselle valvonnalle. Valvonnan vastuut ja organisaatiotason kontrollit on määritelty kuntalain edel-
lyttämällä tavalla. Käytännön osaamista sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvistä vastuista 
ja toimenpiteistä on vahvistettu perehdytyksellä ja henkilöstökoulutuksilla. Valvontavastuisiin suh-
taudutaan eri organisaatiotasoilla vakavasti ja havaittuihin puutteisiin reagoidaan riittävällä tasolla. 
 
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 johtamisen edellyttämän luotettavan tiedon riittävyydestä, varojen ja omaisuu-
den turvaamisesta, toiminnan tuloksellisuudesta sekä lain- ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta.  
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1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 

1.3.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen    

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.     

 

Tuloslaskelma   

   

(1 000 euroa) 2020 2019 

Toimintatuotot 159 296,9 168 753,2 

Toimintakulut -878 285,8 -855 710,0 

Toimintakate -718 988,9 -686 956,8 

Verotulot 549 126,7 524 204,5 

Valtionosuudet 230 219,7 173 606,4 

Rahoitustuotot ja -kulut 11 442,3 11 352,5 

Korkotuotot 9 049,8 9 018,4 

Muut rahoitustuotot 7 919,2 7 779,1 

Korkokulut -5 495,7 -5 388,1 

Muut rahoituskulut -31,0 -56,8 

Vuosikate 71 799,8 22 206,6 

Poistot ja arvonalentumiset -55 716,2 -53 776,0 

Tilikauden tulos 16 083,6 -31 569,4 

Tilinpäätössiirrot 324,4 415,9 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 408,0 -31 153,5 

    

Tuloslaskelman tunnusluvut     

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 18,1 % 19,7 % 

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 128,9 % 41,3 % 

Vuosikate, Euroa/asukas 500 156 

Asukasmäärä 143 485 142 400 
 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2020 osalta Ti-
lastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2019 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2019 osalta tunnusluku-
laskenta poikkeaa siten vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotie-
toa. 

Tuloslaskelman tunnusluvut 

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista 
= 100 x (Toimintatuotot) / (Toimintakulut – Valmistus omaan käyttöön) 
 
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista vuoden 2020 tilinpäätöksen mukaan oli 18,1 prosenttia, eli 
toimintakuluista hieman alle viidennes katettiin myynti- ja maksutuloilla. Verotuloilla, valtionosuuk-
silla ja rahoitustuotoilla jäi rahoitettavaksi 4/5 toimintakuluista. Edelliseen vuoteen verrattuna toimin-
tatuottojen osuus toimintakuluista laski 1,6 prosenttiyksikköä. 
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Vuosikate prosenttia poistoista 
= 100 x Vuosikate / Poistot ja arvonalentumiset 
 
Tilivuonna 2020 vuosikate kattoi 128,9 prosenttia kokonaispoistoista. Vuonna 2019 vastaava tun-
nusluku oli 41,3 prosenttia. Tunnusluvun paraneminen johtui valtionosuuksien ja verotulojen kas-
vusta. Poistoihin sisältyy lisäpoistoja 2,9 miljoonaa euroa.  
 
Vuosikate euroa/asukas 
Vuosikate asukasta kohden oli 500 euroa, kun se vuonna 2019 oli 156 euroa.  
 
Toimintatuotot olivat vuoden 2020 tilinpäätöksessä 159,3 milj. euroa ja ne laskivat 9,5 milj. euroa 
(5,9 %) vuodesta 2019. Tulolajeittain tarkasteltuna toimintatuotot muodostuvat myyntituotoista 62,4 
milj. euroa, maksutuotoista 46,4 milj. euroa, tuista ja avustuksista 20,4 milj. euroa ja muista toimin-
tatuotoista 30,1 milj. euroa.  
 
Tilivuoden 2020 toimintakulut olivat 878,3 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 22,6 milj. euroa 
(2,6 %). Toimintakuluista oli henkilöstökuluja 366,1 milj. euroa ja palvelujen ostoja 370,3 milj. euroa. 
Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 11,0 milj. euroa (3,1 %) ja palvelujen ostot 7,3 milj. 
euroa (2,0 %). Aine-, tarvike- ja tavarahankintoihin kaupunki käytti 43,1 milj. euroa ja ne pysyivät 
edellisen vuoden tasossa. Avustuksiin käytettiin 64,7 milj. euroa (+4,9 %) ja muihin toimintakuluihin 
34,2 milj. euroa (+3,9 %).  
 
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sulut ja kaupungin eri palveluiden vajaakäyttö koronapandemian seu-
rauksena pienensi toimintatuottoja noin 9,7 miljoonaa euroa. Joukko- ja palveluliikenteeseen saatiin 
valtiolta ylimääräistä joukkoliikennetukea koronapandemian aiheuttamiin asiakasmaksutulojen me-
netyksiin 1,8 miljoonaa euroa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin koronatukea 1,0 miljoo-
naa euroa.  
 
Maan myyntivoitot laskivat edellisvuodesta 1,3 miljoonaa euroa. Liikelaitoksista Keski-Suomen pe-
lastuslaitoksen ulkoiset toimintatuotot kasvoivat 1,1 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuudet 
pelastuspalveluiden järjestämisestä oli tulojen kasvusta 0,8 miljoonaa euroa. Kylän Kattaus -liikelai-
toksen ulkoiset toimintatuotot laskivat 2,0 miljoonaa euroa. Koronapandemian aiheuttamien tulon-
menetysten lisäksi sairaalan osastoruokailun siirtyminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirille 
1.10.2020 alkaen pienensi tuloja 1,1 miljoonaa euroa. 
 
Koronapandemialla oli vaikutusta myös kaupungin toimintakuluihin. Koronasta aiheutuneet menojen 
lisäykset olivat 12,5 miljoonaa euroa. Merkittävin osa menojen lisäyksistä kohdistui sosiaali- ja ter-
veyspalveluihin, jossa koronatestaukseen ja jäljitykseen sekä hoitotarvike- ja suojavarustehankintoi-
hin kului yhteensä noin 8,7 miljoonaa euroa.  
 
Koronapandemian vaikutukset näkyivät myös työmarkkinatuen kuntaosuudessa, joka toteutui 2,4 
miljoonaa euroa edellisvuotta suurempana. Työttömyysaste oli helmikuussa 12,1 % ja pahimmillaan 

työttömyysaste oli noussut kesäkuussa 19,3 %:iin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä lähti kasvuun 
maaliskuussa 2020 ja tämä huolestuttava kehitys jatkui koko loppuvuoden. Erityisesti yli 1 000 päi-
vää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä kasvoi aina alkusyksyyn saakka. Työmarkki-
noiden hiipuminen koronapandemian aikana vaikeutti työllistymistä ja monien toimialojen yt-menet-
telyjen myötä myös työllistymistä edistäviin palveluihin pääsy vaikeutui. 
 
Koronatilannetta pystyttiin myös hyödyntämään toimintakulujen hallinnassa. Palvelusulkujen ja pal-
veluiden vajaakäyttö mahdollisti 5-10 miljoonan euron säästöt toimintakuluihin. Henkilöstöä mm. si-
joitettiin kaupungin sisällä muihin tehtäviin ja henkilöstöä lomautettiin. Henkilöstö piti myös palkatto-
mia vapaita ja säästövapaita purettiin. Myös erilaiset matkustus-, kuljetus-, majoitus- ja ravitsemus-
kustannukset toteutuivat selvästi suunniteltua matalampina. 
 
Kaupungin henkilöstömenot kasvoivat 11,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kaupungin palkallisten 
henkilötyövuosien kasvu oli noin 133 henkilötyövuotta. Vuoden 2020 aikana toteutettiin kahdeksan 
liikkeenluovutusta, joiden kautta kaupungin henkilöstö lisääntyi 63 henkilötyövuodella. Liikkeen-
luovutuksista suurimmat henkilöstövaikutukset olivat päihde- ja mielenterveyspalveluiden (+25 htv), 
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kotihoidon palveluiden (+53 htv) sekä sairaalan osastoruokailun (-12 htv) siirroilla. Liikkeenluovutuk-
set huomioiden henkilötyövuosien vertailukelpoinen kasvu edelliseen vuoteen oli 70 henkilötyö-
vuotta ja henkilöstömenojen kasvu 8,8 miljoonaa euroa.  
 
Vuoden 2020 aikana toteutuneet lomautukset toivat säästöjä henkilöstömenoihin 1,2 miljoonaa eu-
roa. Koronapandemia myös lisäsi osaltaan henkilöstömenoja mm. koronatestausten ja jäljitysten 
osalta. Koronapandemian kokonaisvaikutus henkilöstömenoihin oli -0,6 miljoonaa euroa. Virka- ja 
työehtosopimuksiin perustuvien sopimuskorotusten vaikutus henkilöstömenojen kasvuun oli noin 2,1 
miljoonaa euroa ja henkilöstösivukulut kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa. 
 
Toimintakuluja lisäsi myös erikoissairaanhoidon menot, joiden vertailukelpoinen kasvu edelliseen 
vuoteen oli 5,1 miljoonaa euroa. Päihde- ja mielenterveyspalvelut siirtyivät 1.5.2020 alkaen liikkeen-
luovutuksessa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä kaupungin omaksi toiminnaksi ja siirron myötä toi-
minnasta aiheutuneet menot siirtyivät erikoissairaanhoidosta osaksi avoterveydenhuollon menoja. 
Myös ikääntyneiden palveluasumisen ostopalvelut ja palvelusetelimenot (+ 2,6 milj. euroa) sekä las-
tensuojelun sijaishuollon ostopalvelut (+ 1,6 milj. euroa) toteutuivat edellisvuotta suurempina. Koti-
hoidon osalta toteutuneet liikkeenluovutukset pienensivät ostopalveluita ja palvelusetelimenoja 2,3 
miljoonalla eurolla. Huomioituna liikkeenluovutusten henkilöstösiirrot ja muu kotihoidon henkilöstö-
resurssien lisäys, kasvoivat kotihoidon kokonaismenot 3,3 miljoonaa euroa. 
 
Liikelaitoksista Tilapalvelu -liikelaitoksen ulkoiset toimintakulut kasvoivat 1,4 miljoonaa euroa. Koro-
napandemia vaati siivoukseen lisäresursseja ja vuokrakustannukset kasvoivat Sairaalan Novan ruo-
kapalvelukeskuksen tilojen osalta. 
 
Verorahoituksella rahoitettava toimintakate oli tilivuonna 2020 yhteensä -719,0 milj. euroa eli 32,0 
milj. euroa (-4,7 %) edellisvuotta heikompi. Verotulot ja valtionosuudet lisääntyivät 81,5 milj. euroa 
edellisestä vuodesta (11,7 %). 
  
Kaupungin verotulot olivat vuonna 2020 yhteensä 549,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen oli 
24,9 milj. euroa (4,8 %). Verotulot jakautuvat kunnan tuloveroon 472,6 milj. euroa, kiinteistöveroon 
47,3 milj. euroa sekä kaupungin osuuteen yhteisöveron tuotosta 29,2 milj. euroa. Kunnan tuloveron 
tuotto kasvoi edellisvuodesta 24,4 milj. euroa (5,5 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 2,5 milj. euroa 
(9,5 %). Kiinteistöveron tuotto laski 2,0 milj. euroa (-4,2 %). Veroprosentti pidettiin vuonna 2020 
vuoden 2019 tasolla. Valtionosuudet olivat 230,2 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisvuodesta 56,6 
milj. euroa (32,6 %).  
  
Vuonna 2020 kaupungille kertyi korkotuottoja 9,0 milj. euroa ja ne pysyivät edellisvuoden tasolla. 
Jyväskylän kaupungin merkitsemä Alva-yhtiöt Oy:n liikkeelle laskema 150 milj. euron debentuuri-
laina (antolaina) erääntyi 29.12.2020. Laina järjesteltiin uudelleen siten, että kaupunki myönsi (KV 
23.11.2020/91) Alva-yhtiöt Oy:lle uuden heikomman etuoikeuden omaavan lainan (antolaina) kiin-
teäkorkoisena 15 vuoden ajanjaksolle (ns. bullet-laina). Uuden lainan koroksi määriteltiin kiinteä vuo-
tuinen korko 4,08 %, jolloin kaupungin korkotuotto lainasta on jatkossa 6,12 milj. euroa (vuoteen 
2020 saakka aiemman antolainan mukaisesti 8,865 milj. euroa). 
 
Muita rahoitustuottoja kaupungille kertyi 7,9 milj. euroa. Muut rahoitustuotot koostuivat suurimmalta 
osin osinkotuotoista (6,4 milj. euroa) ja takausmaksuista (1,3 milj. euroa) sekä osuus- ja peruspää-
oman koroista. Osinkotuotoista merkittävimmät olivat Alva-yhtiöt Oy 4,0 milj. euroa, Jyväs-Parkki Oy 
1,0 milj. euroa, Mustankorkea Oy 0,8 milj. euroa ja Jykia Oy 0,5 milj. euroa. 
 
Korkokulut olivat tilivuonna 2020 yhteensä 5,5 milj. euroa ja ne laskivat 0,1 milj. euroa edelliseen 
vuoteen verrattuna. Korkotaso pysyi edellisvuoden tapaan alhaisella tasolla.  
  
Kaupungin vuosikate oli 71,8 milj. euroa ja se parani edelliseen vuoteen verrattuna 49,6 milj. euroa. 
Vuosikate asukasta kohden oli 500 euroa ja vuosikate kattoi poistoista ja arvonalentumisista 128,9 
prosenttia ja poistonalaisista investoinneista 126,9 prosenttia.  
 
Tilikauden tulos oli +16,1 miljoonaa euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostui poistoeron vähennyk-
sen ja sosiaalisen luototuksen rahaston lisäyksen jälkeen +16,4 miljoonaa euroa. 
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Verotulojen muutos 2019-2020    

    

1 000 euroa 2019 2020 Muutos 

Kunnan tulovero 448 187 472 627 24 440 

Kiinteistövero 49 366 47 316 -2 049 

Osuus yhteisöveron tuotosta 26 652 29 183 2 531 

Verotulot yhteensä 524 204 549 127 24 922 
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TOIMINTAMENOT 2019 - 2020 TP 2019 TP 2020 Muutos 2019 - 2020 

1 000 euroa     euroa % 

      

Konsernihallinto 72 275,8 75 883,4 3 607,5 5,0 % 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 20 202,0 22 451,8 2 249,8 11,1 % 

Päätöksenteon tuki 5 503,2 5 531,4 28,2 0,5 % 

Henkilöstöpalvelut 5 251,5 5 550,4 298,9 5,7 % 

Talous ja strategia 1 166,8 1 077,7 -89,1 -7,6 % 

Elinkeino ja työllisyys 33 496,1 34 224,8 728,7 2,2 % 

Tietohallinto 6 656,2 7 047,3 391,1 5,9 % 

      

Sosiaali- ja terveyspalvelut 456 228,6 480 228,3 23 999,7 5,3 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset 5 785,9 6 908,9 1 123,0 19,4 % 

Sosiaalipalvelut 91 886,6 96 955,9 5 069,4 5,5 % 

Ikääntyneiden palvelut 94 389,2 97 725,3 3 336,1 3,5 % 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut 16 408,1 16 961,6 553,5 3,4 % 

Avoterveydenhuolto 57 396,6 70 630,4 13 233,8 23,1 % 

Erikoissairaanhoito 163 214,4 160 895,9 -2 318,6 -1,4 % 

Kaupungin sairaala 27 147,7 30 150,2 3 002,6 11,1 % 

      

Kasvun ja oppimisen palvelut 231 834,3 231 175,8 -658,4 -0,3 % 

Yhteiset palvelut ja hallinto 8 290,5 8 930,0 639,5 7,7 % 

Varhaiskasvatus 88 716,2 86 771,0 -1 945,2 -2,2 % 

Perusopetus 134 827,6 135 474,8 647,2 0,5 % 

      

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 52 771,9 50 687,0 -2 084,9 -4,0 % 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 4 120,5 3 892,5 -228,1 -5,5 % 

Jyväskylän kansalaisopisto 4 690,8 4 241,5 -449,3 -9,6 % 

Kirjastot 8 943,0 8 910,7 -32,3 -0,4 % 

Museot 5 454,2 5 738,7 284,5 5,2 % 

Liikunta 20 191,8 19 437,7 -754,1 -3,7 % 

Jyväskylä Sinfonia 3 228,8 2 896,2 -332,6 -10,3 % 

Jyväskylän kaupunginteatteri 6 142,7 5 569,6 -573,0 -9,3 % 

      

Kaupunkirakennepalvelut 56 040,5 59 569,9 3 529,4 6,3 % 

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 3 172,8 2 744,4 -428,4 -13,5 % 

Liikenne- ja viheralueet 42 191,5 45 657,9 3 466,4 8,2 % 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 6 303,7 6 525,5 221,8 3,5 % 

Rakentaminen ja ympäristö 4 372,5 4 642,1 269,7 6,2 % 

      

YHTEENSÄ 869 151,1 897 544,4 28 393,3 3,3 % 

      

Liikelaitokset 139 941,2 124 882,7 -15 058,6 -10,8 % 

Tilapalvelu 59 331,0 60 477,7 1 146,7 1,9 % 

Kylän Kattaus 28 896,9 29 421,9 525,0 1,8 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos 33 464,0 34 983,1 1 519,1 4,5 % 

Altek Aluetekniikka 18 249,3 0,0 -18 249,3 -100,0 % 

      

KAIKKI YHTEENSÄ 1 009 092,3 1 022 427,0 13 334,7 1,3 % 
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Käyttötalousmenojen muutos 2019 - 2020 

  
Konsernihallinto 3 608 

Työmarkkinatuen kuntaosuus 2 369 

Kylän Kattauksen toiminta-avustus 2 048 

Pelastuspalvelut 1 110 

Työterveyshuolto 545 

Tietohallinto 307 

Työllisyyspalveluiden hankkeet 199 

Henkilöstömenot -923 

Rallin MM-osakilpailu -405 

Kaupunkikehitysalustat -319 

Työllisyyspalvelujen avustukset -255 

Kuntouttava työtoiminta -230 

Kesätyöllistäminen -174 

Tapahtumat- ja suhdetoiminta -165 

Henkilöstöpalvelut -155 

Muut toimintamenojen muutokset -345 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 24 000 

Kotihoidon keskittäminen omaksi toiminnaksi  3 288 

Ikääntyneiden palveluasumisen ostopalvelut ja palvelusetelimenot 2 648 

Erikoissairaanhoidon kustannukset 5 145 

Koronatestauksen kustannukset 4 874 

Muut koronapandemiasta aiheutuneet kustannukset avoterveydenhuollon palveluissa 1 136 

Avoterveydenhuollon henkilöstölisäykset ja työvoiman vuokraus  2 715 

Lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut sekä henkilöstömenojen muutokset 1 661 

Toimialan hallinto; Sote hankkeet sekä yhteiseen osioon kirjatut koronakustannukset  992 

Kaupungin sairaalan henkilöstökustannukset ja aine- sekä tarvikekustannukset 687 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; asiakaspalveluiden ostot sekä tilakustannusten nousu 854 

Kasvun ja oppimisen palvelut -658 

Perusopetuksen koulujen henkilöstömenot 2 116 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tilapalvelujen sisäiset vuokrat 1 910 

Varhaiskasvatuksen oman toiminnan muut toimintamenot 649 

Perusopetuksen kotikuntakorvaukset ja muut jyväskyläläisoppilaiden maksuosuudet 583 

Palveluohjaus- ja kehittämisyksikkö (henkilöstömenot, Ict-palvelut/Leasing-maksut) 532 

Oppilashuollon henkilöstömenot 276 

Konsernihallinnon vyörytykset 191 

Lomapalkkajaksotuksen muutos -2 956 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Kylän kattauksen ravitsemuspalvelut -1 544 

Varhaiskasvatuksen kotihoidon tuki, palvelusetelimenot ja ostetut varhaiskasvatuspalvelut -892 

Perusopetuksen koulujen matkustus- ja kuljetuspalvelut -706 

Nuorisopalvelujen hankkeet -511 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan henkilöstömenot ja ostopalvelut -371 

Perusopetuksen yhteisten muut toimintakulut -264 

Muut toimintakulujen muutokset 329 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -2 085 

Keski-Suomen museon toimintakulut 391 

Liikuntapalvelujen henkilöstömenot ja palvelujen ostot -838 

Jyväskylän kaupunginteatterin henkilöstömenot ja palvelujen ostot -470 

Jyväskylä Sinfonian henkilöstömenot ja palvelujen ostot -308 

Kansalaisopiston myyntipalveluna toteutettava maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -261 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen henkilöstömenot ja palvelujen ostot -228 

Kansalaisopiston muut toimintakulut -188 

Muiden museoiden toimintakulut -107 

Muut toimintakulujen muutokset -76 

Kaupunkirakenne 3 529 

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen kaupunkirakenteeseen 3 466 

Muut toimintamenojen muutokset 63 
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TOIMINTATULOT 2019 - 2020 TP 2019 TP 2020 Muutos 2019 - 2020 

1 000 euroa     euroa % 

      

Konsernihallinto 17 556,9 16 963,0 -593,9 -3,4 % 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 1 165,3 295,5 -869,8 -74,6 % 

Päätöksenteon tuki 1 212,1 1 203,0 -9,1 -0,7 % 

Henkilöstöpalvelut 3 262,0 3 715,1 453,1 13,9 % 

Talous ja strategia 456,5 584,4 127,8 28,0 % 

Elinkeino ja työllisyys 3 615,8 3 292,3 -323,5 -8,9 % 

Tietohallinto 7 845,2 7 872,7 27,5 0,4 % 

      

Sosiaali- ja terveyspalvelut 55 290,5 54 130,3 -1 160,1 -2,1 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset 1 847,1 824,2 -1 023,0 -55,4 % 

Sosiaalipalvelut 11 662,0 10 943,6 -718,4 -6,2 % 

Ikääntyneiden palvelut 22 486,9 23 331,9 845,0 3,8 % 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut 1 480,8 1 186,2 -294,6 -19,9 % 

Avoterveydenhuolto 12 816,8 13 142,4 325,6 2,5 % 

Erikoissairaanhoito 43,8 33,5 -10,4 -23,6 % 

Kaupungin sairaala 4 953,0 4 668,6 -284,3 -5,7 % 

      

Kasvun ja oppimisen palvelut 14 218,8 12 024,1 -2 194,7 -15,4 % 

Yhteiset palvelut ja hallinto 1 972,1 2 144,2 172,1 8,7 % 

Varhaiskasvatus 7 061,9 5 398,8 -1 663,1 -23,6 % 

Perusopetus 5 184,8 4 481,1 -703,7 -13,6 % 

      

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 10 472,3 8 025,5 -2 446,8 -23,4 % 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 268,3 210,4 -57,9 -21,6 % 

Jyväskylän kansalaisopisto 1 553,7 1 127,3 -426,4 -27,4 % 

Kirjastot 523,1 426,8 -96,3 -18,4 % 

Museot 613,9 498,0 -115,8 -18,9 % 

Liikunta 5 605,9 4 354,1 -1 251,8 -22,3 % 

Jyväskylä Sinfonia 446,2 369,6 -76,6 -17,2 % 

Jyväskylän kaupunginteatteri 1 461,3 1 039,2 -422,0 -28,9 % 

      

Kaupunkirakennepalvelut 49 420,3 49 890,0 469,7 1,0 % 

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 230,0 83,9 -146,1 -63,5 % 

Liikenne- ja viheralueet 26 614,8 28 455,4 1 840,6 6,9 % 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 19 020,2 18 206,0 -814,1 -4,3 % 

Rakentaminen ja ympäristö 3 555,3 3 144,6 -410,7 -11,6 % 

      

YHTEENSÄ 146 958,7 141 032,9 -5 925,8 -4,0 % 

      

Liikelaitokset 175 176,9 162 405,2 -12 771,6 -7,3 % 

Tilapalvelu 96 812,7 100 491,6 3 678,8 3,8 % 

Kylän Kattaus 28 126,8 26 238,9 -1 887,9 -6,7 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos 33 517,6 35 674,7 2 157,0 6,4 % 

Altek Aluetekniikka 16 719,7 0,0 -16 719,7 -100,0 % 

      

KAIKKI YHTEENSÄ 322 135,6 303 438,1 -18 697,5 -5,8 % 
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Käyttötaloustulojen muutos 2019 - 2020 

  
Konsernihallinto -594 

Työterveyshuolto 520 

Työllisyyspalveluiden hankkeet 176 

Kuntouttava työtoiminta -231 

Vaalit -490 

Palkkatuettu työllistäminen -486 

Muut toimintatulojen muutokset -83 

Sosiaali- ja terveyspalvelut -1 160 

Sote -hankkeiden valtionavustukset -1 023 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvaukset valtiolta; saadut kotikuntakorvaukset -718 

Valtion korvaukset rintamaveteraanien palveluista sekä maksutuotot 845 

Perheiden ennalt.ehk. palvelut; tulot kunnille myytävistä palveluista ja terveydenhuollon maksutuotot  -222 

Avoterveydenhuollon maksutuotot -926 

Avoterveydenhuollon muut tuotot mm. päivystyskorvaukset sairaanhoitopiiriltä ja saadut luottotappiot 1 116 

Kaupungin sairaala; terveydenhuollon maksutuotot -233 

Kasvun ja oppimisen palvelut -2 195 

Kasvun ja oppimisen hankkeet 267 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulot -1 514 

Nuorisopalvelujen hankkeet -493 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksutulot -142 

Koulunkäynninohjaajien kulujen korvaukset -138 

Muut nuorisopalvelujen toimintatulot -109 

Muut toimintakulujen muutokset -67 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -2 447 

Jyväskylän kaupunginteatterin korona-avustus 330 

Jyväskylä Sinfonian toimintatulot -77 

Liikuntapalvelujen (liikuntapaikkojen) toimintatulot -1 198 

Jyväskylän kaupunginteatterin muut toimintatulot -752 

Kansalaisopiston myyntipalveluna toteutettava maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -431 

Museoiden toimintatulot -116 

Kirjastojen toimintatulot -96 

Muut toimintakulujen muutokset -107 

Kaupunkirakenne 470 

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen kaupunkirakenteeseen 3 210 

Joukkoliikenteen valtionapu 1 899 

Joukkoliikenteen tulot -3 955 

Maan myyntivoitot -1 255 

Muut toimintatulojen muutokset 571 
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TOIMINTAKATE 2019 - 2020 TP 2019 TP 2020 Muutos 2019 - 2020 

1 000 euroa     euroa % 

      

Konsernihallinto 54 718,9 58 920,4 4 201,5 7,7 % 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 19 036,7 22 156,3 3 119,6 16,4 % 

Päätöksenteon tuki 4 291,2 4 328,5 37,3 0,9 % 

Henkilöstöpalvelut 1 989,5 1 835,3 -154,3 -7,8 % 

Talous ja strategia 710,2 493,3 -216,9 -30,5 % 

Elinkeino ja työllisyys 29 880,3 30 932,5 1 052,1 3,5 % 

Tietohallinto -1 189,0 -825,4 363,6 -30,6 % 

      

Sosiaali- ja terveyspalvelut 400 938,1 426 098,0 25 159,8 6,3 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset 3 938,8 6 084,8 2 146,0 54,5 % 

Sosiaalipalvelut 80 224,5 86 012,3 5 787,8 7,2 % 

Ikääntyneiden palvelut 71 902,3 74 393,4 2 491,0 3,5 % 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut 14 927,3 15 775,5 848,1 5,7 % 

Avoterveydenhuolto 44 579,8 57 488,0 12 908,2 29,0 % 

Erikoissairaanhoito 163 170,6 160 862,4 -2 308,2 -1,4 % 

Kaupungin sairaala 22 194,7 25 481,6 3 286,9 14,8 % 

      

Kasvun ja oppimisen palvelut 217 615,5 219 151,7 1 536,2 0,7 % 

Yhteiset palvelut ja hallinto 6 318,4 6 785,8 467,4 7,4 % 

Varhaiskasvatus 81 654,3 81 372,2 -282,1 -0,3 % 

Perusopetus 129 642,8 130 993,7 1 350,9 1,0 % 

      

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 42 299,6 42 661,5 361,8 0,9 % 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 3 852,2 3 682,0 -170,2 -4,4 % 

Jyväskylän kansalaisopisto 3 137,1 3 114,2 -22,9 -0,7 % 

Kirjastot 8 419,9 8 483,9 64,0 0,8 % 

Museot 4 840,3 5 240,6 400,3 8,3 % 

Liikunta 14 586,0 15 083,6 497,7 3,4 % 

Jyväskylä Sinfonia 2 782,6 2 526,6 -256,0 -9,2 % 

Jyväskylän kaupunginteatteri 4 681,4 4 530,4 -151,0 -3,2 % 

      

Kaupunkirakennepalvelut 6 620,2 9 680,0 3 059,7 46,2 % 

Asiakaspalvelu ja johdon tuki 2 942,8 2 660,5 -282,3 -9,6 % 

Liikenne- ja viheralueet 15 576,7 17 202,5 1 625,8 10,4 % 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -12 716,5 -11 680,6 1 035,9 -8,1 % 

Rakentaminen ja ympäristö 817,2 1 497,6 680,4 83,3 % 

      

YHTEENSÄ 722 192,4 756 511,5 34 319,1 4,8 % 

      

Liikelaitokset -35 235,6 -37 522,6 -2 286,9 6,5 % 

Tilapalvelu -37 481,7 -40 013,9 -2 532,2 6,8 % 

Kylän Kattaus 770,0 3 182,9 2 412,9 313,3 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos -53,6 -691,6 -638,0 1189,6 % 

Altek Aluetekniikka 1 529,7 0,0 -1 529,7 -100,0 % 

      

KAIKKI YHTEENSÄ 686 956,8 718 988,9 32 032,2 4,7 % 
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1.3.2 Toiminnan rahoitus 

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.  
 

Rahoituslaskelma   

   

(1 000 euroa) 2020 2019 

Vuosikate 71 799,8 22 206,6 

Tulorahoituksen korjauserät -7 653,4 -9 603,4 

Toiminnan rahavirta 64 146,4 12 603,2 

Investointimenot -64 563,0 -68 107,2 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 594,6 1 059,2 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 871,0 11 895,3 

Investointien rahavirta -54 097,4 -55 152,7 

Toiminnan ja investointien rahavirta 10 048,9 -42 549,5 

    
Rahoituksen rahavirta    
Antolainauksen muutokset 473,2 1 054,1 

Antolainasaamisten lisäykset -54,6 -101,9 

Antolainasaamisten vähennykset 527,7 1 156,0 

Lainakannan muutokset -24 144,0 65 892,3 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000,0 23 000,0 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 685,7 -26 685,7 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -42 458,3 69 578,0 

Oman pääoman muutokset -224,5 0,0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 11 913,5 -28 685,0 

Rahoituksen rahavirta -11 981,8 38 261,5 

    
Rahavarojen muutos -1 932,9 -4 288,1 

Rahavarat 31.12. 517,1 2 450,0 

Rahavarat 1.1. 2 450,0 6 738,1 

    
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT     

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5v) -8 909,1 -81 389,2 

Investointien tulorahoitus, % 112,2 % 33,1 % 

Laskennallinen lainanhoitokate 1,4 0,5 

Lainanhoitokate 2,1 0,9 

Kassan riittävyys, pv 0,2 0,9 

Asukasmäärä 143 485 142 400 
 
 

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2020 osalta Ti-
lastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2019 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2019 osalta tunnusluku-
laskenta poikkeaa siten vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotie-
toa. 
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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 2020 112,2 %, eli tulorahoitus riitti 
kattamaan kaupungin investointien omahankintamenon kokonaisuudessaan.   
 
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 31.12.2020 yhteensä -8,9 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen kertymä 
oli -81,4 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä parani 72,5 miljoonaa euroa. 
 
Lainanhoito 
 
Laskennallinen lainanhoitokate 
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennalliset lainanlyhennykset) 
 
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhen-
nysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lai-
nanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa 
saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset 
lainanlyhennykset saadaan jakamalla taseen lainat kahdeksalla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa 
laina-aikaa. Lainoihin luetaan korolliset pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset lainat, kuten kuntatodistukset. 
 
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 rahavaroja.  
 
Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden 
jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku 
on 1–2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. 
 
Jyväskylän kaupungin laskennallinen lainanhoitokate oli 1,4, kun se edellisenä vuonna oli 0,5. 
 
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. 
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• Kunnan lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1–2. 

• Kunnan lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1. 
 

Jyväskylän kaupungin lainanhoitokate oli 2,1, 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 31.12.2020 oli 0,2 päi-
vää. Kassan riittävyys lyheni edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 päivää rahavarojen vähentymisen 
johdosta. 
 

Tilinpäätöksessä 2020 varsinaisen toiminnan rahavirta oli 64,1 milj. euroa ja 51,5 milj. euroa enem-
män kuin vuonna 2019. Investointien tulorahoitusprosentti oli 112,2 prosenttia ja se parani merkittä-
västi vuoteen 2019 (33,1 %) verrattuna.  
 

Investointimenot olivat vuonna 2020 yhteensä 64,6 milj. euroa ja ne vähenivät edellisvuodesta 3,5 
milj. euroa (-5,2 %). Vuoden 2020 investoinneista 24,8 milj. euroa oli Tilapalvelun talonrakennusin-
vestointeja. Suurimmat talonrakennushankkeet tilivuonna 2020 olivat Keljonkankaan yhtenäiskoulun 
uudisrakennus (13,8 milj. euroa) ja Kortepohjan päiväkotikoulu (5,2 milj. euroa). 
 

Kunnallistekniikkaan investoitiin 22,4 milj. euroa, josta 19,2 milj. euroa katupalveluihin ja 2,6 milj. 
euroa viherpalveluihin. Urheilu- ja retkeilyalueisiin investoitiin 3,5 milj. euroa. Maa- ja vesialueiden 
hankintoihin käytettiin 7,5 milj. euroa ja irtaimeen käyttöomaisuuteen investoitiin 4,8 milj. euroa.  
 
Keski-Suomen pelastuslaitos investoi 1,4 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointimenoihin saatiin 
0,6 milj. euroa.  
 
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot olivat 9,9 milj. euroa. Suurin osa eli 9,2 milj. euroa 
kertyi maakaupoista. Maan myyntivoitot olivat 7,7 milj. euroa ja ne toteutuivat 0,2 milj. euroa muu-
tettua talousarviota pienempänä.  Myydyn omaisuuden tasearvo oli kokonaisuudessaan 1,6 milj. 
euroa ja omaisuuden myyntien tulosvaikutus oli 8,2 milj. euroa. Liitetiedoissa on tarkempi erittely 
omaisuuden myyntivoitoista ja -tappioista.  
 
Kaupungin myöntämien antolainojen määrä lisääntyi 0,1 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 
31,7 milj. euroa ja lyhytaikaiset lainat vähenivät 42,5 milj. euroa. Kaupungin lainakanta laski 24,1 
milj. euroa. Oman pääoma väheni 0,2 milj. euroa. Edellisten tilikausien ylijäämään tehtiin oikaisu 
vuodelle 2019 kuuluvista vapaapalokuntien ennakonpidätysmaksuista, joka vähensi oman pääoman 
määrää. 
  
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 10,0 milj. euroa ja rahoitustoiminnan rahavirta      
-12,0 milj. euroa. Kaupungin rahavarat pienenivät 1,9 milj. euroa. Vuoden 2020 lopussa kaupungin 
rahavarat olivat 0,5 milj. euroa. 
 
Tulorahoituksen korjauserät 2020 
 

  Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Yhteensä 

Myyntivoitot, käyttötalous -7 962,1 -95,2 0,0 -8 057,4 

Tulojen korjauserät -7 962,1 -95,2 0,0 -8 057,4 

      

Myyntitappiot, käyttötalous -0,1 -25,0 0,0 -25,1 

Pakolliset varaukset 121,4 0,0 -500,2 -378,9 

Menojen korjauserät 121,3 -25,0 -500,2 -404,0 

YHTEENSÄ -8 083,4 -70,3 500,2 -7 653,4 
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Investoinnit 2020  
 1 000 euroa 

Kunnallistekniikka, Katupalvelut 19 221 

Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 13 839 

Maa- ja vesialueet 7 514 

Kortepohjan päiväkotikoulu 5 186 

Irtain käyttöomaisuus 4 776 

Urheilu- ja retkeilyalueet 3 546 

Tekniset korjaustyöt 3 151 

Kunnallistekniikka, Viherpalvelut 2 625 

Keski-Suomen pelastuslaitoksen investoinnit 1 444 

Vesangan koulun laajennus 827 

Kuokkalan koulun muutostyöt 725 

Kunnallistekniikka, Satamapalvelut 595 

Koulujen toiminnalliset muutostyöt 511 

Palokan TA:n sairaalaosastot 212 

AaltoAlvari, kylpyläosaston pk ja laajennus 197 

Alvar Aalto -museon peruskorjaus ja nivelosan laajennus 130 

Kyllön TA:n muutostyöt 37 

Osakkeet ja osuudet 28 

Yhteensä 64 563 
 

 
 
 
 

 
 

65%

104%

147%

41%

28%

47%

94%

113%

47%

74%

100%

38%

12%

47%

74%76%

108%

125%

100%

41%

129%

39%

56%

78%

21%
16%

33%

58%

77%

38% 38%

51%

18% 7%

60%

99%

93%

137%

130%

75%

33%

112%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vuosikate -% poistoista ja 
investointien tulorahoitus -%
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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.
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1.4 Rahoitusasema ja sen muutokset 

1.4.1 Tase ja sen tunnusluvut 

Tase 

Vastaavaa (milj. euroa) 2020 2019   Vastattavaa (milj. euroa) 2020 2019 

         

PYSYVÄT VASTAAVAT 942,2 936,4  OMA PÄÄOMA 459,6 443,4 

Aineettomat hyödykkeet 7,4 7,6  Peruspääoma 423,2 423,2 

Aineettomat oikeudet 2,5 2,3  Muut omat rahastot 0,4 0,3 

Muut pitkävaikutteiset menot 4,9 5,3  Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 19,6 51,0 

     Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16,4 -31,2 

Aineelliset hyödykkeet 573,6 567,0      

Maa- ja vesialueet 143,8 137,9  POISTOERO JA VAPAAEHTOISET 4,4 4,8 

Rakennukset 285,0 306,2  VARAUKSET    

Kiinteät rakenteet ja laitteet 101,6 97,8  Poistoero 4,4 4,8 

Koneet ja kalusto 13,1 13,8      

Muut aineelliset hyödykkeet 0,0 0,0  PAKOLLISET VARAUKSET 0,9 0,5 

Ennakkomaksut ja keskener. hank. 30,0 11,3  Eläkevaraukset 0,2 0,3 

     Muut pakolliset varaukset 0,7 0,2 

Sijoitukset 361,2 361,8      

Osakkeet ja osuudet 203,3 203,4  TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2,3 2,6 

Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,0 150,0  Lahjoitusrahastojen pääomat 1,6 1,9 

Muut lainasaamiset 157,2 7,8  Muut toimeksiantojen pääomat 0,7 0,7 

Muut saamiset 0,6 0,6      

     VIERAS PÄÄOMA 502,1 518,5 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,3 0,3  Pitkäaikainen 221,2 233,8 

Valtion toimeksiannot 0,0 0,0  Joukkovelkakirjalainat 0,0 30,0 

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,2 0,2  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 221,1 203,7 

Muut toimeksiantojen varat 0,0 0,0  Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 0,0 0,0 

     Siirtovelat 0,0 0,1 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 26,8 33,2      

Vaihto-omaisuus 1,3 0,7  Lyhytaikainen 280,9 284,7 

Aineet ja tarvikkeet 1,3 0,6  Joukkovelkakirjalainat 44,0 71,0 

Muu vaihto-omaisuus 0,0 0,0  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32,6 31,7 

     Lainat muilta luotonantajilta 85,2 70,6 

Saamiset 24,9 30,0  Saadut ennakot 12,2 12,7 

Pitkäaikaiset saamiset 0,3 0,2  Ostovelat 36,1 40,4 

Lainasaamiset 0,0 0,0  Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 13,8 6,9 

Muut saamiset 0,2 0,2  Siirtovelat 56,9 51,3 

Siirtosaamiset 0,0 0,0      

Lyhytaikaiset saamiset 24,7 29,8      

Myyntisaamiset 13,7 17,8      

Lainasaamiset 0,1 0,0      

Muut saamiset 5,3 4,9      

Siirtosaamiset 5,6 7,0      

         

Rahat ja pankkisaamiset 0,5 2,5      

         

VASTAAVAA YHTEENSÄ 969,3 969,8  VASTATTAVAA YHTEENSÄ 969,3 969,8 

       
TASEEN TUNNUSLUVUT         2020 2019 

Omavaraisuusaste, %     48,5 % 46,8 % 

Suhteellinen velkaantuneisuus, %     52,2 % 58,4 % 

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €     36 040 19 857 

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas     251 139 

Lainakanta 31.12., 1000 €     382 892 407 036 

Lainakanta 31.12., €/asukas     2 669 2 858 

Lainat ja vastuut 31.12., 1 000€     599 150 563 376 

Lainat ja vastuut, €/asukas     4 176 3 956 

Lainasaamiset, 1000 €     157 212 157 797 

Asukasmäärä     143 485 142 400 
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Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2020 osalta Ti-
lastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2019 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2019 osalta tunnusluku-
laskenta poikkeaa siten vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotie-
toa. 
 

 

Kaupungin taseen loppusumma oli 969,3 milj. euroa ja se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 
milj. euroa. Siirtovelat olivat 56,9 milj. euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 5,6 milj. euroa. 
Siirtovelkojen suurin erä on henkilöstön jaksotettu lomapalkkavaraus, joka oli 31.12.2020 yhteensä 
45,0 milj. euroa.  
 
Jyväskylän kaupungin merkitsemä Alva-yhtiöt Oy:n liikkeelle laskema 150 milj. euron debentuuri-
laina erääntyi 29.12.2020 ja uusittiin samansuuruisena 150 milj. euron heikomman etuoikeuden 
omaavana lainana, joka näkyy taseessa 2020 kohdassa muut lainasaamiset. 
 
Kaupungin kertynyt ylijäämä oli 36,0 milj. euroa ja asukasta kohden laskettuna ylijäämä oli 251 eu-
roa. Kaupungin ylijäämäkertymää vuoden 2000 jälkeen on eniten kasvattanut vuonna 2005 kirjattu 
116,9 milj. euron myyntivoitto, joka muodostui pääosin Jyväskylän Veden myynnistä Alva-yhtiöt 
Oy:lle (ent. Jyväskylän Energia Oy). Vuonna 2009 kirjattiin Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilah-
den vesiliiketoiminnan myynnistä myyntivoittoa 40,6 milj. euroa ja vuonna 2011 kirjattiin edellisten 
tilikausien ylijäämään liittymismaksuvelkojen tuloutusta 15,0 milj. euroa. Kaupungin lainakanta oli 
382,9,0 milj. euroa ja lainakanta laski 24,1 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lainat asukasta 
kohden olivat 2 669 euroa ja lainakanta asukasta kohden laski 190 euroa edelliseen vuoteen verrat-
tuna. Tilivuoden 2020 aikana kaupungin omavaraisuusaste nousi 1,7 prosenttiyksikköä. Suhteellinen 
velkaantuneisuus laski 6,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. 
 

1.4.2 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 48,5 
prosenttia. Omavaraisuusaste nousi 1,7 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 2020 oli 52,2 prosenttia. Tunnusluku parani 6,2 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. 
 
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 36,0 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 251 euroa/asukas ja asukaskohtainen ylijäämäkertymä kasvoi 112 
euroa/asukas edellisvuodesta. 
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Lainakanta 31.12. 
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) 
 
Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Kaupungin lainakanta oli 382,9 milj. 
euroa. Lainakanta laski 24,1 milj. euroa edellisestä vuodesta. 
 
Lainat euroa/asukas 
= Lainakanta 31.12. / Asukasmäärä 
 
Asukaskohtainen lainamäärä lasketaan jakamalla kunnan lainakanta tilinpäätösvuoden päättymis-
päivän mukaisella asukasluvulla. Kaupungin lainakanta oli 2 669 euroa/asukas ja kaupungin lainat 
asukasta kohden laskivat 190 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Lainat ja vuokravastuut 31.12. 
= Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut 
 
Lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä lainakantaan vuokravastuiden määrä. Vuokravastuiden 
määrä huomioidaan liitetiedoissa ilmoitetun mukaisena. Jyväskylän lainat ja vuokravastuut 31.12 
olivat 599,2 milj. euroa ja ne lisääntyivät 35,8 milj. euroa edellisestä vuodesta. Vuokravastuiden 
määrää kasvatti erityisesti kaupungin perusterveydenhuollon ja ruokapalvelun käytössä olevat uudet 
tilat Keski-Suomen Sairaala Novassa. 
 
Lainat ja vuokravastuut, euroa/asukas 
= Lainat ja vuokravastuut / Asukasmäärä 
 
Asukaskohtainen tunnusluku lasketaan jakamalla lainojen ja vastuiden määrä tilinpäätösvuoden 
päättymispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Kaupungin lainat ja vuokravastuut olivat 4 176 
euroa/asukas ja ne lisääntyivät edellisestä vuodesta 219 euroa/asukas. 
 
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 157,2 milj. euroa. Lainasaamiset vä-
henivät 0,6 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna.  
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1.5 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 2020  
   

TULOT Milj. euroa % 

Toiminta     

Toimintatuotot 159,3 15,8 % 

Verotulot 549,1 54,4 % 

Valtionosuudet 230,2 22,8 % 

Korkotuotot 9,0 0,9 % 

Muut rahoitustuotot 7,9 0,8 % 

Satunnaiset tuotot 0,0 0,0 % 

Tulorahoituksen korjauserät     

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot -8,1 -0,8 % 

Investoinnit     

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,6 0,1 % 

Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 9,9 1,0 % 

Rahoitustoiminta     

Antolainasaamisten vähennykset 0,5 0,1 % 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50,0 5,0 % 

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 0,0 % 

Kokonaistulot yhteensä 1 008,5 100,0 % 

     

MENOT     

Toiminta     

Toimintakulut 878,3 85,9 % 

Valmistus omaan käyttöön 0,0 0,0 % 

Korkokulut 5,5 0,5 % 

Muut rahoituskulut 0,0 0,0 % 

Satunnaiset kulut 0,0 0,0 % 

Tulorahoituksen korjauserät     

Pakollisten varausten muutos     

- Pakollisten varausten lis.(+), väh. (-) -0,4 0,0 % 

- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot 0,0 0,0 % 

Investoinnit     

Investointimenot 64,6 6,3 % 

Rahoitustoiminta     

Antolainasaamisten lisäykset 0,1 0,0 % 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys 31,7 3,1 % 

Lyhytaikaisten lainojen vähennys 42,5 4,2 % 

Oman pääoman muutokset 0,2 0,0 % 

Kokonaismenot yhteensä 1 022,4 100,0 % 
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1.6 Kuntakonsernin toiminta ja talous 

1.6.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 

  

 
 
 
Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) 
kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 17 osakeyhtiötä, viisi säätiötä ja kolme kuntayh-
tymää. Seitsemällä tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 26 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin 
kuului tilivuoden 2020 lopussa yhteensä 51 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.  
 
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis kuului tilivuonna 2020 Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiötä ei 
kuitenkaan yhdistellä konsernitilinpäätökseen tytäryhteisönä, koska kaupungilla ei ole suoraa omis-
tusosuutta yhtiössä. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistavat Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri (40 %), Jykia Oy (40 %) ja Muuramen kunta (20 %). Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Jy-
kia Oy:n kautta kaupungin välillinen omistusosuus yhtiössä on 54,3 %. 
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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.  
 
 

 
 
 

1.6.2 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. 
 
 
 

Jyväskylän kaupunki

2020 Muutos % 2020 Muutos %

Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt Muut tytäryhtiöt

Alva-yhtiöt Oy * 100,0 % Ki Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus 100,0 %

Alva Sähköverkko Oy 100,0 % Ki Oy Tikkakosken Terveysasema 100,0 %

Alva Rauhalahti Oy 100,0 % Korpilahden Virastokeskus Oy 100,0 %

Alva Hulevesi Oy 100,0 % Työterveys Aalto Oy (97,0 % + 0,2 %) 97,0 % -1,3 %

Alva Viitasaari Oy 100,0 % Työterveys Laine Oy (96,7 % + 0,2 %) 96,9 % -1,3 %

Jyväskylän Voima Oy 81,4 % Jyväskylän Yritystehdas Oy (25,0 %+22,5 %+14,8 %) 62,3 %

KS Energiavälitys Oy 44,7 % Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo 55,8 %

C-Ella Oy 33,3 % Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (ei suoraa omistusta) 54,3 %

Väre Oy 20,3 % Tikkakosken Teollisuustalo Oy (30,9%+31,7%) 0,0 % -62,6 %

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy * 90,0 %

JAMK Turbiini-Rahasto Oy 100,0 % Muut säätiöt

(Jyväskylän Yritystehdas Oy) 25,0 % Jyväskylän Asumispalvelusäätiö sr

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy * 100,0 % Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr

As Oy Jyv mlk:n Jokileinikki 100,0 % Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö sr

As Oy Jyv mlk:n Norolankuja 1 100,0 % Keski-Suomen Sairaskotisäätiö sr

As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 100,0 %

As Oy Tuulenkylä 51,5 % Osakkuusyhtiöt

As Oy Vastatuuli 41,4 % Korpilahden Satama Oy 49,9 %

Ki Oy Jyv Palokunnanmäen Autoparkki 34,6 % Ki Oy Säynätsalon Palv.keskus 48,9 %

Halssilan Huolto Oy 35,0 % Ki Oy Riikankulma 48,0 %

Sulun Kiinteistöhoito Oy 29,3 % Ki Oy Jyskän Palvelukeskus 47,9 %

As Oy Muurarinmäki 20,0 % Monetra Keski-Suomi Oy (31,2 % + 10,3 % + 4,4 %) 45,8 % -0,1 %

Mustankorkea Oy * 80,0 % Keljonkankaan Palvelukeskus Oy 44,8 %

MKO Ympäristöpalvelut Oy 100,0 % Huhtakeskus Oy 41,1 %

Education Facilities Oy * 100,0 % As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo 33,9 %

Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi 100,0 % Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy 33,3 %

Jykia Oy * 84,9 % Ki Oy Palokan Liikekeskus 32,7 %

Ki Oy Asekatu 3 100,0 % As Oy Jyv Säästökeskus 31,9 %

Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5 100,0 % Jyväskylän Hippos Ky 49,7 %

Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7 100,0 % Jyväskylän Hippos GP Oy 49,0 %

Ki Oy Jyväskylän Tourula 100,0 % Jyvässeudun Liikenneturvallisuuskeskus Oy 28,2 %

Ki Oy Konttisentie 2 100,0 % Jyväskylän Messut Oy 26,5 %

Ki Oy Muuramen Keljonportti 100,0 % As Oy Jyv Kauppakatu 23 25,0 %

Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie 100,0 % As Oy Kuokkalan Toritalo 24,8 %

Kortepohjan Matkailualue Oy 100,0 % Ki Oy Palokan Nisulankulma 23,6 %

Kiinteistö Oy Jyväskylän Lynx 100,0 % Midinvest Oy 21,7 %

Ki Oy Jyväskylän U2 100,0 % 100,0 % Kankaan Palvelu Oy (äänivalta 33,3 %) 18,3 %

Ki Oy Jyväskylän Pteromys Volans 100,0 % 100,0 %

Kiinteistö Oy Jyväskylän Ursus 51,0 % Kuntayhtymät 

(Ki Oy Kinkomaan Vitapolis) 40,0 % Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia* 59,1 %

(Jyväskylän Jäähalli Oy) 33,3 % Gradia-koulutuspalvelut Oy 100,0 %

(Tikkakosken Teollisuustalo Oy) 0,0 % -37,4 % Viitasaaren koulutuskiinteistö Oy 24,0 %

Jyväs-Parkki Oy * 100,0 % (Jyväskylän Yritystehdas Oy) 25,0 %

Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema 100,0 % 29,1 % Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä * 50,9 %

Ki Oy Jyv Vapaudenkatu 55 85,0 % CeFICT Oy 100,0 %

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87,0 % (Ki Oy Kinkomaan Vitapolis) 40,0 %

Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr Järvi-Suomen Terveys Oy 33,3 % 33,3 %

Jyväskylän Jäähalli Oy (44,4%+28,3%) 72,7 % Fimlab laboratoriot Oy 20,3 % -2,1 %

Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr

Keski-Suomen liitto 50,9 %

* Yhtiöllä tai kuntayhtymällä alakonserni
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1.6.3 Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat 

Vuoden 2020 lopussa Jyväskylän kaupunkikonserniin kuului 51 tytäryhteisöä. Merkittävimmät kau-
punkikonsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset tilivuonna 2020 olivat seuraavat: 
 
- Kaupunki on myynyt yksittäisiä Työterveys Aalto Oy:n ja Työterveys Laine Oy:n osakkeita yhti-

öiden asiakkaana oleville sekä järjestämisvastuussa oleville kunnille ja Keski-Suomen sairaan-
hoitopiirille. Wiitaunionin työterveyshuolto on siirtynyt liiketoimintakaupalla Työterveys Aalto 
Oy:lle ja Työterveys Laine Oy:lle. Järjestelyyn liittyen Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta 
ovat ostaneet yksittäiset Aallon ja Laineen osakkeet ja liittyneet yhtiöiden pienosakkaiksi. 

- Monetra Keski-Suomi Oy:n laajentumiseen liittyen kaupunki on myynyt ja myy edelleen (Konser-
nijaosto 15.4.2019/14) yksittäisiä Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkeita kunnille ja muille kunta-
alan toimijoille. Kaupungin omistusosuus Monetra-konsernin emoyhtiö Monetra Oy:stä on 8,5 %. 

- Jyväs-Parkki Oy on lunastanut tytäryhtiö Ki Oy Jyväskylän Rahtiasemasta 29,1 %:n osuuden ja 
- omistaa nyt yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan. 
- Jyväskylän Hippos GP Oy ja Jyväskylän Hippos Ky on perustettu Hippos2020-hankkeen jatko-

kehitysvaiheen toteuttajiksi. Kommandiittiyhtiön tehtävänä on rahoittaa ja hallinnoida Hip-
pos2020-hankkeen jatkokehitysvaihe ja Jyväskylän Hippos GP Oy on kommandiittiyhtiön vas-
tuunalainen yhtiömies. Hippos-hankkeen saaman tarjouksen mukaisesti Sepos Oy on liittynyt 
sekä Jyväskylän Hippos GP Oy:n osakkaaksi että Jyväskylän Hippos Ky:n äänettömäksi yhtiö-
mieheksi. Liittyminen tapahtui osakassopimuksen muutoksella ja Jyväskylän Hippos GP Oy:n 
suunnatulla osakeannilla sekä Jyväskylän Hippos Ky:n osalta yhtiösopimuksen muutoksella ja 
sijoitussitoumuksella (Konsernijaosto 9.11.2020/50). Kaupungin omistusosuudet yhtiöissä laske-
vat em. mukaisesti vuoden 2021 alussa ja ovat muutoksen jälkeen Jyväskylän Hippos Ky 30,2 
% ja Jyväskylän Hippos GP Oy 29,4 %. 

- Kaupunki ja Jykia Oy ovat myyneet omistusosuutensa Tikkakosken Teollisuustalo Oy:stä. 
- Kaupunki päätti kaupunginvaltuuston 27.4.2020/15 päätöksellä lähteä osakkaaksi Suomi-rata 

Oy -hankeyhtiöön. Hankeyhtiön tehtävänä on Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan 
lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Kaupungin-
hallitus hyväksyi 4.5.2020/96 osakassopimuksen ja muun asiaan liittyvän dokumentaation. Kau-
pungin omistusosuus yhtiöstä on noin 1,3 %. 

 
 

1.6.4 Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

Jyväskylän kaupunkikonsernin taloudellinen asema vahvistui tilivuoden 2020 aikana, kun tilikauden 
tulos oli ylijäämäinen 16,2 miljoonaa euroa. Konsernitaseessa on ylijäämäkertymiä kuitenkin vain 
20,9 miljoonaa euroa, joka on erittäin pieni kaupunkikonsernin talouden kokoon suhteutettuna. Hei-
kon ylijäämäkertymän takia kaupunkikonsernin taloudessa ei ole liikkumavaraa tai riskinsietokykyä. 
Konsernitaseen tunnusluvuissa ei ollut merkittäviä muutoksia omavaraisuuden, suhteellisen vel-
kaantuneisuuden ja lainakannan osalta tilivuonna 2020. 
 
Kaupunkikonsernin tulevaisuuden talouden kehityskuvaan liittyy epävarmuustekijöitä kaupungin ja 
sairaanhoitopiirin tilanteen lisäksi myös konserniyhtiöiden osalta. Epävarmuustekijät liittyvät pitkälti 
yhtiöiden toimintaympäristön mahdollisiin muutoksiin, kuten esimerkiksi koronapandemiasta johtu-
vaan yleisen taloustilanteen heikkenemiseen tai asiakaskäyttäytymisen muutoksiin.  Yhtiöiden talou-
den kehityskuva näyttää pääosin kuitenkin positiiviselta ja konserniyhtiöiden odotetaan tekevän tu-
levina vuosina kokonaisuutena tarkastellen ylijäämäisiä tilinpäätöksiä. Yhtiöiden toimintaan vaikut-
tavat liiketoimintaympäristön muutokset tuovat haasteita yhtiöiden kassavirtaan ja osingonmaksuky-
kyyn tulevina vuosina. Tulevan valtuustokauden aikana arvioidaan kaupungin omistuksia ja samalla 
kartoitetaan mahdollisuuksia vahvistaa kaupungin ylijäämäkertymää kertaluontoisten omaisuusjär-
jestelyiden avulla tavoitteena varmistaa kaupungin lisäksi myös kaupunkikonsernin ylijäämäkerty-
män säilyminen positiivisena.  
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1.6.5 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. Omistaja-
ohjauksen periaatteissa ja konserniohjeessa painotetaan kuntalain mukaisesti konsernin kokonaise-
dun toteutumista ja omistajaohjauksen tuloksellisuuden näkökulmaa. 
 
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.  

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta konserniyhtiöissä 

Tytäryhteisöt ovat jatkaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallintamenetelmien kehittämistä tilikauden 
aikana ja osa yhteisöistä on käyttänyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyössä myös 
ulkopuolista asiantuntijaa. Tilivuoden aikana käytiin läpi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan me-
netelmiä erityisesti kiinteistötoimialalla toimivien konserniyhteisöjen osalta (Jykia Oy, Education Fa-
cilities Oy ja Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr). 
 
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 sisäisessä valvonnassa ja 
riskienhallinnassa on onnistuttu vuoden 2020 aikana ja mihin kokonaisarvio perustuu.  
 
Kokonaisarvioiden perusteella tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyissä 
ja tuloksellisuudessa on pääsääntöisesti onnistuttu vuoden 2020 aikana. Tytäryhteisöjen osalta voi-
daan todeta, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta on olennaisilta osiltaan toimivaa ja asianmukai-
sesti järjestetty ja että toimenpiteet riskienhallinnan kannalta ovat riittävän hyvällä tasolla yhteisöjen 
toiminnan laajuus ja toimialakohtaiset erot huomioiden.  
 
Koronapandemian vaikutukset konserniyhteisöjen toimintaan olivat vuoden aikana eritasoisia, riip-
puen yhteisön toimialasta ja toiminnan volyymista. Asiakaskäyttäytymisen muutos on ilmentynyt 
konkreettisimmin pysäköinti- sekä palveluliiketoiminnan volyymin laskuna ja kiinteistötoimialan yh-
teisöjen toiminnan riskitaso kasvaa pandemian pitkittyessä. Pandemian taloudellisten ja toiminnal-
listen vaikutusten hallintaan on reagoitu yhteisökohtaisesti ja konsernin varainhankinnan jatkuvuutta 
on varmistettu. Vuoden aikana tytäryhteisöjen osalta ei kuitenkaan konkretisoitunut riskejä, joista 
olisi aiheutunut kaupunkikonsernin kokonaistoiminnalle merkittävää haittaa. 

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. Kyselyllä arvioitiin konsernivalvonnan 
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toteutumista mm. seuraavista näkökulmista: Toimivallan ja vastuun jako omistajaohjauksessa, oh-
jeiden antaminen ja niiden noudattaminen, tiedonkulku, tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutu-
minen, tytäryhteisöjen taloudellisen aseman seuranta, konsernijohdon valvonta sekä riskienhallin-
järjestelmien toimivuus. 
 
Controllereiden antamien vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus tytäryhteisöissä on 
ollut kohtuullisen hyvällä tasolla. Kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,44 (edellisvuonna 4,37). Väittä-
män ”konsernijohto on luonut yhdessä tytäryhteisöjen kanssa ko. yhteisöjen hallitusten jäsenten sys-
temaattiset perehdytys- ja koulutusmenettelyt” -keskiarvo laski edellisvuodesta eniten ja oli heikoin 
3,80 (edellisvuonna 4,44). Väittämän ”hallitus on velvoittanut toimitusjohtajaa luomaan sisäisen val-
vonnan ja riskienhallinnan menettelyt toiminnan luonteen, laajuuden ja riskien perusteella” -kes-
kiarvo parani eniten ja oli 4,30 (edellisvuonna 4,00). Paras keskiarvo 4,80 tuli väittämään ”tytäryh-
teisö on toiminut omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kohdan 7 edellyttämällä tavalla 
(velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa)”. 

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 = 55). Kyselyillä arvioitiin hallitustyöskentelyä 
mm. seuraavista näkökulmista: osakeyhtiötoiminnan periaatteet ja vastuut, hallituksen ammattitaito 
ja sitoutuminen, keskittyminen strategiatyöhön sekä yhteisölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. 
 
Vuoden 2020 kyselyn vastausten keskiarvo oli 4,49 (edellisvuonna 4,33). Vastausten alhaisin kes-
kiarvo tuli väittämälle ”hallitus keskittyy strategiseen työhön” (keskiarvo 4,18 ja edellisvuonna 4,04). 
Vastausten korkein keskiarvo tuli väittämälle ”hallitus on valmis tukemaan operatiivista johtoa vai-
keissakin tilanteissa” (keskiarvo 4,78 ja edellisvuonna 4,81). Itsearviointien perusteella kokonais-
kuva em. yhtiöiden hallitusten työskentelystä on hyvä. Hallitukset ovat nyt toimineet edellisten kun-
tavaalien jälkeen neljä vuotta pääosin samalla kokoonpanolla. Tällä ajanjaksolla kaikkien väittämien 
keskiarvo on parantunut.   
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1.6.6 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 

Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 

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 2020 osalta Ti-
lastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2019 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2019 osalta tunnusluku-
laskenta poikkeaa siten vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotie-
toa. 

 
 
Kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 504,7 milj. euroa ja laskivat edellisestä vuodesta -20,6 milj. 
euroa (-3,9 %). Kaupunkikonsernin liikevaihto oli tilivuonna 2020 yhteensä 1 376,2 milj. euroa ja se 
kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 67,2 milj. euroa (5,1 %). Kaupunkikonsernin liikevaihtoon las-
ketaan toimintatuottojen lisäksi verotulot ja valtionosuudet. Kaupunkikonsernin toimintakulut olivat 
1 219,6 milj. euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 17,5 milj. euroa (1,5 %).  
 
Kaupunkikonsernin toimintakate oli -715,1 milj. euroa ja heikkeni -37,7 milj. euroa edellisestä vuo-
desta. Konsernin toimintakuluista 41,4 prosenttia katettiin toimintatuotoilla, joka oli 2,3 prosenttiyk-
sikköä alhaisempi kuin edellisenä vuonna. 
 
Kaupunkikonsernin verotulot olivat 542,8 milj. euroa (kaupungin tulovero, kiinteistövero ja osuus yh-
teisöveron tuotosta). Valtionosuudet olivat 328,8 milj. euroa ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen ver-
rattuna 63,2 milj. euroa (23,8 %). Konsernituloslaskelman valtionosuudet -rivillä yhdistellään 

KONSERNITULOSLASKELMA 2020 2019

(milj. euroa)

Toimintatuotot 504,7 525,3

Toimintakulut -1 219,6 -1 202,1

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta -0,2 -0,7

Toimintakate -715,1 -677,4

Verotulot 542,8 518,2

Valtionosuudet 328,8 265,5

Rahoitustuotot ja -kulut -15,5 -15,3

Korkotuotot 0,8 0,7

Muut rahoitustuotot 0,6 0,7

Korkokulut -15,4 -15,4

Muut rahoituskulut -1,4 -1,4

Vuosikate 141,0 91,1

Poistot ja arvonalentumiset -120,9 -115,5

Tilikauden tulos 20,1 -24,4

Tilinpäätössiirrot -0,1 0,1

Tilikauden verot -1,5 -3,2

Laskennalliset verot -1,8 -0,9

Vähemmistöosuudet -0,5 -0,4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16,2 -28,9

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,4 % 43,7 %

Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 116,6 % 78,9 %

Vuosikate, Euroa/asukas 982 639

Asukasmäärä 143 485 142 400
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kaupungin saaman valtionosuusrahoitukseen (230,2 milj. euroa) lisäksi kaupungin peruspääoman 
mukainen osuus koulutuskuntayhtymän valtionosuuksista (52,0 milj. euroa) sekä Jyväskylän Am-
mattikorkeakoulun valtionosuudet (46,6 milj. euroa). 
 
Kaupunkikonsernin maksamat korkokulut olivat -15,4 milj. euroa, joka oli saman verran kuin edellis-
vuonna. Kaupunkikonsernin vuosikate oli 141,0 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrat-
tuna 49,9 milj. euroa (54,8 %). Konsernin vuosikatteen kasvu johtui kaupungin vuosikatteen kasvusta 
49,6 milj. eurolla. Konsernin vuosikate kattoi poistoista 116,6 prosenttia. Kaupunkikonsernin vuosi-
kate asukasta kohden oli 982 euroa, joka oli 343 euroa edellisvuotta enemmän. Kaupunkikonsernin 
suunnitelman mukaiset poistot olivat -120,9 milj. euroa, joka on 5,4 milj. euroa enemmän kuin 
vuonna 2019.  
 
Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 20,1 milj. euroa, joka kasvoi 44,5 miljoonaa 
euroa edellisvuoteen verrattuna. Konsernin tilikauden verot olivat -1,5 miljoonaa euroa, joka oli -1,7 
milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Laskennallisten verojen vaikutus tulokseen oli -1,8 miljoonaa 
euroa.  
 
Kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämäksi muodostui 16,2 milj. euroa, joka on 45,1 milj. euroa edel-
lisvuotta parempi. Konsernin tulosparannuksen takana on kaupungin tulos 16,4 milj. euroa, jolloin 
konserniyhteisöjen vaikutus kaupunkikonsernin yli-/alijäämään on kokonaisuutena -0,2 milj. euroa.  
Kuntayhtymistä sairaanhoitopiirin osuus konsernin yli-/alijäämään oli -4,7 milj. euroa ja koulutuskun-
tayhtymä Gradian 2,0 milj. euroa. Yhtiöistä suurimman ylijäämän teki Education Facilities Oy 1,7 
milj. euroa ja eniten alijäämää teki Alva-konserni -1,9 milj. euroa. 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 41,4 prosenttia kaupunkikonsernin toimintakuluista. Tunnusluku oli -2,3 pro-
senttiyksikköä edellisvuotta pienempi.  
 
Vuosikate prosenttia poistoista 
= 100 x Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset) 
 
Kaupunkikonsernin vuosikate kattoi 116,6 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista ja arvon-
alentumisista. Tunnusluku koheni edellisestä vuodesta 37,7 prosenttiyksikköä. 
 
Vuosikate euroa/asukas  
= Vuosikate / Asukasmäärä 
 
Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 982 euroa ja se oli 343 euroa (53,6 %) enemmän 
kuin edellisenä vuonna. 
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  Toimintakertomus 
 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu konsernitilinpäätöksessä yhdisteltyjen tytäryhteisöjen liike-
vaihto, tulos, yli-/alijäämä ja kertymä tilinpäätöksessä 2020: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tilinpäätös 2020 (1000 euroa) Liikevaihto Tulos Yli-/alijäämä Kertymä

Alva-yhtiöt Oy (alakonserni) 156 274 1 219 -9 177 924

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonserni) 61 942 1 499 1 499 32 657

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonserni) 50 643 1 583 -1 462 60 427

Mustankorkea Oy (alakonserni) 19 975 117 -1 659 11 518

Education Facilities Oy (alakonserni) 10 428 2 072 1 300 16 729

Jyväs-Parkki Oy (alakonserni) 9 233 1 542 1 217 8 579

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 7 867 0 0 -1

Jykia Oy (alakonserni) 7 022 2 100 1 770 5 510

Työterveys Aalto Oy 6 066 620 496 897

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö 3 898 -147 -147 3 524

Työterveys Laine Oy 3 040 128 102 368

Ki Oy Jyv Huhtasuon koulukeskus 1 951 0 0 0

Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr 1 758 0 0 8

Jyväskylän Yritystehdas Oy 1 238 0 0 143

Jyväskylän Jäähalli Oy 698 0 0 -230

Jyv mlk Veteraanien Asuntosäätiö 581 26 0 -15

Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo 417 111 111 306

Tikkakosken Teollisuustalo Oy 244 6 6 0

Jyväskylän Asumispalvelusäätiö 203 46 0 -1

Jyv Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö 174 -421 14 13

Korpilahden Virastokeskus Oy 118 0 0 49

Ki Oy Tikkakosken Terveysasema 75 4 4 708

Tytäryhteisöt yhteensä 343 842 10 503 3 242 319 112

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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  Toimintakertomus 
 

Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 

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 2020 osalta Ti-
lastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2019 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2019 osalta tunnusluku-
laskenta poikkeaa siten vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotie-
toa.  
 
 

Kaupunkikonsernin varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 131,1 milj. euroa ja se kasvoi 
edelliseen vuoteen verrattuna 53,2 milj. euroa (68,3 %). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat 
181,5 milj. euroa ja investoinnit vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna -42,2 milj. euroa (-18,9 %). 
Suurimmat investoinnit tekivät kaupungin (64,6 milj. euroa) ja sairaanhoitopiirin (osuus 54,6 milj. 
euroa sairaala Nova) lisäksi yhtiöistä Alva (25,1 milj. euroa) ja Jyväskylän Vuokra-asunnot (10,3 milj. 
euroa).   Investointien tulorahoitusprosentti oli 78,3 prosenttia ja se oli 37,3 prosenttiyksikköä suu-
rempi kuin edellisenä vuonna. Kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirta kasvoi edelli-
seen vuoteen verrattuna 95,9 milj. euroa. 

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA 2020 2019

(milj. euroa)

Vuosikate 141,0 91,1

Tilikauden verot -1,5 -3,2

Tulorahoituksen korjauserät -8,3 -10,0

Toiminnan rahavirta 131,1 77,9

Investointimenot -181,5 -223,7

Rahoitusosuudet investointeihin 1,6 1,4

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 17,8 17,4

Investointien rahavirta -162,2 -204,9

Toiminnan ja investointien rahavirta -31,1 -127,0

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 0,3 1,1

Antolainasaamisten lisäys -0,1 -0,1

Antolainasaamisten vähennys 0,4 1,2

Lainakannan muutokset 10,6 116,4

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 249,6 122,6

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -185,5 -68,4

Lyhytaikaisten lainojen muutos -53,4 62,1

Oman pääoman muutokset 0,2 0,1

Muut maksuvalmiuden muutokset 12,8 19,5

Rahoituksen rahavirta 23,9 137,0

Rahavarojen muutos -7,1 10,0

Rahavarat 31.12. 39,9 47,0

Rahavarat 1.1. 47,0 37,0

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 78,3 % 41,0 %

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5 v) -208,5 -165,3

Lainanhoitokate 0,8 0,6

Kassan riittävyys, pv 9,1 11,4

Asukasmäärä 143 485 142 400
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Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut 

Investointien tulorahoitus % 
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno 
 
Investointien tulorahoitusprosentti kaupunkikonsernilla oli 78,3 prosenttia ja se kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 37,3 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 31.12.2020 yhteensä -208,5 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen ker-
tymä oli -165,3 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä heikkeni -43,3 miljoonaa 
euroa.  
 
Lainanhoitokate  
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) 
 
Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-
nysten maksuun. Jos konsernin lainakannasta enemmän kuin 20 % on kertalyhenteisiä lainoja, ote-
taan lyhennyksen määräksi tunnuslukua laskettaessa laskennallinen vuosilyhennys, joka saadaan 
jakamalla edellä mainittu lainakanta 31.12. kahdeksalla. Kaupunkikonsernin lainakannasta on ker-
talyhenteisiä lainoja 25,8 %, joten tunnusluvun laskennassa on käytetty lainanlyhennyksen määränä 
laskennallista vuosilyhennystä.  
 
Kaupunkikonsernin lainanhoitokate oli 0,9 ja se parani 0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Laskennallinen lainanhoitokate  
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Laskennallinen lainanlyhennykset) 
 
Tunnusluku kuvaa lainanhoitoon käytettävissä olevan tulorahoituksen ja laskennallisten lainanlyhen-
nysten sekä korkojen suhdetta eli kykyä hoitaa lainoista aiheutuvia velvoitteita. Laskennallinen lai-
nanhoitokate lasketaan kaavalla, jossa tuloslaskelman vuosikatteeseen lisätään korkokulut ja jossa 
saatu summa jaetaan korkokulujen ja laskennallisten lainanlyhennysten summalla. Laskennalliset 
lainanlyhennykset saadaan jakamalla konsernitaseen lainat (pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset) kahdek-
salla, mikä kuvaa oletettua jäljellä olevaa laina-aikaa. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tun-
nusluvun arvo on 1 tai suurempi. Tunnusluvun arvoasteikko 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 laskennallinen lainanhoitokate oli 0,9 ja se parani 0,3 yksikköä edelliseen vuo-
teen verrattuna. 
 
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 31.12.2020 oli 9,1 päivää, joka heikkeni -2,3 päivää 
vuoteen 2019 verrattuna. 
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  Toimintakertomus 
 

Konsernitase ja sen tunnusluvut 

 

 
 
Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2020 osalta Ti-
lastokeskuksen ennakkotietoa ja vuoden 2019 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2019 osalta tunnusluku-
laskenta poikkeaa siten vuoden 2019 tilinpäätöksessä esitetystä, jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotie-
toa. 

 
 
Kaupunkikonsernin taseen loppusumma oli 2 039,6 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen ver-
rattuna 31,6 milj. euroa. Konsernitaseen suurimpia omaisuuseriä ovat rakennukset 921,6 milj. euroa, 
kiinteät rakenteet ja laitteet 314,5 milj. euroa sekä maa- ja vesialueet 171,6 milj. euroa. 
 
Kaupunkikonsernin oma pääoma oli 486,5 milj. euroa, kun vähemmistöosuuksia ei huomioida. Kau-
punkikonsernin oma pääoma kasvoi edellisestä vuodesta 16,2 milj. euroa. Keskinäisten kiinteistö-
yhtiöiden ja säätiöiden rakennusten osalta on tehty poisto-oikaisu vastaamaan kaupungin poisto-
suunnitelmaa. Kaupunkikonsernin kertyneet ylijäämät olivat 20,9 milj. euroa, joka on asukasta koh-
den laskettuna 146 euroa. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset jaetaan konsernitaseessa omaan 
pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.  
 

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT

2020 2019 2020 2019

PYSYVÄT VASTAAVAT 1 906,9 1 857,7 OMA PÄÄOMA 486,5 470,3

Aineettomat hyödykkeet 42,6 33,9 Peruspääoma 423,2 423,2

Aineettomat oikeudet 7,2 6,9 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 0,1 0,1

Muut pitkävaikutteiset menot 18,0 19,9 Ylikurssirahasto 1,4 1,4

Ennak.maksut ja kesk.er. aineet. hyödykkeet 17,4 7,1 Muut omat rahastot 40,9 41,3

Aineelliset hyödykkeet 1 806,4 1 767,3 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 4,8 33,1

Maa- ja vesialueet 171,6 165,8 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16,2 -28,9

Rakennukset 921,6 916,3 VÄHEMMISTÖOSUUDET 14,4 14,0

Kiinteät rakenteet ja laitteet 314,5 305,3 PAKOLLISET VARAUKSET 12,9 12,6

Koneet ja kalusto 126,3 121,3 Eläkevaraukset 0,2 0,3

Muut aineelliset hyödykkeet 6,2 4,6 Muut pakolliset varaukset 12,7 12,3

Ennak.maksut ja kesk.er. hankinnat 266,2 254,0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 4,1 2,8

Sijoitukset 57,9 56,5 Valtion toimeksiannot 1,5 0,0

Osakkuusyhteisöosuudet 25,8 26,0 Lahjoitusrahastojen pääomat 1,9 2,3

Muut osakkeet ja osuudet 27,3 25,4 Muut toimeksiantojen pääomat 0,7 0,5

Joukkovelkakirjalainasaamiset 3,0 3,0 KONSERNIRESERVI 0,2 0,3

Muut lainasaamiset 1,3 1,6 VIERAS PÄÄOMA 1 521,5 1 508,0

Muut saamiset 0,5 0,5 Pitkäaikainen 1 130,8 1 105,6

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2,0 0,6 Joukkovelkakirjalainat 0,0 30,0

Valtion toimeksiannot 1,5 0,1 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 032,9 943,0

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 0,5 0,5 Lainat julkisyhteisöiltä 0,0 0,5

VAIHTUVAT VASTAAVAT 130,7 149,7 Lainat muilta luotonantajilta 28,4 66,0

Vaihto-omaisuus 19,3 16,7 Saadut ennakot 8,5 6,9

Aineet ja tarvikkeet 19,1 16,6 Ostovelat 0,1 0,0

Keskeneräiset tuotteet 0,0 0,0 Muut velat 35,6 35,6

Valmiit tuotteet/Tavarat 0,1 0,1 Siirtovelat 0,0 0,1

Saamiset 71,5 86,0 Laskennalliset verovelat 25,4 23,6

Pitkäaikaiset saamiset 1,9 1,8 Lyhytaikainen 390,7 402,4

Lainasaamiset 1,5 1,4 Joukkovelkakirjalainat 44,0 71,0

Muut saamiset 0,3 0,3 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 114,6 95,3

Siirtosaamiset 0,1 0,1 Lainat muilta luotonantajilta 6,7 10,1

Lyhytaikaiset saamiset 69,6 84,2 Saadut ennakot 21,2 20,3

Myyntisaamiset 41,3 50,3 Ostovelat 76,5 94,4

Lainasaamiset 0,1 0,0 Muut velat 28,4 21,9

Muut saamiset 16,3 16,5 Siirtovelat 99,3 89,3

Siirtosaamiset 12,0 17,4

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 2 039,6 2 008,0

Rahat ja pankkisaamiset 39,9 47,0

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

VASTAAVAA YHTEENSÄ 2 039,6 2 008,0 Omavaraisuusaste, % 24,9 % 24,5 %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 108,4 % 113,1 %

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 20 930 4 248

Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 146 30

Lainakanta 31.12., 1000 € 1 226 686 1 215 954

Lainakanta 31.12., €/asukas 8 549 8 539

Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 € 1 360 682 1 328 020

Lainat ja vuokravastuut 31.12., €/asukas 9 483 9 326

Lainasaamiset, 1000 € 4 299 4 598

Asukasmäärä 143 485 142 400

VASTAAVAA (milj. eroa) VASTATTAVAA (milj. euroa)
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Kaupunkikonsernin ulkoinen lainakanta oli 1 226,6 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen ver-
rattuna 10,6 milj. euroa (0,9 %). Kaupungin ulkoisten lainojen määrä väheni -38,7 milj. euroa tili-
vuonna 2020. Alva-yhtiöt Oy:n ulkoisten lainojen määrä kasvoi 11,2 milj. euroa ja kaupungin osuus 
kuntayhtymien lainoista kasvoi 36,3 milj. euroa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Nova-sairaala-
hankkeen rahoitustarpeet ovat kasvattaneet kaupunkikonsernin lainakantaa (kaupungin osuus shp:n 
lainoista) edellisen neljän vuoden aikana noin 188 milj. euroa ja selittävät lähes kokonaan kaupun-
kikonsernin viime vuosien lainakannan kasvun. Sairaanhoitopiirin lainakanta on vuonna 2021 suu-
rimmillaan, jonka jälkeen lainamäärä lähtee laskemaan lyhennysohjelmien mukaisesti. Kaupunki-
konsernilla oli lainaa asukasta kohden 8 549 euroa ja asukaskohtainen lainakanta kasvoi edelliseen 
vuoteen verrattuna 10 euroa. Alla olevassa taulukossa on eritelty kaupunkikonsernin ulkoinen laina-
kanta yhteisöittäin. 
  
 

 
 
 
Kaupungin tytäryhteisöilleen myöntämien omavelkaisten lainatakausten saldo 31.12.2020 oli yh-
teensä 442,3 milj. euroa, mikä oli -28,3 milj. euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Takaukset 
Alva-yhtiöt Oy:lle vähenivät tilivuonna eniten, yhteensä -15,4 milj. euroa lainajärjestelyjen myötä. 
Eniten takausvastuut lisääntyivät Education Facilities Oy:lle Musiikkikampuksen investointihankkeen 
myötä (5,7 milj. euroa). Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien omavelkaisten takausten 
määrä oli 2,4 milj. euroa. Antolainoja kaupunki on myöntänyt tytäryhteisöilleen 155,9 milj. euroa. 
Suurin osa antolainoista muodostuu kaupungin Alva-yhtiöt Oy:lle myöntämästä 150 milj. euron hei-
komman etuoikeuden omaavasta lainasta. Muille kuin tytäryhteisöille kaupungin myöntämien anto-
lainojen määrä oli 1,4 milj. euroa.  

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 24,9 prosenttia ja se kasvoi 0,4 prosenttiyksikköä edelli-
seen vuoteen verrattuna.  
 
Suhteellinen velkaantuneisuus, % 
= 100 x (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot 
 

Ulkoinen lainakanta kehitys (milj. euroa) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos €

Alva-yhtiöt Oy 278,5 266,8 233,6 222,9 227,4 220,6 231,8 11,2

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 202,8 197,6 196,4 194,6 204,0 200,2 201,0 0,8

Education Facilities Oy 79,2 81,5 78,9 76,0 72,2 74,1 79,8 5,7

Jykia Oy 51,3 50,8 46,3 35,3 32,8 37,8 40,9 3,1

Ki Oy Huhtasuon kouluk. 32,8 38,4 35,7 34,2 32,9 31,8 30,6 -1,2

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 6,6 6,2 14,8 24,3 29,9 28,8 27,3 -1,5

Jyväs-Parkki Oy 36,5 34,2 31,9 31,5 29,2 24,8 21,9 -2,9

Muut tytäryhteisöt 20,7 17,5 20,3 21,4 21,9 22,2 20,0 -2,2

Tytäryhteisöt, ulkoiset lainat 708,4 693,0 657,9 640,2 650,4 640,3 653,3 13,0

Kaupungin ulkoiset lainat 343,4 339,9 321,1 275,4 269,1 336,4 297,7 -38,7

Ulkoiset lainat yhteensä 1 051,8 1 032,9 979,0 915,6 919,5 976,7 951,0 -25,7

Osuus KSSHP:n kuntayhtymästä 43,6 43,3 72,8 100,7 162,7 220,3 261,2 40,9

Osuus koulutuskuntayhtymästä (Gradia) 5,3 4,8 14,4 19,1 17,5 19,0 14,4 -4,6

Konsernin lainakanta 1 100,7 1 081,0 1 066,2 1 035,4 1 099,6 1 216,0 1 226,6 10,6
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  Toimintakertomus 
 

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 108,4 prosenttia ja tunnusluvun arvo heikkeni 
-4,7 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna.  
 
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12.  
= Vieras pääoma – (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat) + Vuokravastuut  
 
Konsernin lainat ja vuokravastuut saadaan lisäämällä konsernin lainakantaan vuokravastuiden 
määrä. Konsernin lainat ja vuokravastuut olivat 1 360,7 milj. euroa, joka on 32,7 milj. euroa edellis-
vuotta enemmän. 
 
Konsernin lainat ja vuokravastuut, €/asukas 
= Konsernin lainat ja vuokravastuut / Asukasmäärä 
 
Konsernin asukaskohtainen lainojen ja vuokravastuiden määrä oli 9 483 euroa, joka on 157 euroa 
edellisvuotta enemmän.  
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä) 
= Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 
 
Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä oli 20,9 milj. euroa.  
 
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas 
= [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä 
 
Kaupunkikonsernin kertynyt ylijäämä asukasta kohden oli 146 euroa ja asukaskohtainen yli-/ali-
jäämä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 116 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 1 226,6 milj. euroa ja lainakanta kasvoi edelliseen vuo-
teen verrattuna 10,6 milj. euroa. Kaupunkikonsernin ulkoisten lainojen jakautuminen on esitetty alla 
olevassa graafissa.  

 
 

 
 
 
 
Konsernin lainakanta, euroa/asukas  
=Kaupunkikonsernin lainakanta / Asukasmäärä. 
 
Kaupunkikonsernilla oli lainaa 8 549 euroa asukasta kohden. Konsernin lainakanta asukasta kohden 
kasvoi 10 euroa edelliseen vuoteen verrattuna.  
  
Konsernin lainasaamiset 31.12. 
= Sijoituksiin merkityt joukkovelkakirjalainasaamiset ja muut lainasaamiset 
 
Kaupunkikonsernin lainasaamiset olivat 4,3 milj. euroa, joka pieneni -0,3 M€ edellisvuodesta. 
 
Konsernin henkilöstömäärä 31.12. 
= Kunnan ja sen tytäryhteisöjen palveluksessa olevien henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tili-
kauden aikana. 
 
Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen (pois lukien Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä) palve-
luksessa olevien henkilöiden keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 9 740. 
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1.7 Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoi-
menpiteet 

1.7.1 Tilikauden tuloksen käsittely 
 
Kunnanhallituksen on kuntalain (410/2015) 115 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa esitys 
tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan kunnan tuloslaskelman tulosta en-
nen varauksia ja rahastosiirtoja. 
 

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 2018, s. 21–22): 
 

1. Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäyksiä voi pääsääntöisesti tehdä enintään tilikauden 
tuloksen osoittaman ylijäämän verran. Poikkeuksena sääntöön on, että kunnan tai kuntayhtymän 
liikelaitoksen tuloksesta voidaan tehdä investointivaraus enintään kunnan tai kuntayhtymän yli-
jäämäerien määrään (KuntaL 120.1 k 6 §). 

 
2. Vapaaehtoisten varausten tai rahastojen purkamisella taikka poistoeron vähennyksellä ei pää-

sääntöisesti voi lisätä tilinpäätöksen varauksentekomahdollisuutta tilikauden ylijäämäistä tulosta 
suuremmaksi. Poikkeuksena sääntöön on, että mikäli investointihanketta ei toteuteta, voidaan 
siihen tehty varaus purkaa ja muodostaa enintään vastaavan suuruinen varaus tilikauden tulok-
sesta riippumatta. 

 
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 tuloslaskelmaan kirjattua vahingonkorvausmenoa 
tai vahingon kohteena olevasta omaisuudesta tehtyä poistoa. 

Poistoeron muutos vuonna 2020 

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 2020 

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”. Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirrettiin tuloslaskelmaan toimintavuonna kir-
jattujen luottotappioiden ja saatujen luottotappioiden, muiden tuottojen sekä rahaston korkotuottojen 
välinen erotus yhteensä 16 037,93 euroa. Tästä luottotappioiden määrä oli 309,04 euroa, saatujen 
luottotappioiden määrä 6 797,88 euroa, muiden tuottojen määrä 1 279,00 euroa ja korkotuottojen 
määrä 8 270,09 euroa.    

Tuloksen käsittely 

Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2020 tilinpäätöksessä tehdään seuraavat tuloksen käsittelyyn 
liittyvät poistoeron sekä rahastojen lisäykset ja vähennykset: 

- Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa. 

- Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään sääntöjen mukaisesti tuloslaskelmaan kirjattu-
jen luottotappioiden ja saatujen luottotappioiden, muiden tuottojen sekä saatujen korkotuot-
tojen välinen erotus 16 037,93 euroa.  

- Tilikauden ylijäämä 16 407 983,26 euroa lisätään edellisten tilikausien ylijäämään kuluvan 
vuoden (2021) kirjanpidossa. 

 
 
 

1.7.2 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely  

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelystä säädetään kun-
talain 118 §:ssä. Lain mukaan kunnan ja valtion tulee yhdessä selvittää kunnan mahdollisuudet tur-
vata asukkailleen lainsäädännössä edellytetyt palvelut sekä ryhtyä toimenpiteisiin palvelujen edelly-
tysten turvaamiseksi, jos vähintään toinen 2 ja 3 momentissa tarkoitetuista erityisen vaikeassa ta-
loudellisessa 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) kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 prosenttia; 
2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kun-

tien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 
3) asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä 

ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen 
määrän vähintään 50 prosentilla; 

4) konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8. 
 
Raja-arvon ylittävien arvojen (ns. punaiset valot) lisäksi on määritelty myös väljemmät raja-arvot (ns. 
keltaiset valot), jotka eivät vielä johtaisi arviointimenettelyn käynnistämiseen, mutta joiden täyttyessä 
kunnan tulisi kiinnittää erityistä huomiota taloutensa kehitykseen ja analysointiin: 
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Asukasta kohti laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 
500 euroa.  

1. kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 100 prosenttia;  
2. kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kun-

tien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 
3. asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä 

ylittää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen 
määrän vähintään 25 prosentilla; 

4. konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 1,0. 
 
Arviointimenettelyä koskevat raja-arvot on muutettu kuntalakiin 1.3.2019 ja niitä sovelletaan ensim-
mäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Tämän 
vuoksi on perusteltua esittää jo vuoden 2020 tilinpäätöksessä edellä mainitut tunnusluvut. Seuraa-
vassa taulukossa on esitetty tunnusluvut vuoden 2020 tilinpäätöksen perusteella.  
 

 
 
 
Vuosina 2019–2021 erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenette-
lyyn sovelletaan vielä seuraavia kuntalain 118 §:ssä aiemmin olleita raja-arvoja: 
 
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. 
 

UUSIEN KRIISIKUNTAKRITEERIEN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

2016 2017 2018 2019 2020

1. Kunnan yli-/ Alijäämä, M€ 36,8 50,7 51,0 19,9 36,0

1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas 30 291 234 30 146

1. Kuntakonsernin vuosikatteen ja poistojen suhde, % 136 134 114 78,9 116,6

2. Kunnan tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3. Kuntakonsernin lainakanta ja vuokravastuut, €/asukas * 7 679 7 386 7 782 8 539 8 549

4. Kuntakonsernin laskennallinen lainanhoitokate ** 1,18 1,20 0,95 0,64 0,93

Painotettu tulovero % kesk iarvo 19,85 19,9 19,86 19,88 19,97

Ero kesk iarvoon, yksikköä 0,15 0,10 0,14 0,12 0,03

Kuntakonsernien lainakanta ja vuokravastuut €/asukas kesk iarvo 6 160 6 314 6 558 7 105 7 105

Ero kesk iarvoon, % 25 % 17 % 19 % 20 % 20 %

Asukasmäärä 138 850 140 188 141 305 142 400 143 485

* Koska vastuita ei ole vielä tilastoitu, käytetään tarkastelussa toistaiseksi lainakantaa.

** (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lask.lainanlyhennykset)
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Kaupungin vuoden 2020 tilinpäätös on 16,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kertyneitä ylijäämiä kau-
pungilla on vuoden 2020 taseessa 36,0 miljoonaa euroa. Alla olevassa taulukossa on esitetty kau-
pungin tunnusluvut. Jyväskylän osalta vain kuntakonsernin suhteellinen velkaantuneisuus täyttää 
kriisikuntakriteerien raja-arvon.  
 

 
 

KUNTALAIN TUNNUSLUKUJEN MUKAISET RAJA-ARVOT:

TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 TP 2018 TP 2019 TP 2020

1. Kunnan yli-/ Alijäämä, M€ 44,9 32,0 36,8 50,7 51,0 19,9 36,0

1. Kuntakonsernin yli-/Alijäämä, €/asukas -289 -244 30 165 234 30 146

1. Kuntakonsernin vuosikate, M€ 116,9 133,2 160,9 158,9 129,6 91,1 141,0

2. Kunnan tuloveroprosentti 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

3. Kuntakonsernin lainakanta, €/asukas 8 107 7 870 7 683 7 386 7 782 8 539 8 549

4. Kuntakonsernin suhteellinen velkaatuneisuus 104,6 101,0 97,7 97,0 102,1 113,1 108,4

Painotettu tulovero % kesk iarvo 19,74 19,82 19,85 19,90 19,86 19,88 19,97

Ero kesk iarvoon, yksikköä 0,26 0,18 0,15 0,10 0,14 0,12 0,03

Kuntakonsernien lainakanta €/asukas kesk iarvo 5 768 5 978 6 160 6 314 6 558 7 105 7 105

Ero kesk iarvoon, % 41 % 32 % 25 % 17 % 19 % 20 % 20 %

Asukasmäärä 135 780 137 368 138 850 140 188 141 305 142 400 142 485
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2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 

2.1 Tavoitteiden toteutuminen 

2.1.1 Kaupunkistrategian ja toimialojen strategisten tavoitteiden toteu-
tuminen 

Kaupunkistrategian toteutuminen 

Talousarvion 2020 toiminnallinen päälinja 
 
Jyväskylän kaupungin toiminnallinen päälinja vuoden 2020 talousarviossa neljän painopisteen 
kautta 1) kaupungin elinvoima ja valtakunnallisen aseman vahvistaminen, 2) kestävä kaupunkipoli-
tiikka, 3) palvelujärjestelmän kehittäminen ja 4) tasapainoinen talous. Seuraavaan on koottu yh-
teenveto keskeisimmistä toimenpiteistä tilivuoden 2020 aikana. 
 
Kaupungin elinvoima ja valtakunnallisen aseman vahvistaminen 
 
Jyväskylän seutukunta neuvotteli ensimmäisestä MAL-sopimuksesta valtion kanssa. Neuvotteluja 
ei saatu päätökseen vuoden 2020 loppuun mennessä, vaan neuvottelut jatkuvat vielä kuluvana 
vuonna. Tavoitteena on, että sopimus hyväksytään kuntien valtuustoissa kevään 2021 aikana. Jy-
väskylä osallistui vuonna 2020 perustettuun Suomi-Rata hankeyhtiöön, jonka tehtävä on suunnitel-
la Helsingin ja Tampereen välisen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden 
suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. 
 
Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus vuosille 2021–2027 valmisteltiin vuoden 2020 aikana   ja 
allekirjoitettiin vuoden 2021 alussa työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Ekosysteemisopimuksen 
strategiset painopisteet ovat liikunta, terveyden edistäminen ja hyvinvointi sekä uudistuva teolli-
suus. Jyväskylä päätti lähteä mukaan myös valtakunnalliseen työllisyyden kuntakokeiluun, joka 
toteutetaan 1.3.2021–30.6.2023. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimis-
tojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.  
 
Keskusta-alueen täydennysrakentamista edistettiin useilla eri kaavahankkeilla. Merkittävimpiä 
näistä oli Hannikaisenkatu 27–29 ja Ilmarisenkatu 16 asemakaavojen muutokset. Kulttuuritilojen 
Jyväskylän sydän -projektin loppuraportti valmistui ja sen pohjalta hyväksyttiin etenemisehdotus ja 
jatkotoimenpiteet kulttuurin 2020-luvun tilaratkaisuiksi. Keskustan-asemanseudun rakennettavuus 
selvitystä laadittiin ja se valmistuu vuoden 2021 aikana. Kaupunginvaltuusto päätti Hippos-
hankkeen tarkentamisesta ja etenemisestä loppuvuodesta 2020. 
 
Kestävä kaupunkipolitiikka 
 
Valmistellun MAL-sopimuksen keskeinen tavoite on kestävä ja vähähiilinen yhdyskuntarakenne ja 
liikennejärjestelmä. Käytännön toimenpiteitä tavoitteet edistämiseksi on keskustojen maankäytön, 
liikenteen ja asumisen yhteensovittaminen, julkisen henkilöliikenteen kehittäminen, seudun kävely- 
ja pyöräilyolosuhteiden parantaminen sekä ekologisen ja kestävän rakentamisen edistäminen. Hy-
viä esimerkkejä ekologisen ja kestävän rakentamisen hankkeista kuluneelta vuodelta ovat Kuokka-
lan Kalonin ja Pohjanlammen päiväkodin asemakaavojen muutokset. 
 
Resurssiviisausohjelma 2030 hyväksyttiin vuonna 2019 ja vuoden 2020 aikana ohjelman tavoitteita 
vietiin eteenpäin. Samoin Joukkoliikenteessä toteutettiin kehittämisohjelman mukaisia toimenpitei-
tä. Tiettyjen lipputuotteiden hintoja laskettiin, linjastosuunnittelutyö käynnistettiin ja tunnistepohjai-
seen lippu- ja maksujärjestelmään siirtymisen valmistelut aloitettiin. Uusien linjojen kilpailutuksessa 
vaaditaan vähäpäästöisiä käyttövoimaratkaisuja. Pyöräilynedistämisohjelman mittariston kokoami-
nen aloitettiin ja työtä jatketaan kuluvana vuonna. 
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Palvelujärjestelmän kehittäminen 
 
Kaupunkistrategian kärkien ohjelmatyöskentely käynnistettiin kevään 2020 aikana. Ohjelmatyön 
tavoitteena on kehittää kaupungin palvelujärjestelmää poikkihallinnollisesti, monialaisesti ja asia-
kaslähtöisesti. Digiohjelma laadittiin ja sen mukaiset toimenpiteet käynnistettiin. Keskeinen uusi 
toimintapa vuonna 2020 oli digikokeiluiden käynnistäminen. Digikokeiluilla pilotoidaan digitaalisia 
sovelluksia ja tehdään palvelumuotoilua kaupungin eri toiminnoissa. Kokeilujen tavoitteena on te-
hostaa toimintoja ja parantaa palveluiden laatua.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluissa oli muutosten vuosi. Sairaala Novan valmistelu saatettiin loppuun ja 
uusi sairaala otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Novan käyttöönotolla on merkittävä heijastus-
vaikutus myös kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vanhuspalveluissa palvelurakennetta ke-
hitettiin ja mm. kotihoidon palvelurakennetta muutettiin siten, että kaupunki tuottaa entistä laajem-
min palvelut kaupunkilaisille. Huhtasuon avosairaanhoidon palvelut kilpailutettiin kaupungin ulko-
puoliselle palveluntuottajalle 1.12.2020 alkaen. Päihde- ja mielenterveyspalvelut siirrettiin Keski-
Suomen sairaanhoitopiiriltä takaisin kaupungin vastuulle.  
 
Esi- ja perusopetuksen yhteistyötä kehitettiin joustavan koulun alun ryhmien toimintaa lisäämällä. 
Erityisen tuen palvelurakennetta vahvistettiin perustamalla Emo-luokka, autismiluokka ja toiminta-
alueittain opiskelevien oppilaiden ryhmä. Sijoitettujen lasten ja nuorten lisääntyneeseen määrään 
vastattiin luomalla Sisukas-toimintamalli koulunkäynnin suunnitteluun ja tuen toteuttamiseen. Pien- 
ja erityisryhmiin ohjautumisen polut ja käytänteet mallinnettiin ja erityisopetuksen verkostoa laajen-
nettiin tuen tutor -toiminnan avulla. 
 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos lakkautettiin 1.1.2020 alkaen ja sen toiminnot yhdistetiin kaupunkira-
kennepalveluiden toimialaan viime vuoden aikana.  
 
Tasapainoinen talous 
 
Tilivuosi 2020 oli koronan johdosta hyvin poikkeuksellinen. Valtuuston hyväksymä alkuperäinen 
talousarvio oli yli-/alijäämällä mitattuna tasapainoinen. Vuoden ensimmäisten talousarviomuutosten 
jälkeen tilikauden alijäämä oli -4,0 miljoonaa euroa. Tämän jälkeen talouden ennusteet ja kehitys-
kuva heikkeni jyrkästi koronatilanteen vuoksi. Keväällä 2020 näytti siltä, että kaupungin talous voisi 
toteutua noin -50 miljoonaa euroa alijäämäisenä ja kaupungin ylijäämäkertymä menetetään. En-
nakko-odotuksiin nähden kaupungin talous toteutui kuitenkin ennustettua selvästi paremmin. Tämä 
johtui ennen kaikkea toimintakulujen maltillisesta kasvusta, talouden ja työllisyyden pelättyä pie-
nemmästä supistumisesta sekä valtion kunnille myöntämistä taloudellisista tuista koronatilanteen 
hoitamiseksi. Koronatilanteesta ja siihen liittyvistä tuista johtuen on huomattava, että vuoden 2020 
tilinpäätösluvut eivät anna todellista kuvaa kaupungin talouden tilasta. Kaupungin talouden raken-
teelliset ongelmat eivät ole parantuneet koronan aikana ja koronasta johtuen kaupungin talouteen 
on tullut myös uusia epävarmuustekijöitä. Keväällä 2021 valmistuneen taloustoimikunnan loppura-
portin arvion mukaan kaupungin talouden sopeutustarve on vuosina 2021–2024 suuruusluokaltaan 
30 miljoonaa euroa, josta reilut 10 miljoonaa euroa on sisällytetty vuoden 2021 talousarvioon. Ra-
porttia hyödynnetään tulevien vuosien talousarviovalmistelussa sekä toiminnan ja palveluiden ke-
hittämisessä. 
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Toimialojen strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 

Konsernihallinto 

Resurssien viisas käyttö 
 
Hyödynnämme tehokkaasti digitalisaation mahdollisuuksia 

• Laadimme digiohjelman, jossa määritellään kaupungin tavoitteet ja periaatteet digitalisaatiolle, 
tarkennetaan digitalisaation sisältö ja kuvataan ohjausmalli, roolit ja vastuut. Digitaalinen Jy-
väskylä rakentuu kolmeen kokonaisuuteen: palvelut kuntalaisille, kaupungin sisäiset toiminnot 
ja Smart City kaupunkikehitys-alustat.  Kehittämistyön tukena on priorisoitu, aikataulutettu ja 
vaiheistettu digihankesalkku ja sen toteutusta tehdään kokeilukulttuuria hyödyntäen sidosryh-
mäyhteistyöllä ja verkostomaisella toimintatavalla. 

 
Kaupungin digiohjelman laadinta keskeytyi keväällä koronapandemian vuoksi, mutta sitä jatket-
tiin syksyllä, jolloin käytiin keskustelut kaikkien toimialojen kanssa digitalisaation kärkiteemois-
ta. Digiohjelma valmistuu kevään 2021 aikana. Tietohallinnossa on otettu käyttöön ICT-
hankesalkku ja sinne on viety tietohallinnon ICT-hankkeet. Digikokeilutoiminta aloitettiin vuoden 
2020 aikana ja toteutettiin seitsemän erillistä digikokeilua eri toimialoilla. 
 

• Käynnistämämme hallinnon prosessien läpikäynnin ja arvioinnin sisäisten asiakkuuksien näkö-
kulmasta. Hallinnon resurssien väheneminen viime vuosien aikana on saadun palautteen mu-
kaan johtanut toimialoilla toimivien esimiesten hallinnollisen työkuorman lisääntymiseen. Ta-
voitteena on sujuvoittaa hallinnon prosesseja entistä vähemmän työllistäviksi ja toimialoja pal-
veleviksi. 

 
Hallinnon prosessien kehittäminen käynnistyi matkustamisen prosessista, joka uudistettiin pe-
rusteellisesti. Kaupunkiin perustettiin sisäinen matkatoimisto, jossa sisäisen haun kautta aloitti 
syksyllä kaksi henkilöä. Kokonaishenkilöresurssi kasvatetaan neljään vuoden 2021 aikana, mi-
käli työmatkustaminen elpyy. Sisäiseen matkatoimistoon siirtyi toimialoilta noin 90 henkilön 
osittain tai kokoaikaisesti tekemä työpanos eli matkojen järjestäminen, matkalaskujen, kululas-
kujen sekä ajopäiväkirjojen tarkastaminen. Prosessin suoraviivaistamisella sekä tehostamisella 
saavutettiin jo muutaman kuukauden aikana merkittäviä hyötyjä esimerkiksi matka- ja kululas-
kujen oikeellisuuteen, kaupungin matkustusohjeen ja muiden linjausten yhtenäiseen noudatta-
miseen sekä yleisesti palvelun saavuttamiseen ns. yhden luukun kautta. Kehitystyötä tullaan 
jatkamaan vastaavalla tavalla systemaattisesti myös muiden hallinnon prosessien osalta.  

 
Raikas ja kasvava elinvoima 
 
Edistämme kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla yritysten kasvua. 

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

 
Tavoite on toteutunut. Keski-Suomen Kauppakamarin kanssa toteutettiin Harkka-kokeilu, jossa 

käynnistettiin Ota harjoittelija -kampanja https://kskauppakamari.fi/fi-fi/article/etusivu/ota-

harjoittelija/1822/ ja opas harjoittelijan rekrytointiin. Jamkin hallinnoimana on käynnissä Hok-

sautus-hanke, jolla tuetaan yritysten valmiuksia rekrytoida ulkomaalaistaustaisin työntekijöitä. 

 

• Liikunnan, hyvinvoinnin, terveyden ekosysteemiä kehitetään yhdessä Jyväskylän yliopiston, 
Ammattikorkeakoulun, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja muiden strategisten kumppaneiden 
kanssa. Yritysten kanssa kehitämme ekosysteemissä palvelumuotoilulla arvoverkkoja ja tuote-
pilotointeja. 

 
Tavoite on toteutunut. Valtion kanssa solmitun Ekosysteemisopimusten laatiminen yhdessä Jy-

väskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa, ekosysteemiin kehittämiseksi 

on mm. solmittu aiesopimus Digital Health and AI VTT:n kanssa. Arvoverkkojen yhteisessä tar-
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joomassa on edistetty Optimal 360 Performance -arvoverkkoa ja tutkimusvetoisia kumppa-

nuuksia. 

 
Liikuntapääkaupunki 

• Kehitämme Suomen kiinnostavinta hyvinvointimatkailun ja liikuntatapahtumien kaupunkia mm. 
hyvinvointimatkailupakettien tuotteistamisella. Jyväskylällä on vahva asema liikuntatapahtu-
mien kaupunkina, Suomen parhaat lähiliikuntapaikat ja arkiliikkumisen mahdollisuudet. 

 
Tavoite on toteutunut osin: Liikuntapääkaupunki-strategiaa toteuttamaan on laadittu toimenpi-

deohjelma, jonka yhtenä toimenpiteenä laadittiin syksyn 2020 aikana Jyväskylän liikuntapaik-

kojen palveluverkkoselvitys luomaan kokonaiskuva kaupungin liikuntapaikoista ja olemassa 

olevan liikuntapaikka ja -palveluverkon tarkoituksenmukaisuudesta. Palveluverkkoselvitys an-

taa pohjaa liikuntaverkon strategiselle kehitykselle ja auttaa ohjaamaan yksittäisiä toimenpiteitä 

kokonaistilanteen kannalta parhaalla tavalla.  

  

Useita liikuntatapahtumia jouduttiin keväältä siirtämään myöhäisempään ajankohtaan tai koko-

naan perumaan. Kesän ja syksyn aikana liikuntatapahtumia pystyttiin järjestämään rajoitukset 

ja turvallisuusohjeet huomioiden. Lakeland Jyväskylä Region -hankkeessa toteutetaan tuotteis-

tusvalmennukset matkailualueen yrityksille, matkailullisia kärkiteemoja tuotteistetaan ja pake-

toidaan. 

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Lisäämme lasten ja nuorten mahdollisuuksia terveeseen kasvuun ja hyvään oppimiseen. 

• Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin ja perus-
palveluihin. Lastensuojelun avohuollon piirissä olevien suhteellinen osuus ikäluokasta piene-
nee. 

 
Tavoite toteutui. Perhesosiaalityön asiakkuudessa oli yhteensä 399 (2019: 275) lasta. Tukiper-
hetoiminnan piirissä oli kaikkiaan 221 (2019:137) lasta ja tukihenkilötoiminnan piirissä 98 
(2019: 66) lasta. Palvelutarpeen arvioita tehtiin yhteensä 307. Lukujen taustalla vaikuttavat 
asiakasprosessien kehittäminen ja perhesosiaalityön tiimin kasvu. Sosiaalihuollollisten palve-
luiden käyttäminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta. 
 
Lastensuojelun avohuollon asiakkaana oli vuoden 2020 aikana 1 506 lasta eli 5,6 % ikäluokas-
ta. Vuonna 2019 luku oli 1 527 eli 5,9 % ikäluokasta. 
 

• Nuorten päihdepalveluiden ja mielenterveyspalveluiden tehostaminen ja toteuttaminen asiakas-
lähtöisesti nuorten arjenympäristössä yhdessä kasvun ja oppimisen palveluiden kanssa. 
 
Tavoite toteutui osittain. Nuorisovastaanoton asiakasmäärä vähentyi edellisvuodesta (2020: 
1028 ja 2019: 1294), mutta suoritemäärä kasvoi (2020:10047 ja 2019: 9324). Avoimella vas-
taanotolla kävi 57 (2019: 91) asiakasta. Bostarilla on tavattu 13 (2019: 61) nuorta. Yhteensä 
ajanvarauksettomia asiakastapaamisia oli 70 (2019:152). Verkostopalavereihin kouluilla ja op-
pilaitoksissa on osallistuttu ja toimittu työpareina oppilashuollon työntekijöiden kanssa. Lisäksi 
on selkeytetty palveluketjua.  Koronan vuoksi avoin vastaanotto ja Bostari ovat olleet suljettuna 
osan ajasta. Nuorisovastaanoton palvelut toteutuivat koronatilanteesta huolimatta pääosin ta-
vanomaisesti. 
 

• Neuvolapalveluiden kohdentaminen asiakaslähtöisesti. 
 

Äitiys- ja lastenneuvolassa toteutettiin systemaattinen asiakassegmentointi. Päihdeäitien hoitoa 
ja hoitoonohjausta on jatkettu yhteistyössä Sovatekin kanssa. 
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• Suun terveydestä huolehtiminen asetuksen mukaisten terveystarkastusten tekemisellä koulu-
ympäristössä. 

 
Noin puolet tarkastuksista on voitu toteuttaa kouluympäristössä. Toimintaa on haitannut tilojen 
niukkuus kouluilla. 
 

• Lasten ja nuorten neuropsykiatrisiin ongelmiin vastaaminen palveluissa. 
 

Neuropsykiatrinen konsultaatiotiimi toteutettiin yhteistyössä   lastenpsykiatrian kanssa.  Neuro-
psykiatrisen tuen palveluseteleitä myönnettiin yhteensä 169 (2019: 144) kappaletta. Lastentut-
kimusklinikan odotusaika lyheni kahdella viikolla. Musiikkiterapian palveluseteli lisättiin palvelu-
toimintaan. 
 

• Nuorten seksuaaliterveyden edistäminen. 
 
Jyväskyläläisille alle 20-vuotiaille nuorille tarjotaan maksuton raskauden ehkäisy. Tarkoitukse-
na on lisätä seksuaaliterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia, raskauden keskeytyksiä ja 
sukupuolitauteja. Nuorisovastaanotolla on mahdollisuus saada seksuaaliterapiaa. 
 

• Kouluterveydenhuollossa oppilaita kannustetaan ottamaan liikunta osaksi arkea. Tehdään lii-
kunnasta positiivinen asia. 
 
Kouluterveydenhuollon 5- ja 8-luokkalaisten laajoissa terveystarkastuksissa pyritään käsittele-
mään liikuntatunneilla tehtyjä toimintakykyä mittavia MOVE tuloksia ja kannustamaan oppilaita 
ja huoltajia liikunnalliseen elämäntapaan. Toimintaa kehitetään yhteistyössä perusopetuksen ja 
muiden toimijoiden kanssa. 

 
Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia. 
• Väestökyselyt ja kuntalaisinfot avoterveydenhuollossa  
  

Avosairaanhoidossa ei vuoden aikana toteutettu väestökyselyjä eikä kuntalaisinfoja. 
  

• Palautekanava avoterveydenhuollon puhelinpalvelun laadusta - asiakaskokemus  

 

Asiakaskokemusmittausta ei ollut hankittuna ja käytössä 
 

• Asiakasraatien toiminnan vakiinnuttaminen ja lisääminen  

 

Koronan vuoksi ikääntyneiden palveluiden asiakasraateja ei voitu pitää kuin alkuvuodesta ker-
ran. Aikuissosiaalityön asiakasraateja ei voitu pitää Koronan vuoksi. Perheiden ennaltaehkäi-
sevissä palveluissa pidettiin asuinaluekohtainen Kumppanuusfoorumi verkossa sekä osallistut-
tiin ja johdettiin perhekeskusverkostojen asuinaluekohtaisia tapaamisia. 

 

• Sairaalavapaaehtoistoiminta kaupunginsairaalassa  

 

Koronapandemian vuoksi vapaaehtoistoimintaa ei ole ollut mahdollista toteuttaa kaupunginsai-
raalassa maaliskuun 2020 jälkeen.  

 

• Sähköisten asiakaspalautekanavien käyttö asiakaskokemuksen mittaajana. 
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Roidut poistettiin koronan vuoksi käytöstä. 
 
Lastensuojelun tehostetun perhetyön kokemuspalautteita koottiin mobiilikyselyinä aina asiak-
kuuden päättyessä.  

 
Kaupungin oman asiakaspalautekanavan tulleisiin palautteisiin/kysymyksiin on vastattu. Erityi-
sesti käyttö on lisääntynyt neuvolapalveluissa. 
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• Sähköisen ajanvarauksen lisääminen.  
 

Koronanäytteenoton sähköinen ajanvaraus kytkettynä Omaolo-oirearvioon otettiin käyttöön 
syksyllä. 
 
Lastenvalvojien sähköistä ajanvarausta lisättiin ja otettiin käyttöön palveluprosessia tukeva 
etukäteislomake. 

 
• Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden käyttö palveluiden suunnittelussa, tuottamisessa ja ar-

vioinnissa.  
 

Alueellisessa perhekeskustoiminnassa ja lasten mielenterveyden koulutuksissa ollut mukana 
kokemusasiantuntijoita.  

 
• Sijoitettujen nuorten vertaisarviointimallin kehittäminen ja juurruttaminen 
 

Vuonna 2020 vertaisarvioitiin kaksi yksityistä nuorisokotia. Yksikkökohtaiset palautteet on otet-
tu huomioon asiakastyössä sekä yksikkökohtaisessa viranomaisvalvontatyössä. 

 
• Henkilökohtainen budjetointi vammaispalveluissa  

 

Henkilökohtaisen budjetoinnin asiakkaita on 15. Määrä vakiintui edellisen vuoden tasolle, joten 
tavoite toteutui.  

 

• Vertaisryhmätoimintaa lisätään erityisesti nuorten palveluissa.  
 

Sijoitettujen nuorten Sankarien kehittäjäryhmätoiminta jatkui yhteistyössä valvontayksikön, jäl-
kihuollon sosiaalityön ja Pesäpuu ry:n kanssa. Nuorisovastaanotolla on toteutettu hoidollista 
vertaisryhmätoimintaa ahdistuksen ja masennuksen hoitoon, sekä uusi Mieli mielessä -ryhmä 
(mentalisaatio). Koronarajoitusten aikana ryhmätoimintaa on toteutettu myös etävastaanotto-
na.  

 

• Vanhuspalveluiden hyvinvointikeskukset tarjoavat monipuolista palvelua kaikille ikääntyville  

 

Koronan vuoksi ikääntyneiden palveluiden hyvinvointikeskukset sulkeutuivat maaliskuun puoli-
välissä. Vaihtoehtoisesti järjestettiin paljon verkossa olevaa toimintaa ja turvallisesti erilaisia ta-
pahtumia ulkotiloissa yhdessä kulttuurin ja liikunnan kanssa. 

 

• Osallistutaan Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaan  

 

Voimaa vanhuuteen ohjelmaa voitiin toteuttaa maalikuun puoliväliin saakka erilaisilla liikunta- ja 
kuntoryhmillä kuntouttavan päivätoiminnan ja hyvinvointikeskusten tiloissa. 
 
Voimaa Vanhuuteen- ohjelman puitteissa luotiin Jyväskylän kaupungille senioriliikunnan suun-
nitelma, edistettiin kaupungissa kaatumisen ennaltaehkäisyä, liikuntaneuvonnan prosesseja 
sekä luotiin Liikuntapolku-työkalu palvelujen saatavuuden parantamiseksi yhteistyössä poik-
kisektoraalisen työryhmän kanssa.    

 

• Palveluissa asiakaskokemus on erinomaista  

 

Ikääntyneiden palveluiden asiakkaat ovat pääosin tyytyväisiä palveluun, mutta laajempaa asia-
kastyytyväisyyskyselyä ei voitu toteuttaa koronan vuoksi.   
 
Kaupunginsairaalassa potilastyytyväisyys oli tammi-maaliskuussa hyvällä tasolla (NPS 71, ta-
voite yli 70). Koronapandemian alkamisen jälkeen potilastyytyväisyyden mittaaminen jouduttiin 
keskeyttämään, koska päätelaitteiden puhdistaminen ei ollut mahdollista hygieniaohjeiden mu-
kaisesti.   
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Parannamme palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta koko Jyväskylässä.  

• Vanhuspalveluissa sähköisillä toimintamalleilla tuetaan asiakkaan yhteydenottomahdollisuuksia 
 

OIVA-keskuksen chat palvelu mahdollistaa sujuvaa yhteydenottoa.   
 

• Palveluissa laajennetaan palveluaikaa perustuen palvelutarpeisiin.  
 

Koronasta johtuen ei palveluaikojen laajennuksia toteutettu mm. sen vuoksi, että palvelut olivat 
suurelta osin rajoitettu tai suljettu henkilöstön ollessa koronan hoitoon liittyvissä tehtävissä. 
Myös palvelujen kysyntä oli koronan vuoksi tavanomaista pienempää osassa palveluita. 
 

• Sähköisten palvelukanavien käyttöönotolla osallistetaan asiakasta/potilasta oman hoidon toteu-
tumisessa. Palvelu parantaa saavutettavuutta.  

 

OmaOlo palveluissa mm. voidaan arvioida omaishoitajuuden mahdollisuuksia. Lisäksi Omaolo-
palvelussa asiakkaat voivat tehdä palveluarvion vammaispalvelulain mukaisesta henkilökohtai-
sesta avusta ja kuljetuspalvelusta. 
 

• Palvelujen kehittämisessä käytetään ennakoivaa vaikutusten arviointia  

 

Porrasteisen perhetyön kokonaisuuteen (ehkäisevä, sosiaalihuoltolain mukainen ja tehostettu 
perhetyö) toteutettiin EVAUS, jota hyödynnetään perhetyön kokonaisuuden valmistelussa. 

 

• Päihteilevien asunnottomien tilan ja toiminnan käynnistäminen päihdehaittojen vähentämisek-
si.  

 

Päihteiden käyttäjien palvelukeskus Hanskan toiminta vakiintui vuoden aikana. 
 

• Lasten ja nuorten palveluiden Osaamis- ja tuki (OT)-keskustoiminnan kehittäminen  

 

Sosiaalipalveluista ja perheiden ennaltaehkäisevistä palveluista osallistuttiin OT-
keskustoiminnan kehittämiseen valtakunnallisissa, paikallisissa ja Erva-alueen työryhmissä. 
 

• Sosiaaliohjaus vakiintuu osaksi asiakkaan palveluita terveysasemilla  

 

Sosiaaliohjaajan vastaanotto terveysasemilla vakiintui vuoden aikana. Käyntipäivä 1-3 viikon 
välein kaupungin eri asemilla.   

 

• Palvelumme muodostavat selkeitä kokonaisuuksia, ne ovat helposti saavutettavissa niin kunta-
laisten kuin ammattilaisten näkökulmasta.  

 

Aikuisten psykologipalvelut keskitettiin Mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikköön. Pienten 
lasten psykologipalvelut keskitettiin lasten ja perheiden Varhaisen tuen palveluihin. Lastensuo-
jelun alkuarvioinnin tiimi sekä Varhaisen tuen palveluohjaus ja palvelutarvearviointi yhdistettiin. 
Nuorten talon valmistelussa on mukana J-Nappi ja Nuorisovastaanotto. Äitiysfysioterapia-, lii-
kunta- ja kuntoutuksen palveluja ja viestintää selkeytettiin kokonaisuudeksi.  

 
 

Sivistys 

Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat 
 
Nuorten palveluverkoston kehittäminen jatkuu 

• Syksyllä 2019 valmistuvan Nuorten palvelut selvityksen pohjalta esitettyjen toimenpide-
ehdotuksien käytäntöön vienti käynnistetään. 
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Nuorten palvelut selvityksen pohjalta käynnistettiin eri toimenpiteitä vuoden 2020 aikana mm. 

Nuorten palvelu ohjelmatyö käynnistyi keväällä 2020 ja Nuorten talo (ESR) -hanke käynnistyi 

1.9.2020. 

 

• Toimialarajan ylittävän Nuorten talo -konseptin käytäntö käynnistetään yhteistyössä muiden 
toimijoiden (mm. Keski-Suomen TE-toimisto, Gradia, järjestöt) kanssa. 
 
Nuorisopalveluiden hallinnoima Nuorten talo -hanke (ESR) käynnistyi 1.9.2020 poikkihallinnol-

lisesti yhteistyössä kaupungin eri palveluiden sekä muiden toimijoiden kanssa. 

 

• Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprosessi jatkuu osana nuorten palvelui-
den kehittämistä yhteistyössä perusturvan kanssa osana ohjelmatyötä. 
 
Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisprosessia jatkettiin ja se linkittyy sekä 
nuorten palvelut ohjelmatyöhön että Nuorten talo -konseptiin. 
 

• Vahvistetaan yhteistyötä perusopetuksen ja toiseen asteen nivelvaiheessa vakinaistamalla 
Kasvun maisema -hankkeen pajoja yhteistyössä Gradian ja Jyväskylän kristillisen opiston 
kanssa. 
 
Kasvun maisema -hankkeessa kehitettyä Vivo-paja -toiminta vakinaistettiin yhdessä Gradian 
kanssa. Nuorisopalveluiden kaksi uutta ohjaajavakanssi sijoittuu Vivo-pajalle ja yksi yksilöoh-
jauksen vakanssi osaksi Ohjaamo-toimintaa. 
 

• Laajennetaan koulunuorisotyön kehittämistyötä yhdessä erityisesti perusopetuksen kanssa 
tukien alueiden nuorten hyvinvointia. 
 
Koulunuorisotyötä laajennettiin neljälle yhtenäiskoululle (Mankola, Palokka, Tikkakoski ja Vaa-
jakoski). Jyväskylässä on nyt koulunuorisonohjaajat seitsemällä yhtenäiskoululla. 
 

• Ohjaamo- toiminnassa vahvistetaan yritysyhteistyötä nuorten työllistymisen edistämiseksi sekä 
vahvistetaan korkeakouluyhteistyötä. 
 
Ohjaamo-toiminnan osalta koronapandemia vaikeutti yritys- ja korkeakouluyhteistyön vahvis-
tamisesta. Tältä osin suunnitellut kehittämistoimenpiteet jäivät toteutumatta. 
  

• Nuorisopalveluissa käynnistetään Ankkuri-toimintamalli yhdessä Sisä-Suomen poliisilaitoksen 
ja perusturvan kanssa. 
 
Ankkuri-toimintamalli käynnistyi alkuvuodesta 2020 suunnitellut mukaisesti. Nuorisopalveluissa 
aloitti helmikuun alussa erityisnuorisotyöntekijä, joka työskentelee osana Ankkuritiimiä. 
 

Oppimisen tuen järjestäminen 

• Oppimisen tuen rakenteita, toimintamalleja ja palveluohjausta uudistetaan oppimisen tuen sel-
vitystyön sekä sen pohjalta laaditun oppimisen tuen kehittämissuunnitelman pohjalta  
 
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kehittämissuunnitelman (2019–2023) mukaisia uudistuksia 
on toteutettu vuosisuunnitelman mukaisesti kolmiportaisen tuen rakenteissa, tuen käytänteissä 
ja toimintatavoissa, henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja resurssien jakautumisessa. Tuen 
järjestämistä ohjaa joustavat, lapsen edun mukaiset ratkaisut. Tuen painopiste on yleisessä ja 
tehostetussa tuessa. 
 

Osallisuuden edistäminen toimialalla 

• Kehitetään uudenlaisia asukkaiden osallistumista tukevia ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 
lisääviä toimintamalleja palveluissa sekä osana päätöksenteon valmistelua. Esimerkkeinä päät-
täjien iltakahvit, hyvinvointikeskusten kehittäminen avoimiksi kulttuuritiloiksi ja digitaalisten pal-
veluiden kuten striimausten vakiinnuttaminen. 
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Iltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa järjestettiin seitsemällä suuralueella. Yhteensä il-
takahveille osallistui 302 oman asuinalueen kehittämisestä kiinnostunutta. Kahden hyvinvointi-
keskuksen siirto ikäihmisten palveluista kulttuuri- ja osallisuuspalveluihin valmisteltiin siten, että 
se voi tapahtua 1.1.2021. Lisäksi aloitettiin uusi kaikille avoin joukkorahoituskokeilu Mesenaatin 
kanssa, jonka tuloksena syntyi kaksi toteutettavaa kampanjaa. Koronapandemian pakottamaan 
digiloikkaa sivistyspalveluilla oli hyvä valmius ”perinteisten” sähköisten työkalujen käytön osal-
ta. Sen lisäksi jatkettiin tai otettiin käyttöön digitaalisia osallistamisen välineitä kuten Seppio.io 
(perusopetus), Screenio (laajasti sivistyspalvelut) sekä Innoduel (perusopetus, kulttuuri- ja 
osallisuuspalvelut). 
  

• Madalletaan kynnystä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle ihmisten erilaiset ominaisuuden 
huomioon ottaen. Järjestetään vapaaehtoistoiminnan koulutuksia kuntalaisille Jyväskylän eri 
kaupunginosissa. 
 
Vapaaehtoistoiminnassa keskityttiin vuoden aikana suurimmaksi osaksi tarjoamaan kauppa-
apua karanteenissa oleville. Kauppa-apu houkutteli ennätysmäärän uusia vapaaehtoisia; vaik-
ka muu vapaaehtoistoiminta oli välillä tauolla, kauppa-avun uudet 70 vapaaehtoista nostivat 
kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden vapaaehtoiskeikkojen yhteismääräksi 1465. Perehdytykset 
(17 kpl) tapahtuivat pääasiassa etänä. 
 

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

• Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjausta tehostetaan. 
 
Palveluohjaustiimin työntekijöistä yhä useampi on sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuk-
sen palveluohjauksen asiantuntija. Tämä ja puhelinliikenneuudistus tehostivat resurssiviisaasti 
palveluohjausta. Suunnittelu ja koordinointi pohjautuvat entistä tarkempiin tilastoihin ja seuran-
taan yhdessä tilapalvelun kanssa. 
 

• Varhaiskasvatuksen asiakasraadin vuorovaikutteisia toimintatapoja kehitetään edelleen. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasraadin tilalle perustettiin Kasvun ja oppimisen palvelujen asiakas-
raati Vaskooli, johon kuuluu varhaiskasvatuksen huoltajien lisäksi perusopetuksen 1–2. luokan 
oppilaiden huoltajia. 
  

• Lapsivaikutusten arviointi huomioidaan päätöksenteossa ja toiminnassa. 
 
Varhaiskasvatuksen valtuustoaloitteiden vastausten yhteyteen tehtiin lapsivaikutusten arvioin-
teja. 
  

• Opetussuunnitelmat edellyttävät osallisuuden korostamista yksiköiden toiminnassa. 
 
Kuluneen vuoden aikana asiakkaita osallistettiin varhaiskasvatuksen toiminnan arviointiin mo-
nipuolisilla arviointimenetelmillä. 

   
Saavutettavat museokokoelmat 

• Uusi kokoelmahallintajärjestelmä otetaan käyttöön kaikissa Keski-Suomen ammattimuseoissa 
ja vähitellen myös vapaehtoisvoimin ylläpidetyissä paikallismuseoissa osana Jyväskylän mu-
seoiden alueellista vastuumuseotoimintaa. 
 
Järjestelmämigraatiot museopalveluiden uuteen SIMO-kokoelmanhallintajärjestelmään toteu-

tettiin ja henkilöstölle pidetiin järjestelmään liittyviä koulutuksia. Museoiden uutta kartunta-

aineistoa luetteloitiin suoraan uuteen järjestelmään. Museopalveluiden yhteisessä Taidetta 

Suomesta -hankkeessa avattiin museoiden taidekokoelmia uuden kokoelmanhallintajärjestel-

män avulla Finna-palvelussa. Lisäksi paikallismuseoiden kokoelmia ja keskisuomalaisten kun-

tien taidekokoelmia siirrettiin uuteen järjestelmään. Järjestelmä vahvistaa jatkossa merkittävästi 

keskisuomalaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta. 
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Raikas ja kasvava elinvoima 
 
Ennaltaehkäisevä ja yli toimialarajojen menevä SIB (social impact bond) -toiminnan käytän-
nön toimenpiteet käynnistyvät nuorisopalveluissa yhteistyössä Sitran kanssa. 
 

Kaupunginhallitus teki päätöksen 5.10.2020 SIB-toiminnan käynnistämiseen liittyen ja tältä 

pohjalta käynnistettiin valmistelutyöt siten, että varsinainen SIB-toiminta käynnistyy vähitellen 

kevään ja kesän 2021 aikana. 

 
Palvelujen ja yritysten yhteistyö  

• Toimiala on mukana Hippoksen, Keskustan ja Kankaan alueen kehittämistyössä.  
 
Kulttuuripalvelut ja taidemuseo ovat mukana Kankaan taidehankintatyöryhmässä yhdessä ra-
kennuttajien ja muiden yhteisöjen ja kanssa. 
 

• Puolet aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään avustussopimuksilla palveluntuottajien kans-
sa. Koulujen kerhotoiminnasta 60 % on ulkoisten toimijoiden järjestämiä ja ohjaamia. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnasta on 40 % palveluntuottajien järjestämää toimintaa ja 60 % ope-

tuksen omaa. Opetuksen toiminnan lisäämisen taustalla on koulujen toimintakulttuurin uudis-

taminen, jonka vuoksi oman henkilöstön resurssien käyttö on ollut aamu- ja iltapäivätoiminnan 

näkökulmasta toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Avustussopimusten mukaisia toiminto-

ja jatketaan ja kehitetään edelleen kouluissa, joissa se on toiminnan järjestämisen kannalta pe-

rusteltua.   

 

Normaalisti 60 % koulujen kerhotoiminnasta on ulkopuolisten toimijoiden tuottamaa ja ohjaa-

maa. Seuroja, järjestöjä, yhdistyksiä ja muita toimijoita on mukana noin 50. Vuonna 2020 jou-

duttiin koronapandemian vuoksi rajoittamaan heidän kouluilla järjestämiään kerhoja, jonka 

vuoksi kaikki toiminta järjestettiin keväällä ja syksyllä koulujen oman henkilöstön voimin. Tä-

män vuoksi koulujen kerhotoiminnan kokonaistuntimäärä oli 2020 noin 30 % normaaliin tilan-

teeseen verrattuna. 

 
Ruusupuiston museokeskuksen suunnittelu 

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

 
Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja museoiden välisen nivelosan suunnittelu saatiin L1-
vaiheeseen. Toteutus käynnistyy vuonna 2021. Uuden museokeskuksen toimintakonseptin 
suunnittelu toteutetaan Keski-Suomen museon ja Alvar Aalto -säätiön yhteishankkeena vuo-
sien 2020–2023 aikana. Suunnitteluun on saatu Suomen Kulttuurirahaston Museovisio-
avustus.  

 
Kulttuurikeskustan kehittäminen 

• Kaupunkikulttuurin edistäminen jatkuu ydinkeskustassa Jyväskylän sydän -hankkeen edetessä. 
Kolmannen sektorin toimijoiden uusi kulttuuritila Villa Rana on avautuessaan uusi keskeinen 
kulttuurisen elinvoiman kehittyvä alusta, jonka käynnistämisessä kaupunki on mukana. 
 
Kulttuuritalo Villa Rana ei auennut suunnitelmien mukaan vuonna 2020. Keskustan kehittämi-
nen jatkui Jyväkylän Sydän -projektin kautta, jonka etenemissuunnitelma valmistui vuoden lop-
puun. Tavoitteet kulttuurin tilainvestoinneista keskustassa eivät toteutuneet, mutta teatteritalon 
peruskorjauksen tarveselvitys valmistui loppuvuoteen mennessä. 

 
Varhaiskasvatuspalveluja kehitetään joustavimmiksi, jotta ne tukevat työllistymisestä ja 
perheiden muuttuvista tilanteista aiheutuvia tarpeita. 
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Koronapandemian vuoksi huoltajien työtilanteet vaihtelivat. Huoltajilla oli erilaisia vaihtoehtoja 
varhaiskasvatusjärjestelyn suhteen. Varhaiskasvatuspalveluja järjestettiin tarpeeseen vastaten. 
Vaihtoehtoina oli tuoda lapsi normaalisti varhaiskasvatuspalveluihin, pitää lapsi kotona ja saa-
da maksuhyvitystä tai irtisanoa varhaiskasvatuspaikka määräaikaisesti. Jos perhe irtisanoi pai-
kan määräaikaisesti, niin oli mahdollisuus hakea kotihoidontukea ja lapsi sai palata määräajan 
jälkeen samaan hoitopaikkaan.   

 
Resurssien viisas käyttö 
 
Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä uudistetaan. 

• Uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla tehostetaan resurssien käyttöä ja sujuvoitetaan 
viestintää perheiden ja varhaiskasvatuksen välillä. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön ja sitä kehitettiin vastaamaan resurssisuunnittelun 
tarpeisiin ja tehokkaaseen viestintään. 

 
Mobiililaiteuudistus esi- ja perusopetuksessa 2020–2022 

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

 
Tavoite oppilaiden henkilökohtaisten laitemäärien kasvattamiseksi (hankinnat olisivat kohdis-
tuneet vuosiluokille 4–5 ja 7) ei toteutunut, oppilaslaitteiden rahoitus ei mahdollistanut tätä 
hankintaa. Sen sijaan kasvatettiin edelleen yhteiskäyttölaitteiden määrää. 

 
Liikuntapääkaupunki 

• Liikuntapääkaupunki-kärjen jalkauttaminen eri toimialojen toimintoihin ja eri verkostoihin jat-
kuu. 

 
Liikuntapääkaupunki projektipäällikön työtehtäviä jatkettiin vuodella 1.8.2020 – 31.7.2021. 
Strategian jalkauttaminen jatkunut vuonna 2020. Liikuntapääkaupunki -toimenpideohjelman 
tunnistaminen helpottanut organisaation sisäistä verkostoitumista toimenpideohjelmassa mai-
nittujen tavoitteiden alle. Liikuntapääkaupunki kaupunkistrategian mukaisia toimenpiteitä on 
edistetty kaikilla toimialoilla. Toimenpideohjelman myötä ulkopuolisten toimijoiden tunnistami-
nen ja yhteistyön kehittäminen on selkiytynyt. 

 

• Muodostetaan uusia toimintamalleja ja -verkostoja, jotka mahdollistavat laajemman vaikutus-
pohjan syntymisen. Käynnistetään EU-kumppanuushanke teemana kuntalaisten fyysisen aktii-
visuuden edistämiseen. 
 
Jyväskylä haki vuonna 2020 Erasmus Sport Small Collaborative rahoitusta. IMPACT-hanke 
sai rahoituksen ja toiminta käynnistyy 1.1.2021. IMPACT-hankkeessa yhteistyökumppaneina 
ovat Uumajan kaupunki, Tarton kaupunki, RF-SISU (Riksidrottsförbundet-Sisu) sekä JBA (Jy-
väskylän Baskeball Academy. 

 

• Uudistetaan urheiluseurojen ja järjestöjen avustus- ja palvelukonseptia mm. käyttö- ja yhteis-
työsopimuksilla. 

 
Seurojen toimintaan tuettiin Keski-Suomen liiton kautta saadulla koronaraha-avustuksella sekä 
vähävaraisten lasten ja nuorten perheiden seuratukiohjelmalla. Seurojen ja järjestöjen avus-
tus- ja sopimuskokonaisuuden uudistaminen on edelleen kesken. 
 

• Kehitetään Finlandia marathonin yhteyteen Liikuntapääkaupunki Expo -tapahtumaa harraste-
messuina sekä lasten- ja nuorten massajuoksutapahtumaa 5–7-luokkalaisille eri toimialojen ja 
seurojen kanssa. 

 
Tapahtumaa ei pystytty järjestämään vuonna 2020 koronapandemian vuoksi, joten tapahtu-
maa on tavoitteena päästä pilotoimaan vuonna 2021. 
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• Tuetaan Jyväskylän Urheiluakatemian toimintaa kaupunkivalmennuskeskuksen kehitystyössä. 
 

Vuonna 2020 jaettiin kouluille käyttöön yhtenevä urheilijoiden aamuharjoitteluohjeistus, joka 
sai hyvän vastaanoton yhdistäen käytänteitä eri kouluissa. Myös viestintää eri toimijoille ja 
kohderyhmille on tehostettu ja siihen on tuotettu uutta materiaalia. Näin kokonaisamallin ym-
märrystä on pyritty selkiyttämään niin koulutoimijoille, urheiluseuroille kuin vanhemmillekin. 
Tästä hyvänä esimerkkinä toimii urheilijan polku -kartta, joka esiteltiin 2020 ja jonka kehitystyö 
jatkuu edelleen. Vuonna 2020 tehtiin myös toimenpiteitä, joiden tavoitteena on lisätä tavoitteel-
lisesti urheilevan oppilaan elämänhallintataitoja. Esimerkkeinä toimenpiteistä ovat kaikille Jy-
väskylän yläkouluille suunnatun Kasva urheilijaksi -kurssin materiaalien valmistuminen sekä 
opinto-ohjaajille pidetty oma koulutus/tiedotustilaisuus. Opinto-ohjaajien toimintaan mukaan ot-
tamisen tavoitteena on edistää tavoitteellisesti urheilevan oppilaan elämänhallintataitoja kehit-
tymistä ja oppilaan jatko-opintojen parempaa yhdistämistä tavoitteelliseen harjoitteluun. 

• Jatketaan rantaraitin kehittämistä Mattilan uimarannan Street workout -liikuntapaikalla ja Rau-
halahden kuntoilupysäkillä. 

Mattilanniemen uimarannan yhteyteen valmistunut liikuntapaikka pitää sisällään monitoimiväli-
neen, triplanojapuut, dippipenkkejä, apinatikkaat sekä eri korkuisia askelluslautoja. Rauhalah-
desta löytyy monitoimiväline kehonpainoharjoitteluun ja askelluslautoja. 

• Valmistellaan Jyväskylän kaupungin luontoliikunta -suunnitelma yhteistyössä eri toimialojen 
kanssa. 

Jyväskylän luontoliikuntaohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa joulukuussa 2020. 

• Liikunnallisuus ja toiminnallisuus lisääntyvät päiväkotien ja koulujen arjessa. Liikkuva koulu ja 
Liikkuva varhaiskasvatus -toimintaa järjestetään kaupungin omin toimenpitein. 

Liikkuva varhaiskasvatus on edistänyt lasten fyysistä aktiivisuutta. Varhaiskasvatuksessa alkoi 
Jyväskylän yliopiston ja Likesin kanssa yhteistyössä PIILO-tutkimushanke, jossa mitataan las-
ten fyysistä aktiivisuutta ja kehitetään toimintatapoja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.  
     
Kaikki Jyväskylän kunnalliset päiväkodit kiinnittävät huomiota ja panostavat toiminnassaan lii-
kunta- ja luontotoimintaan. Varhaiskasvatuksessa toiminta koskettaa vuosittain noin 5 400 las-
ta. Liikkuva varhaiskasvatus -hanke tukee toimenpiteiden toteuttamista. Tavoitteena on lasten 
yhdenvertaisten liikunnan mahdollisuuksien varmistaminen, fyysisen aktiivisuuden lisääminen 
Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten mukaiseksi varhaiskasvatus päivään, poh-
jan luominen liikunnalliselle elämäntavalle, toimintaympäristöjen, toiminnan, välineiden ja hen-
kilöstön osaamisen kehittäminen, tutkimusyhteistyö, lasten osallisuuden huomiointi, Verkosto-
yhteistyön kehittäminen niin paikallisesti, kuin valtakunnallisesti, yhteistyön lisääminen yksityis-
ten palveluntarjoajien kanssa 
 
Liikkuva koulu -toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin perusopetuksen oppilaisiin. Tavoitteena on li-
sätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Kouluilla on kehitetty toimina-
takulttuuriin upotettuja toimintamalleja, joita hyödynnetään tavoitteiden mukaisesti. Esim. toi-
minnallinen opettaminen, ns. pitkät välitunnit ja osallisuutta lisäävät toiminnot Move-
yhteishankkeella (seitsemän suurinta kuntaa) edistetään Move-toiminnan kehittämistyötä pai-
kallisesti. Tavoitteena on luoda järjestelmä mittaustietojen hyödyntämiseksi päätöksenteossa 
ja hyvinvointitiedon linjauksissa.  
 
Tavoitteen on esim. saada mittaustulokset osaksi oppilaiden laaja-alaisia terveystarkastuksia. 
Suomen harrastamisen mallin -pilotointi käynnistyy Jyväskylässä helmikuussa 2021. Tavoit-
teena on luoda perusopetuksen kouluille malli, jossa eri-ikäisten oppilaiden koulupäivään sisäl-
lytetään erisisältöisiä harrastusmahdollisuuksia. 
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Kaupunkirakenne 

Raikas ja kasvava elinvoima 

 
• Teema 7. Vahvistamme Jyväskylää vetovoimaisena korkean osaamisen koulutuskaupunkina ja 

tutkimuksen keskuksena 
 

Laaditaan Seminaarinmäen aluesuunnitelma.  
Kirkastetaan opiskelija-asumisen kokonaiskuva ja laaditaan toimenpiteet tavoitetilaan pääse-
miselle.  
 
Toteutui. Seminaarinmäen aluesuunnitelma valmistui. Opiskelija-asumisen kokonaiskuva on 
selvitetty osana KymppiR2020-ohjelmaa. Ohjelma sisältää periaatteet, joiden pohjalta kaupunki 
edistää opiskelija-asumista. 
 

• Teema 11. Parannamme kaupunkikeskustan viihtyisyyttä ja elinvoimaa 
 

Parannetaan kaupunkikeskustan saavutettavuutta joukkoliikenteen ja pysäköintijärjestelmän 
kehittämisen keinoin. 
Kehitetään kaupunkikeskustan pitovoimaa tapahtumatoimintaa aktiivisesti palvelemalla ja kau-
punkivihreää lisäämällä.  
Kaupunkikeskustan täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä 10 kappaletta, keskustan ja Lu-
takon yhteen kytkemisen toteutettavuusselvitys valmistuu. 
 
Linkki tulevaisuuteen 2030 –ohjelman toimenpiteinä laskettiin lippujen hintoja ja käynnistettiin 
linjastosuunnittelu, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa keskustan saavutettavuutta. 
 
Kaupunkivihreän kehittämiseksi valmistui kaupunkia syleilevän keskuspuiston, Kehä Vihreän 
kasvillisuuskonsepti, joka ohjaa viheryhteyden vahvistamista ja monimuotoisuuden lisäämistä. 
 
Keskustan alueella on käynnissä yli kymmenen täydennysrakentamisen kaavaa ja lisäksi usei-
ta käynnistymässä. Keskusta-asemanseudun toteuttavuustarkastelu valmistui.  
    

• Teema 12. Teemme kaupungista houkuttelevan työpaikkana ja työnantajana 
 

Rekrytointihaasteiden ratkaisemiseksi tarjoamme aktiivisesti harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja.  
Tuemme oman henkilöstön osaamisen kasvattamista.  
Pyrimme huolehtimaan toimialan palkkakilpailukyvystä suhteessa verrokkikaupunkeihin.  
 
Koronapandemia vaikeutti harjoittelupaikkojen tarjoamista ja henkilöstön kouluttamista. Opin-
näytteiden ja kesäharjoittelun pohjalta toteutui kaksi rekrytointia muun muassa Kaupunkisuun-
nittelu ja maankäyttö -palvelualueelle. Koulutus keskittyi erilaisiin webinaareihin, joihin osallis-
tuttiin aktiivisesti. 
 

Resurssien viisas käyttö 
 

• Teema 13. Toteutamme eheää yhdyskuntarakennetta ja kannustamme kestävään liikkumiseen 
 

Kunnallistekniikan korjausvelan kasvu taitetaan resursoimalla ylläpito ja perusparannus kestä-
västi.  
Linkki tulevaisuuteen -kehittämisohjelman toteutus käynnistyy. Toimenpiteitä ovat asumisen ja 
joukkoliikenteen kehityskuvan sisältävä KymppiR2020-ohjelma. 
Laaditaan pyöräilynedistämisohjelman tavoitteille laadulliset ja määrälliset mittarit, joita seura-
taan vuosittain. 
 
Korjausvelan kasvu saatiin estettyä, vaikka vuoden aikana oli koronapandemiasta johtuvia suu-
ria hankaluuksia materiaalien saatavuudessa. Korjausvelkakohteissa keskityttiin pääasiassa 
kevyen liikenteen väyliin, joihin kohdistetaan pääosa toimenpiteistä myös vuonna 2021. Kor-
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jausvelan hallinnassa siirrytään vaiheeseen, jossa ennakoivilla toimenpiteillä estetään korjaus-
velan kasvu ja kohteiden kunnon voimakas heikkeneminen saneerausta odottamaan. 
 
KymppiR2020-ohjelmassa yhteensovitettiin joukkoliikenteen kehittämisohjelman ja uusien 
asuinalueiden ohjelmoinnin tavoitteita toisiinsa. Yhteensovittamistyötä jatketaan edelleen seu-
raavissa KymppiR-ohjelmissa mm. uuden linjastosuunnitelman valmistumisen myötä. 
 
Pyöräilyn edistämistoimenpiteiden raportointia kehitetään osana KymppiR -ohjelmaa, johon si-
sällytetään jatkossa liikenteen osioita.  Jatkossa KymppiR jalostuu maankäytön, asumisen ja 
liikenteen ohjelmaksi. Erillistä pyöräilyn edistämisen mittaristoa ei ole nähty tarkoituksenmu-
kaiseksi tehdä vuonna 2020 em. kehitystyön huomioon ottaen. Pyöräilyn edistämistoimenpi-
teistä on raportoitu lautakunnalle marraskuussa 2020 ja tammikuussa 2021. Pyöräilyn edistä-
mistoimenpiteiden raportointia kehitetään osana KymppiR -ohjelmaa, johon sisällytetään jat-
kossa liikenteen osioita. 
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2.1.2 Toimialojen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Toimialojen valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 

Konsernihallinto 

1. Työllisyyspalvelujen aktivointiaste on 32 % ja työsuhteita on syntynyt työllisyyspalvelujen avulla 
700 kpl.  

 
Tavoite toteutui osin. Aktivointiaste on vuonna 2020 ollut keskimäärin 26,6 % ja työsuhteita on 
syntynyt työllisyyspalvelujen avulla 710. Aktivointiaste jäi tavoitetta alhaisemmaksi koronapan-
demian vaikutusten vuoksi. Aktivointiaste kuvaa työttömien ja työllistymistä edistävissä palve-
luissa olevien määrän suhdetta. Kun työttömien määrä kasvoi rajusti keväällä 2020 ja palve-
luissa olevien määrä säilyi lähes ennallaan, aktivointiaste väistämättä laski.  

 
2. Sijoittumispalvelut on auttanut vähintään 11 yritystä sijoittumaan kaupunkiin.  
 

Tavoite toteutui osittain. Sijoittumispalvelut auttoivat 10 yritystä sijoittumaan kaupunkiin. Reaali-
investoinnit Jyväskylään sijoittuneiden yritysten osalta olivat yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. 

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

 
Tavoite toteutui. Pilotoinnit käynnistyivät, mm. kansainvälinen kasvuohjelma yrityksille sijoitta-
javerkoston kanssa, FIBAN/EBAN International Venture Academy. Urheiluseurojen verkko-
kauppakokeilu käynnistyi yhdessä urheiluseurojen kanssa  www.tueliikkumista.fi.  

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut  

1. Toimialan palvelutuotannossa parannetaan peruspalveluiden saatavuutta ja oikea-aikaisuutta 

• Sosiaalihuoltolain mukaisilla palveluilla ehkäistään lastensuojelun avohuollon uusia asiak-
kuuksia 

 
Lastensuojelun uusien asiakkaiden määrä (537) väheni 6,4 % edellisestä vuodesta. 

 

• Avosairaanhoidon T3-aika (laskennallisesti kolmas vapaa kiireetön vastaanottoaika) sai-
raanhoitajalle on seitsemän (7) päivää ja lääkärille 21 päivää. 

 
Avosairaanhoidon osalta T3 tavoitetta ei saavutettu; koronapandemian vuoksi oman toi-
minnan osalta aikaa ei edes pystytty useimpina kuukausina laskemaan ajanvaraustoimin-
nan ollessa rajoitetusti auki, ostopalveluasemien osalta tavoitteeseen päästiin (T3 aika lää-
kärille keskimäärin 6 pv ja hoitajalle keskimäärin 4 pv). 

 

• Lisätään sähköisten asiointipalveluiden tarjontaa  

• Laajennetaan palveluaikoja 
 

Vammaispalveluissa sähköisen asioinnin Hyviksen käyttöä laajennettiin lisäämällä järjes-
telmään liitteiden liittämistoiminto. Asiakkaat ovat aktiivisesti toimittaneet hakemuksia ja 
henkilökohtaisen avun työtuntilistoja Hyviksen kautta ja näin sähköisen järjestelmän avulla 
on pystytty myös välttämään korona-aikana lähikontakteja ja riskiryhmäläisten ylimääräistä 
asiointia kodin ulkopuolella. Lisäksi henkilökohtaisen avun palveluissa otettiin käyttöön 
verkkopalvelu Henkkari. Verkkopalvelun avulla ylläpidetään henkilökohtaisen avun työnan-
tajamallin avustajapoolia ja rekrytointikanavaa. Suojattuun verkkopalveluun rekisteröitymäl-
lä avustaja voi etsiä töitä ja työnantaja löytää työntekijän. 
 
Videovälitteisiä etävastaanottoja ja -kokouksia lisättiin perheiden ennaltaehkäisevissä pal-
veluissa. Neuvolan perhevalmennukset toteutettiin osittain verkossa ja niihin liittyvät val-
mennusohjelman mukaiset videot käyttöönotettiin. Perheoikeudellisissa palveluissa lisättiin 
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sähköisiä ajanvarauksia, otettiin käyttöön etukäteislomake (AVPH) sekä lisättiin chat-
palvelun käyttöä. Kouluterveydenhuollossa 5. luokkalaisten vanhempien etukäteislomak-
keen käyttö vakiinnutettiin. Neuvolassa tehtiin terveydenhoitajan ja lääkärin määräaikaistar-
kastuksia myös lauantaisin ruuhkanpurkutilanteissa. Lasten, nuorten ja perheiden palvelut 
toteutuivat kesällä ilman sulkuaikoja. 
  
Sähköisen asioinnin osuus kasvoi merkittävästi avosairaanhoidon hoitotyössä, sähköisen 
asioinnin suhteellinen osuus puheluista vuonna 2020 oli 7,6 % (v. 2019 1,1 %). Myös osto-
palveluasemilla osuus kasvoi 1,1 prosentista 2,4 prosenttiin. 
 
Palveluaikojen laajentamista ei avosairaanhoidon perustehtävässä pystytty toteuttamaan. 
Koronanäytteenottoa tuotetiin myös ilta- ja viikonloppuaikoina. 
 
Ikääntyneiden palveluissa otettiin kotihoidon etähoiva palvelumalliksi kesäkuussa hyvillä tu-
loksilla. 

 
2. Potilaat siirtyvät sujuvasti jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta terveyskeskussairaaloihin ja 

edelleen terveyskeskussairaaloista kotiin tai jatkohoitopaikkaan.  

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

 
Kevään 2021 aikana ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen jono kasvoi (osittain koro-
nan vaikutuksesta) ollen kesällä jopa yli 80 henkilöä. Vuoden lopulla jonossa tehostettuun 
palveluasumiseen oli 65 asiakasta. 
  
Kaupunginsairaalassa jonottavien potilaiden osalta tavoite toteutui helmi-maaliskuussa, 
myös tammi- ja huhtikuussa palveluasumiseen jonottavia potilaita oli vain 8 kaupunginsai-
raalan osastoilla. Enimmillään jono oli 30 potilasta, vuoden lopussa 22 ja keskimäärin koko 
vuoden aikana 15.  
 
Kitkalaskutusta ei ollut lainkaan tammi-kesäkuussa liittyen maaliskuusta lähtien koronapan-
demiaan, minkä vuoksi potilaita oli osastoilla tavanomaista selvästi vähemmän. Kitkalasku-
tusta tuli koko vuoden aikana yhteensä 59 päivältä, pääosin marras-joulukuussa kaupun-
ginsairaalan osastojen koronakaranteenien vuoksi. 
 

3. Parannamme 13–29-vuotiaiden nuorten päihde- ja mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Ta-
voitteena on: 

• Päihteiden vuoksi huostaanotettujen 13–17-vuotiaiden määrä vähenee vähintään 10 %.  
 

Päihteidenkäytön vuoksi huostaanotettujen 13–17-vuotiaiden nuorten määrä on vähentynyt 
vuodesta 2018: 9. Vuonna 2019 ja 2020 kumpanakin vuonna huostaanotettiin 3 nuorta 
päihteidenkäytön vuoksi. Tavoite on toteutunut verrattuna tavoitteen asettamisvuoteen 
2018. 

 

• Ehkäistään vähintään 10 nuoren lyhytkestoinen laitossijoitus vuoden aikana.  
 

Uusien 13–17-vuotiaiden nuorten lyhytkestoisten päihdeperustaisten laitossijoitusten määrä 
28 kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna (2019: 20; 2018: 42). Kuitenkin Nuorisovastaan-
oton palveluilla pystyttiin ehkäisemään päihdeperusteisia lastensuojelun sijoitustarpeita. 
Nuorisovastaanotolta ohjattiin lastensuojeluun 15 asiakasta (2019: 25). Avopäihdehoidossa 
olevien nuorten määrä sosiaalihuollollisena palveluna on kasvanut. Yhä useamman kohdal-
la hoitosuhde Nuorisovastaanottoon on ollut riittävä palvelu. Tällöin varhainen puuttuminen 
nuoren päihdeongelmaan on ollut mahdollista. 
 
Lastensuojelusta nuorisovastaanotolle ohjattiin avopäihdesyyllä 20 nuorta (2019: 37). Las-
tensuojelusta mielenterveys- ja päihdesyillä ohjattujen nuorten kokonaismäärä Nuorisovas-
taanotolle väheni 29 % 116 nuoreen (2019: 163). Lukuihin on osaltaan vaikuttanut koro-
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naan liittyneet rajoitukset palveluissa ja perheiden palveluihin hakeutuminen. Lastensuoje-
lusta ohjautuu nuoria myös muihin palveluihin. Lastensuojeluilmoitusten määrä (2020: 1028 
ja 2019: 1 817) on vähentynyt vuoden aikana tässä ikäryhmässä. 

  

• Ehkäistään nuorisopsykiatrian lähetemäärän kasvua. Lisäksi kahdeksan nuoren hoidon siir-
tyminen perustasolle. 

 
Jyväskylän lähetteiden määrä nuorisopsykiatrialle on hieman noussut edellisestä vuodesta, 
1,1 % (2020: 283 ja 2019: 284). Nuorisopsykiatrialta on ohjautunut 26 (2019: 40) asiakasta 
perheineen Nuorisovastaanotolle. Lukuihin on osaltaan vaikuttanut koronaan liittyneet rajoi-
tukset palveluissa ja perheiden palveluihin hakeutuminen. 

 

Sivistys 

Kasvun ja oppimisen palvelut 
1. Varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden parantaminen lisäämällä lasten osallistumisastetta var-

haiskasvatuspalveluihin. 
 
Vuosi oli kokonaisuutena poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi, koska monet perheet ar-
vioivat turvallisemmaksi ratkaisuksi pitää lapsi kotona. Tällä oli vaikutus lasten osallistumisas-
teeseen. Myös huoltajien työllisyystilanne vaikutti palvelujen tarpeeseen. 
 

2. Esiopetus toteutuu lähipalveluperiaatteella kotiosoitetta lähellä olevassa päiväkodissa tai päi-
väkotikoulussa, jossa on esiopetusryhmä. 
 
Esiopetus on toteutunut lähipalveluperiaatteella koulupolun mukaisesti. Kaikille on saatu esi-
opetuspaikka järjestettyä lähialueella.  

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

loissa. 
 
Perheet löysivät monipuolistuneen perhekerhojen ja -kahviloiden tarjonnan koronapandemiasta 
huolimatta hyvin. Perhekahvilat olivat suosittuja ennen koronapandemian vaikutuksia. Uudet 
palvelumuodot otettiin hyvin vastaan ja esimerkiksi avoimet liikuntavuorot erilaisissa liikunta-
paikoissa saivat perheiltä kiitosta. Kerho- ja perhekerhotoiminta olivat suljettuina 18.3.–
31.8.2020 välisen ajan poikkeusolojen vuoksi. 

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

1,62). 
 

Toteuma vuodelle 2020 oli 1,66, eli tavoite toteutui. 
 

5. Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1–6 on enintään 19,4 oppilasta/ryhmä ja vuo-
siluokilla 7–9 on enintään 18,1 oppilasta/ryhmä. (Talousarvio vuonna 2019 on vuosiluokilla 1–6 
19,4 ja vuosiluokilla 7–9 18,1). 

 
Opetusryhmän laskennallinen koko vuosiluokilla 1–6 oli vuonna 2020 19,2 oppilasta/ryhmä, eli 
tavoite toteutui. Vuosiluokilla 7–9 opetusryhmän laskennallinen koko oli 18,5 oppilasta/ryhmä, 
eli tavoitteessa ei pysytty.  
 

6. Oppilashuollon psykologi- ja kuraattorityössä aikarajat palvelujen piiriin pääsemiseksi toteutu-
vat kiireellisissä palveluissa 2 koulu- tai oppilaitospäivän aikana ja ei-kiireellisissä palveluissa 7 
koulu- tai oppilaitospäivän aikana. 

 
Vuonna 2020 aikarajoissa pysyttiin keskimäärin paremmin kuin aikaisempina vuosina. Tämä 
johtuu enimmäkseen siitä, että perusopetus oli kevään etäopetuksessa ja lapsiperheiden pal-
veluun hakeutumisen halukkuus väheni ja näin palvelut eivät ruuhkautuneet. Vuonna 2021 re-
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surssilisäyksen ja toiminnan kehittämisen kautta pyritään aikarajaylityksiä vähentämään edel-
leen.  

 
7. Nuorisopalvelujen oman toiminnan käyntikerrat nousevat 82 000 käyntikertaan. 15–29 vuotiais-

ta nuorista kohdennetut palvelut tavoittaa 1 100 nuorta, joista 700 etsivässä nuorisotyössä ja 
400 työpajatoiminnassa. Ohjaamo-toiminnassa annetaan 4 200 ohjauskertaa. Nuorisopalvelui-
den palveluaikaa pidennetään klo 18 saakka työaikoja porrastamalla. 

 
Koronapandemia vaikutti merkittävästi nuorisopalveluiden omaan toimintaan. Nuorisotilat olivat 
keväällä pitkän ajan kiinni ja suurimman ajan syksystä toimintaa ohjasi koronapandemiaan liit-
tyvät ohjeistukset, jotka mm. rajoittivat tiloissa yhtä aikaa olevien nuorten määrää. Kuitenkin 
nuoria tavoitettiin digitaalisen nuorisotyön ja alueille jalkautumisen kautta. Mutta erityisesti nuo-
risotilojen kävijämäärät olivat pienempiä kuin aiempina vuosina ja näin ollen nuorisopalveluiden 
oman toiminnan käyntikerrat jäivätkin 76 106:een vuonna 2020. Etsivä nuorisotyö tavoitti koulu-
tuksen, työelämän ja palveluiden ulkopuolella olevista (NEET-nuoret) 15–29-vuotiaista nuorista 
793 nuorta ja työpajatoiminnassa mukana oli 421 nuorta. Ohjaamo-toiminnassa annettiin 6 864 
ohjauskertaa.  
 
Nuorisopalveluiden eri toiminta-alueilla palveluajat ovat erilaisia. Nuorisotilat ovat jo perintei-
sesti olleet auki 3–4 arkipäivänä klo 20 ja jopa klo 22 saakka auki. Etsivässä nuorisotyössä 
nuorten kanssa pyritään toimimaan klo 8–16 välillä, jotta nuoria voidaan ohjata muihin palvelui-
hin, joiden aukioloajat ovat ns. virka-aikaisia. Mutta nuorten kanssa toimitaan myös ilta-aikaan, 
jos nuori näin haluaa toimia. Työpajatoiminnassa lähtökohtana on ohjata nuoria toimimaan 
koulutus- ja työelämässä, jolloin myös päivärytmiä on harjoiteltava niiden vaatimiin toiminta-
aikatauluihin. Ohjaamotoiminnassa aukioloaikojen pidentäminen ei ole yksin nuorisopalvelui-
den päätettävissä, koska toiminta perustuu monitoimijaiseen verkostoon (TE-toimisto, Gradia, 
työllisyyspalvelut, aikuissosiaalityö), joissa on erilaisia ohjeistuksia esim. työaikaan liittyen. Oh-
jaamotoiminnassa kokeiluja pidennetyistä aukioloajoista on tehty, mutta ne eivät ole vielä va-
kiintuneet onnistuneeksi toimintatavaksi. 
 

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

 
Päättötodistuksen sai keväällä 2020 97,7 % päättöikäluokasta ja ilman päättötodistusta jäi 2,3 
% ikäluokasta. 

 
9. Gradian järjestämän lukiokoulutuksen järjestämisestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle ta-

loudellisilla ja laadullisilla mittareilla. 
 

Kaupunginvaltuustolle järjestettiin tiedonantotilaisuus Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian 
ajankohtaisista asioista 11.5.2020. 

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

000 osallistujaa. 
 
Kulttuuripalvelut järjesti 1 170 tapahtumaa, työpajaa tai muuta toimintoa, jotka tavoittivat 
25.978 osallistujaa. Tilaisuuksien lukumäärä- ja kävijämäärätavoitteet eivät toteutuneet ko-
ronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. 
 

2. Kulttuuripalvelut striimaa 15 toimintaa tai tapahtumaa ja työllistää 350 taiteilijaa tai taidekasvat-
tajaa taiteen eri aloilta. 
 
Kulttuuripalvelut striimasi/videoi 34 toimintaa tai tapahtumaa ja työllisti 151 taiteilijaa tai taide-
kasvattajaa taiteen eri aloilta. Taiteilijoiden ja taidekasvattajien työllistämistavoite ei toteutunut 
koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.  
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3. Vapaehtoistoiminnan palvelut (Vapari) järjestää ja organisoi yhdessä yhteistyötahojen kanssa 

uusien vapaaehtoisten koulutuksia 18 kappaletta. Vapaaehtoiset tekevät yhteensä 1000 Vapa-

rin välittämää vapaaehtoistehtävää. 

 

 Vapari järjesti 16 koulutusta uusille vapaaehtoisille ja välitti 1 178 vapaaehtoistehtävää. 

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

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

kaisesti johtuen mm. ryhmäkokojen pienentämisestä syyslukukaudella koronapandemian 

vuoksi. Kansalaisopiston kurssilaisten määrä oli 18 933 ja kuvataidekoulu laajan kurssilaisten 

määrä oli 285. 

 

Kansalaisopiston oppituntien määrä ei toteutunut talousarvion mukaisesti johtuen koronapan-
demiasta. Kansalaisopiston oppituntien määrä oli 29 006 ja kuvataidekoulu laajan oppituntien 
määrä oli 3 012. 

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

sialennuksia ja maksuttomia kurssipaikkoja. Kurssipaikkoja toimeentulotukiasiakkaille toteutuu 
Kipinä-kortilla 70 kappaletta. Maksuttomia opintosetelikursseja toteutuu 20 kurssia. 

 
Kurssipaikkoja Kipinä-kortilla toteutunut 63. Osaksi tai kokonaan tuettuja opintosetelikursseja 
toteutunut 23. 

 
Kirjastot 
1. Aukiolotunnit: Kaikkien toimipisteiden aukiolotunnit yhteensä 43 000 tuntia, joista omatoimisia 

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

 
Aukiolotunteja oli kaikkiaan 29 478 tuntia, joista omatoimisia aukiolotunteja 11 354 tuntia. Kir-
jastot olivat koronapandemian vuoksi kokonaan suljettuina 17.3.–7.5. ja muun ajan vuodesta 
kirjastotoimintaan liittyi tilojen käyttöön, asiakasmääriin ja tapahtumien järjestämiseen liittyviä 
rajoituksia. Omatoimikirjastot eivät olleet käytettävissä 17.3.–2.8. eivätkä 14.12.–31.12. 

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

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

 
Kirjastokäyntien määrä oli 1 694 503 käyntiä vuodessa, josta verkkokäyntejä oli 849 236. Vaik-
ka kirjastokäyntien määrä vähenikin kirjastojen kiinniolojen vuoksi, säilyi verkkokäyntien määrä 
ennallaan. Verkkokäynneissä ei ole mukana e-aineistojen käyttökerrat, joiden käyttö lisääntyi 
52 %. 
 

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

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

 
Museoissa kävi 64 577 asiakasta (Jyväskylän taidemuseossa 24 681, Keski-Suomen museos-
sa 16 094, Keski-Suomen museon pikkumuseoissa 1 920 ja Suomen käsityön museossa 
21.882). Keski-Suomen museo avattiin kolmen vuoden kiinniolon jälkeen 21.2. Museot suljettiin 
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koronapandemian vuoksi 17.3. ja avattiin uudelleen 3.6. Keski-Suomen museon pikkumuseot 
pysyivät turvallisuussyistä suljettuina maaliskuusta vuoden loppuun. Museoiden kävijämäärä-
tavoitteesta toteutui 54,5 %. 
 

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

 
Vuoden 2020 yleisötapahtumatavoitetta ei koronapandemian vuoksi saavutettu. Sovittuja ta-
pahtumia jouduttiin perumaan. Niitä ehdittiin kuitenkin ennen rajoituksia järjestämään 93 kpl 
(Jyväskylän taidemuseossa 52, Keski-Suomen museossa 9 ja Suomen käsityön museossa 32 
kp). Arvioiduista 200 tapahtumasta toteutui 47,9 %. 
 

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

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

Tavoitteet eivät toteutuneet koronapandemian takia. Tammi- ja helmikuussa tehtiin molemmis-
sa uimahalleissa kuukausittaiset kävijäennätykset, mutta uimahallit jouduttiin sulkemaan 13.3. 
alkaen koronvirustilanteesta vuoksi. Uimahallit olivat pelkästään seurojen käytössä kesä-
heinäkuun ajan ja avattiin yleisölle vasta 3.8. Myös loppuvuoden koronapandemian takia jou-
duttiin uimahallien käyttöä rajaamaan merkittävästi. Yhteenlaskettu kävijämäärä oli vuoden lo-
pussa 312 602 kävijää, joista seniorikortilla käyviä oli 53 539. 

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

ja 10 keskeisimmän liikuntatilan käyttöaste on aukioloaikoina 85 %. Vuoden 2019 arvio on 
120 000 vuoroa ja käyttöaste 80–90 %. 

 
Tavoite ei toteutunut koronapandemian vuoksi. Varattuja vuoroja myönnettiin yhteensä 95 667 
kappaletta eli yhteensä 153 743 tuntia. Liikuntatilat olivat suljettuna koronapandemian takia 
13.3.–31.5.2020 sekä sisäliikuntatiloissa osittainen rajoitus yli 18-vuotiaiden vuorojen osalta 
30.11.–31.12.2020. 

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

konserttia ja 26 000 kuulijaa) Konserttien täyttöastetavoite on 92 % (2019 täyttöastetavoite 92 
%). 

 
Orkesterilla oli 62 konserttia ja koko toiminta tavoitti 14 952 kuulijaa. Konserttien täyttöaste oli 
79 %. Kaikki tavoitteet eivät toteutuneet koronapandemian vuoksi. Konserttien täyttöaste oli 
tammi-maaliskuussa 98 %. Kevätkaudella konsertit jouduttiin perumaan 13.3.2020 lähtien ja 
järjestämään syyskaudella turvavälit huomioiden. Syyskauden osalta täyttöaste on laskettu 
pienemmän kapasiteetin mukaan. Myös loppuvuodesta konsertteja jouduttiin perumaan. 

 
2. Orkesterin toimintaan kuuluva vuorovaikutuksellinen yleisötyö tavoittaa yhteensä 4 000 osallis-

tujaa (2019 tavoite 4 000 osallistujaa). 
 

Yleisötyö tavoitti 2 458 osallistujaa. Tavoite ei toteutunut, koronapandemian takia yleisötyön ti-
laisuuksia ei voitu järjestää normaalisti. 
 

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

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

 
Kaupunginteatterissa tuotettiin vuoden aikana seitsemän ensi-iltaa, joista neljä oli näyttämöllä 
ja kolme pienellä näyttämöllä. Lisäksi teatterin suurelle näyttämölle toteutui viidentenä ensi-
iltana yhteistyössä kahdeksan ammattiteatterin kanssa toteutettu yhteistyöproduktio. 
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2. Kaupunginteatterin kokonaiskävijämäärätavoite on 62 000 katsojaa ja näyttämöiden täyttöaste 
on 72 %. Vuonna 2019 kokonaiskävijämäärätavoite on 60 000 ja päänäyttämön täyttöaste 72 
%. Yleisötyön tavoite pysyy vuoden 2019 tasolla, osallistujamäärän ollessa 8 850. 

 
Teatteri joutui sulkemaan toimintansa keväällä ja syksyllä pandemian vuoksi ja esityskaudet 
jäivät vajaiksi. Lisäksi koko alkusyksy ennen sulkua katsomokapasiteetti oli rajoitettu. Teatterin 
kokonaiskatsojamäärä oli 26 108 katsojaa, jolloin täyttöaste oli 33,2 %. Myös yleisötyön toimin-
ta oli supistettava ja myös lopetettava ja yleisötyön tilaisuuksiin pääsi osallistumaan 900 kävi-
jää. 

 

Kaupunkirakenne 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 
1. Toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa huolehtimalla siitä, että uudesta ker-

ros- ja rivitalotuotannosta vähintään 95 % sijoittuu yleiskaavan kestävän liikkumisen vyöhyk-
keelle. 

 
Ei toteutunut. Vuoden 2020 kerros- ja rivitalotuotannosta 88 % sijoittui yleiskaavan kestävän 
liikkumisen vyöhykkeelle. 

  
2. Tavoitteena on luovuttaa 10 uutta yritystonttia. Kaavoitetaan uutta yritystonttivarantoa keski-

määrin 10 ha/vuosi huomioiden sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus 
sekä yritysvaikutukset. 

 
Toteutui. Luovutettuja tontteja vuonna 2020 oli yhteensä 14, joista 7 myytiin ja 7 vuokrattiin. 
Pitkällä aikavälillä tonttivarannon tavoite toteutuu. Uusia tontteja kaavoitettiin 6,1 ha vuonna 
2020, mutta keskimäärin 11 ha/vuosi aikavälillä 2013-2020. 

 
Liikenne- ja viheralueet  
3. Suojateillä tapahtuvien onnettomuuksien määrää vähennetään 30 % vuoden 2018 tasosta 

vuoden 2023 loppuun mennessä (vuonna 2018 suojateillä tapahtui 25 onnettomuutta, joissa 
loukkaantui 9 henkilöä). 

 
Toteutui. Vuonna 2019 suojateillä tapahtui 22 onnettomuutta, joissa loukkaantui 16 henkilöä ja 
2020 suojateillä tapahtui 16 onnettomuutta. Onnettomuuksien määrän vähentämisessä päästiin 
tavoitteeseen. 

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

Ei toteutunut. Matkamäärä vuonna 2020 oli 4,87 miljoonaa matkaa. Laskua oli edelliseen vuo-
teen verrattuna -36,8 %. 

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

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

Ei toteutunut. Uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika oli enintään 6 viikkoa 64 
%:ssa myönnetyistä luvista. Tavoitetta ei täysin saavutettu johtuen kahden henkilön resurssiva-
jauksesta sekä haettujen rakennuslupien määrän kasvusta. Käsittelyaikaan on laskettu myös 
asiakkaasta johtuva viive. 
 
Ympäristölupa- ja maa-aineshakemuksia oli viisi, joista neljän käsittelyaika oli alle 4 kuukautta 
ja yhden alle viisi kuukautta. 

 
6. Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisille kohteille sekä maa-aineslupakohteille 

tehdään yhteensä noin 90 valvontakäyntiä (100 % suunnitelluista). Ympäristöterveydenhuollon 
suunnitelmalliset tarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti. 
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Ei toteutunut. Ympäristönsuojelulain valvontasuunnitelman mukaisille kohteille sekä maa-
aineslupakohteille tehtiin yhteensä 69 valvontakäyntiä (95 % suunnitelluista). Osalla suunnitel-
luista valvontakohteista ei ollut toimintaa vuonna 2020. 
 
Ympäristöterveydenhuollossa suunnitelmallisia tarkastuksia tehtiin 92 % tavoitteesta. Tarkas-
tustavoitetta ei saavutettu täysin johtuen keväällä 2020 vallinneista poikkeusoloista, jolloin 
suunnitelmallista valvontaa ei voitu normaalisti suorittaa. 
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2.1.3 Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

Liikelaitosten valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen: 

Tilapalvelu-liikelaitos 

1. Otetaan käyttöön hiilijalanjäljen seurantaan laskentamenetelmä. 
 
Vuonna 2020 otettiin käyttöön Enerkey-energiakulutuksen hallintaohjelmiston laajennusosio, 
joka mahdollistaa mm. CO2-päästöjen seurannan ja raportoinnin sekä vertailun edellisiin vuo-
siin.  
 
Tilapalvelun omien kiinteistöjen, joiden energiankulutuksen Tilapalvelu maksaa, kokonaisener-
giankulutus oli vuonna 2020 noin 101 GWh. Näiden rakennusten energiankulutukseen kohdis-
tuvat hiilipäästöt olivat lämmityksen osalta 9058 tCO2. Energiankulutus oli 8 % ja hiilipäästöt 
11,5 % pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.  
 

2. Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 MWh:n vuotuinen säästötavoite ko-
konaisenergian kulutuksessa. 
 
Laskennallinen säästömäärä on noin 900 MWh. Vuodelle 2020 asetettu säästötavoite tulee to-
teutumaan. 
 

3. Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,5 (asteikolla 1-5 pistettä). 
 
Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kiinteistöt ovat olleet vuonna 
2020 vähäisemmällä käytöllä ja tilojen käytössä on jouduttu tekemään toiminnallisia muutoksia 
sekä poikkeusjärjestelyjä. Tämän vuoksi asiakaskysely päätettiin siirtää toteutettavaksi seuraa-
van kerran syksyllä 2021. Alkuvuonna 2020 toteutettua edellisen vuoden kyselyn tuloksia voi-
daan kuitenkin hyödyntää toimintaa kehitettäessä. 
 

4. Toteutetaan Örebro -olosuhde- ja oirekysely koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle. 
 
Tilapalvelu teetti helmi-maaliskuussa 2020 koulujen, päiväkotien sekä päiväkotikoulujen henki-
lökunnalle viiden vuoden välein tehtävän olosuhde- ja oirekyselyn (Örebro). Kysely on tehty 
vuodesta 2001 alkaen. Kysely tehtiin kiinteistöjen lämmityskauden aikana, jolloin sisäilman laa-
tu on heikointa. Kyselyn avulla saatiin selkeä kuva kiinteistön olosuhteista. 
  
Kyselyn tuloksissa todettiin melun olevan merkittävin sisäilmaston haittatekijä ja ainoa raja-
arvon (40 % vastaajista) ylittävä haittatekijä. Merkittävimmiksi oireiksi koettiin käsien iho-oireet 
ja väsymys. 
  
Kyselyn vastausprosentti oli koulujen osalta 52 %, päiväkotien 72 % ja päiväkotikoulujen 68 %. 
 

Kylän Kattaus -liikelaitos 

1. Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoi-
tetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 
euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv. Vuoden 2020 tavoite on 
80 000 euroa/htv. 
 
Tarkasteltaessa vuoden 2020 toiminnan tulosta, asetettua liikevaihtotavoitetta ei saavutettu. 
Tähän vaikutti koronapandemian vaikutus liikevaihtoon eli tulojen menetys 2,5 milj. euroa. 
Normaalioloissa tämä tavoite olisi saavutettu. Toimintaa tehostetaan mm. Kylän Kattauksen 
säästöohjelman avulla.  
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Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Tavoite vuodelle 2020 oli 
80000 euroa / htv. Tarkasteltaessa vuoden 2020 toiminnan tulosta, asetettua liikevaihtotavoi-
tetta ei saavutettu. Tähän vaikutti koronapandemian vaikutus liikevaihtoon eli tulojen menetys 
2,5 milj. euroa. Normaalioloissa tämä tavoite olisi saavutettu. Toimintaa tehostetaan mm. Kylän 
Kattauksen säästöohjelman avulla. 
 

2. Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asia-
kasryhmille kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden tavoitekeskiarvo vuodelle 2020 
on 3,7 (asteikolla 1–5). 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen 
sopien. Vuonna 2020 asiakastyytyväisyyskyselyjä ei voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. 
Kyllön ja Palokan kaupunginsairaalan sairaalaruokailun asiakastyytyväisyyskysely siirrettiin to-
teutettavaksi keväällä 2021. Kyselyajankohtaa siirrettiin Kyllön osastojen keskitetyn ruoanjake-
lun pilotoinnin ja Palokan sairaalan osastojen muutosten vuoksi. Jatkuvaa palautetta kerätään 
kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä. Vuonna 2021 keskitytään palautejärjestelmän ja 
asiakaskokemuksen kehittämiseen, toiminnan vakiinnuttamiseen ja laadun parantamiseen. 
 

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 

Onnettomuuksien ehkäisy: 
 
Tavoite 1  
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2020 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-
tarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. 

Toteuma: Pelastuslaitos määritteli valvonnan toteuttamisen menettelyt ja kohdentamisen valvon-
tasuunnitelmassa, jonka pelastusjohtaja vahvisti allekirjoituksellaan 20.1.2020. Valvonta-
suunnitelman toteutumaa seurattiin kuukausittain. Valvontatyöhön käytettävissä olevat resurssit 
olivat 25,4 henkilötyövuotta. Valvontatehtävien toteutumat vuosina 2013–2020 on esitetty seuraa-
vassa taulukossa. Toimintamenetelmien muutos perinteisestä palotarkastustapahtumasta asuin- ja 
vapaa-ajan asuinrakennusten osalta tapahtuvaan paloturvallisuuden itsearvioon on toteutettu por-
taittain valtakunnallisen ohjauksen mukaisesti. 

 Valvontatehtävät vuosittain 

Pelastustoimen alue 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Keski-Suomi 10 588 9 547 17 906 15 386 15 417 14 562 14 020 14 326 

 

Taulukko. Valvontatehtävät vuosittain 
 
Koronavirusepidemiasta johtuen valvontatehtävämäärien jälkeen suluissa on esitetty vertailun 
vuoksi myös vuoden 2019 vastaavat luvut. Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten valvonta toteutettiin 
asukkaiden paloturvallisuuden itsearviointina. Valvontakirjeitä, jotka sisälsivät palautuslomakkeen, 
ohjeet ja oppaan, lähetettiin 15 810 kappaletta. Lomakkeita palautui täytettynä 10 321 kohteesta. 
Palautusprosentiksi muodostui 65 % (68 %).  Yleisten palotarkastusten luokkiin A1-A6 kuuluvien 
laitos- ja yrityskohteiden tarkastusprosentti oli 91 % (94 %). Yhteensä vuonna 2020 tarkastusvuo-
rossa olleista 1 450 kohteesta tarkastettiin 1 354 kappaletta.  
 
Muihin kuin A1-A6 palotarkastusluokkiin kuuluviin kohteisiin tehtiin yleisiä palotarkastuksia 217 
(119). Hallintomenettelyn mukaisesti jälkitarkastuksia suoritettiin 246 (194) kertaa. Uusien raken-
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nusten yhteydessä tehtäviä erityisiä palotarkastuksia tehtiin vuonna 2020 Keski-Suomessa lisäksi 
193 (95), erinäisistä syistä suunnitelmaan nähden ylimääräisiä palotarkastuksia 162 (149) ja ylei-
sötilaisuuksien turvallisuusjärjestelyjen toteamiseksi tehtyjä palotarkastuskäyntejä 10 (53). Muita 
palotarkastuskäyntejä kirjattiin vuonna 2020 vielä 326 kappaletta. Palotarkastusten kokonaismäärä 
oli 2 508. 
 
Asiakirjavalvonnan paloturvallisuuden itsearviointikohteiden osalta vuonna 2020 kirjattiin valvonta-
sovellukseen 10321 (11 029) kohteen tiedot. Pelastussuunnitelmia käsiteltiin 50 (56) uuden koh-
teen osalta. Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmia arvioitiin 133 (322) tilaisuudesta. Paloteknis-
ten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjoja vietiin valvonta-
sovellukseen 366 (300) kappaletta. Muuta asiakirjavalvontaa kirjautui tehdyksi 83 (38) kertaa. 
Kaikkiaan asiakirjavalvontaa toteutui vuonna 2020 11 234 (11 745) kappaletta. 

Tavoite 2  
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien 
tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma -asiakirjassa 
tarkemmin kuvatulla tavalla. 
 
Toteuma: Turvallisuusviestintää toteutettiin Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman 
mukaisesti 13.3.2020 saakka. Tämän jälkeen rajoitukset astuivat voimaan ja heti oli selvää, että 
turvallisuusviestinnän osalta ei tulla pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vuoden 2020 aikana. Tur-
vallisuusviestinnän ohjeita ja materiaalia julkaistiin median avulla eri tavoilla toteutettuna. Toiminta 
on ollut tehostettua, kohdennettua ja viikoittaista. 
 
Turvallisuusviestintään liittyviä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin vuonna 2020 yhteensä 
(suluissa vuosi 2019) 

• 8 744 (41 441) henkilölle. 
• Tämä vastaa noin 3 % (15 %) osuutta maakunnan väestömäärästä. 
• Tilaisuuksien lukumäärä 285 (802 oli vuosikymmenen suurin) oli vuosikymmenen pienin. 
 

Aihealueittain tilaisuuksissa annettiin eniten 
• alkusammutuskoulutusta 90 (312 kertaa) 
• ensiapukoulutusta 78 (177) kertaa sekä neuvottiin 
• toimimaan hätätilanteissa 54 (213) kertaa. 

 
Kohderyhmittäin tarkasteltuna turvallisuuskoulutusta ja neuvontaa kohdistettiin vuonna 2020 eniten 

• hoitolaitosten henkilökunnalle 78 (203) kertaa 
• peruskoululaisille: 1.–6. luokille 38 (137) kertaa 
• 7.–9. luokkalaisille 54 (95) kertaa. 
• lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille koulutuksia pidettiin 16 (26) kertaa 
• alle kouluikäisille 11 (71) kertaa. 
• päivähoitohenkilöstölle koulutusta annettiin 19 (26) kertaa 
• oppilaitosten henkilökunnalle 12 (16) kertaa. 
• yrityksille suunnattuja koulutuksia oli 25 (67) kpl. 
Sosiaalisen median kautta toteutettu turvallisuusviestintä ei sisälly edellä mainittuihin lukuihin. 

 
Pelastustoiminta:  
 
Tavoite 3 
Kiireelliset pelastustehtävät kyetään aloittamaan riskiluokittain niille asetettujen tavoitteiden mukai-
sesti. Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaikatavoite on 13 minuuttia. Yksityiskoh-
taisempina mittareina käytetään tavoitteen täyttymisprosenttia (tavoite on vähintään 50 %) sekä 
mediaaniaikaa riskiluokittain. 
 
I riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 6 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 11 minuutissa (vähintään vahvuudella 
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 20 minuutissa. 
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II riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 10 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 14 minuutissa (vähintään vahvuudella 
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 
 
III riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 20 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 22 minuutissa (vähintään vahvuudella 
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 30 minuutissa. 
 
IV riskiluokan riskiruuduissa pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön tulee tavoittaa riskiruudut 36 
minuutin kuluessa ja tehokkaan pelastustoiminnan alkaa 38 minuutissa (vähintään vahvuudella 
1+3). Pelastusjoukkueen tulee olla paikalla 40 minuutissa. 
 
Toteuma: Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika vuonna 2020 kaikissa kiireelli-
sissä tehtävissä riskiluokista riippumatta oli 11 minuuttia ja 31 sekuntia, joka on aikaisempien vuo-
sien tasoa. Toimintavalmiusaikojen osalta tavoitteet saavutettiin II- ja IV-riskiluokkien osalta, mutta 
I-riskiruuduissa ei päästy tavoiteaikaan, vaan I-riskialueen tehtävistä tavoitettiin 46 % (50 % vaati-
mus) tavoiteajassa. I-riskialueen mediaaniaika oli 6:10. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika 
tavoitettiin hyvin I.-riskialueella. Tehokas pelastustoiminta alkoi tavoiteajassa 71 % tehtävistä (50 
% vaatimus). Pelastusjoukkueen tehtävissä keskimääräinen toimintavalmiusaika oli Keski-Suomen 
alueella 9 min 5 sekuntia ja tavoiteaika saavutettiin 84% tehtävillä. 
 
Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä kohteen tavoiteajassa riski-
luokittain (I, II, III ja IV). Taulukko 1. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttymis-
prosentti = 50 % 
 

riskiluokka tavoiteaika, min tavoiteajassa % mediaani kpl   

I 6 46 6:10 499   

II 10 83 7:00 983  

III 20 97 9:40 303  

IV 36 100 14:11 1129  
 
Taulukko. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttymisprosentti  
 
Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain  
(I, II, II ja IV) Taulukko 2 
 

 riskiluokka tavoiteaika, min tavoiteajassa % mediaani kpl   

I 11 71 10:00 136  

II 14 84 11:10 314   

III 22 97 12:25 115   

IV 38 98 17:10 612   

           
Taulukko. Pelastustoimintatehtävissä alkoi tehokas pelastustoiminta riskiluokittain 
 
Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2019 lopussa on esitetty alla olevassa 
taulukossa: 

    Ruutujen määrä Väestömäärä 

  Riskiluokka (kpl, km2) 2019 (arvio) 

  Riskiluokka I 16 46 448 

  Riskiluokka II 165 117 527 

  Riskiluokka III 228 42 112 

  Riskiluokka IV 19 571  69 654 

  Yhteensä 19 980 275 741 
Taulukko. Riskiruutujen jakautuma Keski-Suomessa 
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Varautuminen ja väestönsuojelu: 
 
Tavoite 4: 
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen 
sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoi-
minnassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen 
ja alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian 
päämääriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan val-
miustoimikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.  
 
Toteuma: Ennen kevään rajoitteita pelastuslaitos ehti osallistua Puolustusvoimien paikallispuolus-
tusharjoituksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Harjoitus 
toteutettiin KSTURVA:n laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti ja yhtenä toiminnallisena tavoit-
teena oli testata myös pelastuslaitoksen kemikaalitorjuntavalmiutta (CBRNE) uudella kalustolla 
vaativassa tilanteessa. Harjoittelun lisäksi omaa jatkuvuuden hallintaa on ylläpidetty mm. suojava-
rusteiden säännöllisillä tarkastuksilla ja tarvittavilla täydennyksillä. Tilaturvallisuutta kehitetiin edel-
leen vuoden 2020 aikana paloasemien lukitusjärjestelyjen muutoksilla ja ICT-jatkuvuutta suunni-
telmien päivittämisellä. Vuoden 2021 valmiussuunnitelman päivitystyö aloitettiin myös vuoden 2020 
lopulla. 
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2.1.4 Kuntakonsernille asetettujen tavoitteiden toteutuminen 

Tytäryhtiöiden valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
nen: 

Alva-yhtiöt Oy 

Yhtiö hinnoittelee kaukolämmöstä perittävät maksut siten, että ne eivät merkittävästi poikkea kym-
menen suurimman kaupungin taksojen keskiarvosta ja että kaukolämpö säilyy kilpailukykyisenä 
lämmöntuotantomuotona ja siten turvaa kaukolämpöinfrastruktuurin arvon säilymisen. Yhtiö kehit-
tää toimintaansa ja tekee investointeja siten, että yhtiön toimittamien vesi- ja energiapalveluiden 
toimitusvarmuus on valtakunnallista keskitasoa tai parempi ja että yhtiön kehitys tukee kaupunki-
konsernin tavoitteiden saavuttamista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yhtiö tukee aktiivisesti kau-
punkikehitysalustoja ja toimialansa tuottavuuden nousua kehittämällä uusia energian ja vedenhal-
linnan liiketoimintamalleja sekä osallistumalla liiketoimintaekosysteemien rakentamiseen. 
 

Energiateollisuuden tilastoinnin (1.7.2020) mukaan Alvan kaukolämmön hinta alittaa keskiar-
von kaikissa vertailun talotyypeissä (omakotitalo, 15 asunnon rivi/kerrostalo, 80 asunnon ker-
rostalo). Kiinteistöliiton tilastoinnin (2020) mukaan Jyväskylässä kaukolämpö on 2,3 % yli 10 
suurimman kaupungin keskiarvon. Ero tuloksessa selittyy tilastoinnin tekijöiden laskentamalleil-
la. Alva-yhtiöt Oy:n kaukolämmön hinta ei merkittävästi poikkea kymmenen suurimman kau-
pungin keskiarvosta.  
 
Vesi- ja energiapalveluiden toimintavarmuus on valtakunnallista keskiarvoa parempi. Vain läm-
pöverkon keskimääräinen keskeytystaika ylittää valtakunnallisen keskiarvon, koska verkoston 
saneerauksesta johtuvat suunnitellut katkot lasketaan mukaan tilastointiin. Investointitaso on 
siis riittänyt pitämään verkko-omaisuuden kunnon hyvällä tasolla. Tason ylläpitämiseksi ja il-
mastotavoitteiden saavuttamiseksi erityisesti vesihuollon laitosinvestoinnit ja energiantuotan-
non investoinnit Rauhalahden korvaamiseksi ja päästöttömän tuotannon lisäämiseksi nostavat 
investointitarvetta seuraavan kymmenvuotiskauden aikana. Näiden investointien teknisten rat-
kaisujen suunnittelu etenee hyvin.  
 
Yhtiöllä on lukuisia tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeita, jotka tukevat omistajakaupungin 
kaupunkikehitysalustatoimintaa. Lisäksi tuote- ja palvelukehitystä tehdään sekä nykyisten asi-
akkaiden tyytyväisyyden ja asiakasuskollisuuden lisäämiseksi että uuden liiketoiminnan luo-
miseksi. Yhtiö on ollut aloitteellinen ja aktiivinen toimija useissa uusia arvoverkostoja luovissa 
hankkeissa, joissa kumppaneina on myös paikallisia yrityksiä, oppi- ja tutkimuslaitoksia sekä 
muita kuntia. 
 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

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

• Korkeakoulujen yhteishaussa keväällä 2020 JAMKin vetovoima (1.sijaiset hakijat/aloituspaikat) 
tavoiteluku 4.5 ja sijoittuminen kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukkoon.  

• JAMKin opiskelijoiden käynnistämät uudet yritykset Jyväskylän seudulla, tavoiteluku vähintään 
25 yritystä 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus 
on vähintään 20% JAMKin kokonaisrahoituksesta uudistetun strategian tavoitteiden mukaisesti. 
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• JAMKilla on käynnissä vähintään kaksi kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosys-
teemissä. 

 
JAMK oli 3. suosituin ammattikorkeakoulu kevään haussa. Vetovoimalukumme (ensisijaisia 
hakijoita/aloituspaikka) oli 3,85. Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2020 kuusi kappaletta. Val-
tionrahoituksen ulkopuolisen rahoituksen osuus vuonna 2020 oli 25 % kokonaisrahoituksesta.  
 
JAMKilla on menossa seuraavat neljä kehityshanketta Hippoksen alueen innovaatioekosys-
teemissä:  
1) Platform ecosystem for strengthening of RDI activities in multidisciplinary rehabilitation. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää monialaisen kuntoutuksen TKI-toimintaa, erityisesti kes-
kittyen soveltavan tutkimuksen edistämiseen. Hankkeessa kehitetään alustaekosysteemiä, 
jota hyödyntäen laaditaan monialaisen kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen tiekartta. Tie-
kartta tulee kuvastamaan sekä tutkimussuuntia että niitä toimia ja toimenpiteitä, joita tarvi-
taan soveltavan tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi sekä tutkimustulosten muunta-
miseksi uudeksi liiketoiminnaksi ja innovaatioiksi ekosysteemissä. Lisäksi keskitytään tut-
kimusosaamisen kasvattamiseen, joka luo pohjaa pitkäjänteiselle tutkimusprofiilin nostami-
selle JAMKissa. Hanke vahvistaa alueellista yhteistyötä kuntoutusalalla.  

2) E-urheilulla yhteisöllisyyttä ja liiketoimintaa (eLämää) -hankkeen tarkoituksena on luoda 
Keski- Suomeen e-urheiluyhteisön valmennuksen ja toiminnan keskus, jota hyödynnetään 
yhteisön, uuden osaamisen, joukkue- ja seuratoiminnan, koulutus- ja urheilijapolkujen sekä 
liiketoiminnan kehittämisessä Keski-Suomessa. eLämää-hankkeessa pilotoidaan ja kon-
septoidaan e-urheiluun keskeisesti liittyviä ilmiöitä kuten peli- ja hyvinvointivalmennusta, 
koulutus- ja urheilupolkujen rakentamista, e-urheiluyhteisön rakentumista, e-urheilua nuori-
sotyön välineenä, keinoja ja välineitä pelikasvatukseen vanhemmille, seuroille ja valmenta-
jille.  

3) Training room -hankkeen tavoitteena on kansainvälisesti houkutteleva ja ainutlaatuinen 
Training Room -konsepti, mikä toimii itsenäisesti huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen 
koulutus-, tutkimus- ja innovaatiokeskittymänä.   

4) GaitAge-tutkimusprojekti tuottaa uutta tietoa yksilö-ympäristö vuorovaikutuksesta ja sen 
merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksiin. 

 

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävillä kunnossapidon toiminnoilla. Yhtiön 
tulee rahoittaa asuntokannan korjaustoimenpiteet ilman kaupungin lisäpanostusta kuitenkin siten, 
että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 
 
Yhtiö osallistuu myös uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja 
yksityisten toimijoiden kanssa. 
 

JVA on huolehtinut omaisuuden arvon säilyttämisestä ilman kaupungin lisärahoitusta kohtuulli-
sen vuokratason säilyttäen. Koronapandemia on aiheuttanut viivästyksiä korjaustoimenpiteisiin, 
mutta viivästykset painottuivat lähinnä kevään sulkuaikaan ja tilanne korjaantuu kohtuullisessa 
ajassa vuoden 2021 aikana eikä pitkänaikavälin vaikutuksia ole odotettavissa.  
 
Yhtiö osallistuu uusien asumisenratkaisujen ja -mallien kehittämiseen yhdessä kaupungin ja 
yksityisten toimijoiden kanssa. Vuonna 2020 omaksilunastamisratkaisuja tutkittiin ARA-
hankkeen muodossa. 

 

Mustankorkea Oy 

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

Mennyt vuosi oli yhtiölle taloudellisesti haasteellinen. Tytäryhtiön perustamisen vuoksi yhtiön 
liikevaihto putosi usealla miljoonalla eurolla. Talous heikkeni loppuvuotta kohti mm. ko-
ronapandemian ja Laukaan jätekuljetusten aiheuttaman lisätyövoiman tarpeen sekä jätekes-
kuksen kasvaneen urakointimäärän vuoksi. Myös biokaasulaitoksen kunnostaminen ja ylläpito 
maksoi arvioitua enemmän.  Vaikka liikevaihto oli budjetoitua suurempi (n. 15,4 M€), niin liike-
voitto oli niukasti (n. 139 600 €) positiivinen ja hieman budjetoitua pienempi. Biokaasulaitoksen 
valmistuminen joulukuussa ja siitä kirjattu poistoeron lisäys aiheutti sen, että tilikauden tulos oli 
lähes 1,7 M€ tappiollinen. Yrityksille tarjottavia jätehuoltopalveluja varten perustetun tytäryhti-
ön, MKO Ympäristöpalvelut Oy:n, toiminta lähti hyvin käyntiin. Sen liikevaihto (n. 4,6 M€) ja lii-
ketulos (n. 0,8 M€) olivat hieman budjetoitua suuremmat. 
 
Jätekeskuksessa vastaanotettujen jätteiden kokonaismäärä kasvoi n. 10 % edellisvuodesta. 
Seka- ja biojätteen määrä laski hieman edellisvuoteen verrattuna, mutta puhdistamolietteen 
määrä sen sijaan kasvoi. Tuotemyynti sekä mullan, että biokaasun osalta on ollut ennakoitua 
parempaa. Mullan myynti oli ennätyksellistä, lähes 70 000 tonnia. Biokaasun myynti notkahti 
keväällä pandemian ollessa pahimmillaan, mutta vuosimyynti ylitti hieman budjetoidun määrän 
ollen n. 544 000 kg. Yhtiön vastaanottamista jätteistä n. 61,6 % ohjautui materiaalihyötykäyt-
töön, n. 31,6 % energiahyötykäyttöön ja n. 3,7 % loppusijoitukseen.  
 
Koronapandemia ja Laukaan jätekuljetusten aloitus huhtikuussa aiheutti odottamattoman suu-
ren asiakasyhteydenottojen tulvan asiakaspalveluun. Suman purkamiseen jouduttiin ottamaan 
lisätyövoimaa, mikä näkyi kasvaneena henkilöstö- ja ulkopuolisen palvelun kuluna. Myös vuo-
den 2021 alussa aloitettu muovin erilliskeräys on aiheuttanut runsaasti yhteydenottoja. Aikai-
sempia vuosia suuremmat yhteydenottomäärät ovat jatkuneet edelleen.  
 
Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen vuoksi Toivakan jätekuljetusten aloittamista 
päätettiin siirtää puolella vuodella alkamaan vasta huhtikuussa 2021.  
 
Mustankorkea tavoite kehittää Mustankorkean jätekeskuksesta merkittävä kiertotalouskeskit-
tymä astui askeleen eteenpäin, kun Fortum Oyj:n tytäryhtiö Fincumet Oy on siirtänyt metallilii-
ketoimintaansa vuokra-alueelle. Tavoitteena on, että Fortum tuo alueelle jatkossa myös muuta 
liiketoimintaa. Myös MKO Ympäristöpalvelut teki sopimuksen Fortumin kanssa yhteistyössä 
alueen yrityksille tarjottavista jätehuoltopalveluista. Yhteistyön odotetaan tuovan jätekeskuksen 
alueelle lisää liiketoimintaa ja jätevolyymiä. Neuvotteluja on aloitettu myös muiden alan toimi-
joiden kanssa. 

 

Jykia Oy 

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

Vuosi 2020 on toteutunut budjetoitua paremmin budjettia pienempien kustannusten sekä bud-
jettia suurempien myyntituottojen ansiosta. Liikevaihto kasvoi ennakoidusti uusien hankkeiden 
valmistuttua. Vuonna 2020 käyttöön otettiin Silvastin Ajoneuvokeskus sekä RISE Kampus. 
Helmikuussa avattiin Digi & Game Center, jossa Jykia toimii vuokranantajana. Jykia käynnisti 
vuoden lopulla David Brown Santasalon tehdashankkeen rakentamisen Eteläporttiin. Vuonna 
2020 käynnistettyä Tourulankulman kaavakehityshanketta viedään eteenpäin yhdessä Jyväs-
kylän kaupungin kanssa. Tavoitteena on saada rakentaminen käyntiin alueella viimeistään ke-
väällä 2022. 
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Jyväs-Parkki Oy 

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

Laiteinvestoinnit ja P-Paraatin suunnittelukustannukset yhtiö on rahoittanut kassavaroillaan. 
  
Koronapandemia on vaikuttanut negatiivisesti yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen. Pysäköintitulot 
ovat laskeneet vuoteen 2019 verrattuna noin 1,2 M€ ja kävijämäärät pysäköintitaloissa ovat 
laskeneet noin 28,54 %. Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti yhtiölle on myönnetty yritysten 
määräaikaista kustannustukea 190.214 euroa. 
 
Yhtiö maksoi vuoden 2020 aikana osinkoa Jyväskylän kaupungille 1 000 000,00 euroa. 
 
Yhtiö on mukana mm. keskustan sekä Kankaan alueen pysäköintihankkeiden kehittämisessä 
ja niiden pysäköintiratkaisujen toteuttamisessa. Yhtiö on mukana myös keskustan elävöittämi-
seen liittyvissä kehityshankkeissa. 

 

Education Facilities Oy 

Yhtiön tulee huolehtia omaisuuden arvon säilymisestä riittävällä kunnossapito- ja peruskorjaustoi-
minnalla. Yhtiön tulee rahoittaa kiinteistökannan peruskorjaukset ilman kaupungin lisäpanostusta 
kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. 
 
Yhtiön tulee periä vuokrattavista toimitiloistaan elinkaarivastuuvuokraa. Vuokran tulee sisältää 
oman pääoman korko. 
 

Yhtiö huolehtii kiinteistöjen kunnosta ja arvon säilymisestä kiinteistöjen vuosikorjausohjelma-
toimenpiteillä. Kunnossapidon töitä on toteutettu vuosikorjausohjelman mukaisesti noudattaen 
kohteiden PTS:n suunnitelmia. Erillisiä peruskorjaushankkeita ei toteutettu vuonna 2020. 
 
Yhtiö ei ole vuoden aikana hankkinut lisärahoitusta omistajalta, vaan kunnossa- ja ylläpitotoi-
minta rahoitetaan yhtiön omilla vuokratuloilla ja kassavaroilla. Uudisrakennushankkeisiin on 
käytetty ulkopuolisten rahoituslaitosten lainoja. 
 
Kohteiden ylläpitovuokria on tarkistettu vuonna 2020 vuokrasopimusten mukaisesti. Kiinteistö-
jen elinkaarikustannukset on huomioitu ylläpitovuokrissa. Yhtiön perimät pääomavuokrat sisäl-
tävät oman pääoman koron.  

 

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 

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

Jäteveden käsittelyn yksikkökustannukset ovat olleet tehdyn selvityksen mukaan edelleen var-
sin kohtuullisella tasolla verrattuna vastaavan kokoluokan kaupunkeihin.  
 
Kuluneen vuoden käyttötaloutta rasitti Nenäinniemen puhdistamon sähköverkkoliittymän mit-
tauksessa keväällä 2020 havaittu mittausvirhe. Mittaus näytti puolet liian vähän verrattuna to-
delliseen kulutukseen. Mittausvirheestä koitui kolmelta edelliseltä vuodelta sähkön siirron ja 
hankinnan osalta jälkilaskutusta, joka rasitti yhtiön käyttötaloutta. Käyttötaloudessa onnistuttiin 
muilta osin budjetoitua paremmin, joten käyttötalouden ylitys jäi ennakoitua selvästi vähäisem-
mäksi. 
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Nenäinniemen puhdistamo on käsitellyt jätevedet ympäristölupaehtojen mukaisesti. 
 

Jyväskylän Paviljonkisäätiö 

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

Jyväskylän Paviljonkisäätiön tulos on budjetin mukainen eli 0 tasolla. Säätiön kassavarat kui-
tenkin pienenivät edelliseen vuoteen nähden aiempien vuosien mukaisesti. Koronapandemia 
vaikutti merkittävästi Paviljonkisäätiön vuokralaisten toimintaan ja he eivät juuri pystyneet jär-
jestämään tapahtumia vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Vuonna 2020 ei 
tehty investointeja Paviljongin kiinteistöön. 
 

Jyväskylän Jäähalli Oy 

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

Vuosi meni budjetoidun mukaisesti ja yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa. Tiedossa ei ole kor-
jauksia tai investointitarpeita, joiden vuoksi talousarvion mukaisia hoito- tai rahoitusvastikkeita 
olisi muutettava. Yhtiö on aktiivisesti mukana Hippos2020-hankkeen kehittämistyössä, eikä ny-
kyiseen hallirakennukseen suunnitella lainoitusta edellyttäviä investointeja. Koronapandemian 
aiheuttaman poikkeustilan ja kokoontumisrajoitusten vuoksi kaikki toiminta hallissa loppui huh-
tikuun alussa ja rakennus oli lukittuna. Rajoitettu harjoittelutoiminta hallissa käynnistyi kesä-
kuun alussa ja syksyllä pelattiin muutama liigaottelu, jossa katsojat olivat koronarajoituksin pai-
kalla. Vuoden lopulla rajoitukset taas kiristyivät ja ottelut pelattiin ilman katsojia. Viranomais-
päätöksiä seurataan ja hallin toiminta sopeutetaan kokoontumisrajoitusten mahdollisesti muut-
tuessa. 
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2.2 Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen 

2.2.1 Käyttötalouden toteutuminen 

Talousarvion toteutumisvertailu esitetään samalla tarkkuudella (1 000 euroa) kuin talousarvio. 

Käyttötaloustulojen toteutuminen 2020 

 TA TA+M TP Poikkeama TP/TA 
Poikkeama 

TP/TA+M 

1 000 euroa 2020 2020 2020 euroa % euroa % 

Konsernihallinto 16 027 16 027 16 963 936 5,8 % 936 5,8 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 49 430 48 966 54 130 4 700 9,5 % 5 164 10,5 % 

Kasvun ja oppimisen palvelut 10 961 10 932 12 024 1 063 9,7 % 1 092 10,0 % 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 9 920 9 920 8 026 -1 894 -19,1 % -1 894 -19,1 % 

Kaupunkirakennepalvelut 53 768 51 018 49 890 -3 878 -7,2 % -1 128 -2,2 % 

Toimintatulot 140 106 136 863 141 033 927 0,7 % 4 170 3,0 % 

Tilapalvelu 99 045 99 045 100 492 1 447 1,5 % 1 447 1,5 % 

Kylän Kattaus 27 311 24 867 26 239 -1 072 -3,9 % 1 372 5,5 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos 35 498 35 498 35 675 177 0,5 % 177 0,5 % 

Toimintatulot Liikelaitokset 161 853 159 410 162 405 552 0,3 % 2 995 1,9 % 

Toimintatulot yhteensä 301 959 296 273 303 438 1 479 0,5 % 7 165 2,4 % 

 
 

Toimintatulojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2020   

  
Konsernihallinto 936 

Työterveyshuolto 499 

Tietohallinnon tulot 297 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 238 

Työllisyyspalveluiden hankeet 209 

Digihankkeet 139 

Palkkatuettu työllistäminen -193 

Kuntouttava työtoiminta -151 

Muut toimintatulot -103 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 5 164 

Valtion korvaukset rintamaveteraanien palveluiden tuottamisesta 1 875 

Avoterveydenhuollon tuotot mm. sairaanhoitopiirin maksamat päivystyskorvaukset ja saadut luottotappiot 1 361 

Avoterveydenhuollon myyntituotot mm. jäsenkuntien maksuosuudet, lääkäreiden koulutuskorvaukset 747 

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kustannusten korvaukset valtiolta sekä saadut kotikuntakorvaukset 640 

Laskennalliset tapaturmavakuutusmaksutulot 403 

Sote -hankkeiden valtionavustukset 340 

Kaupungin sairaala; jäsenkuntien maksuosuudet 90 

Perheiden ennalt.ehk.palvelut; tulot kunnille myytävistä palveluista ja terveydenhuollon maksutuotot  -187 

Avoterveydenhuolto; terveydenhuollon maksutuotot -103 

Kasvun ja oppimisen palvelut 1 092 

Nuorisopalvelujen hanketoiminta ja ulkopuoliset toiminta-avustukset 707 

Konsernihallinnon vyörytykset 432 

Kasvun ja oppimisen hankkeet 344 

Muista kunnista sijoitettujen oppilaiden koulunkäynninohjaajien kulujen korvaukset 342 

Perusopetuksen koulujen toimintatuotot ja muilta kunnilta perusopetuspalveluista laskutettavat tulot 225 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksutuotot 55 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot -1 048 

Muut toimintatulot 36 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -1 894 

Jyväskylän kaupunginteatterin saamat tuet ja avustukset 347 

Museoiden saamat tuet ja avustukset 190 

Museoiden muut toimintatuotot 116 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 52 

Kirjastojen toimintatulot -84 
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Liikuntapalvelujen maksutuotot -1 642 

Jyväskylän kaupunginteatterin muut toimintatuotot -545 

Kansalaisopiston myyntipalveluna toteutettava maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -445 

Muut toimintatulot 117 

Kaupunkirakenne -1 128 

Joukkoliikenteen valtionapu lipputulomenetyksiin 1 840 

Katujen kunnossapito, katutyölupamaksut 722 

Tonttipalvelujen kertaluonteiset maanvuokrat 605 

Maan myyntivoitot ja maankäyttösopimusmaksut 234 

Rakennuslupamaksut -272 

Joukkoliikenteen asiakaslipputulot -3 400 

Kadunrakentamisen tilaustyöt -1 165 

Muut toimintatulot 309 

 

Käyttötalousmenojen toteutuminen 2020 

 TA TA+M TP Poikkeama TP/TA 
Poikkeama 

TP/TA+M 

1 000 euroa 2020 2020 2020 euroa % euroa % 

Konsernihallinto 74 784 74 827 75 883 1 099 1,5 % 1 056 1,4 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 461 468 479 654 480 228 18 761 4,1 % 574 0,1 % 

Kasvun ja oppimisen palvelut 237 886 237 650 231 176 -6 710 -2,8 % -6 474 -2,7 % 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 52 449 52 491 50 687 -1 762 -3,4 % -1 804 -3,4 % 

Kaupunkirakennepalvelut 64 637 64 689 59 570 -5 067 -7,8 % -5 119 -7,9 % 

Toimintamenot 891 223 909 310 897 544 6 321 0,7 % -11 766 -1,3 % 

Tilapalvelu 61 482 61 485 60 478 -1 004 -1,6 % -1 007 -1,6 % 

Kylän Kattaus 27 685 28 693 29 422 1 737 6,3 % 729 2,5 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos 34 226 34 226 34 983 757 2,2 % 757 2,2 % 

Toimintamenot Liikelaitokset 123 393 124 403 124 883 1 490 1,2 % 480 0,4 % 

Toimintamenot yhteensä 1 014 616 1 033 713 1 022 427 7 811 0,8 % -11 286 -1,1 % 

 
 

Toimintamenojen poikkeamien syyt, TA+M / TP 2020   

  
Konsernihallinto 1 056 

Työmarkkinatuen kuntaosuus 3 015 

Kylän Kattauksen toiminta-avustus 2 048 

Työterveyshuolto 525 

Työllisyyspalveluiden hankeet 413 

Business Jyväskylä -1 420 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus -547 

Työllisyyspalveluiden avustukset -410 

Rallin MM-osakilpailut -378 

Konsernihallinnon yhteiset menot -315 

Palkkatuettu työllistäminen -271 

Henkilöstöpalvelut -251 

Kuntouttava työtoiminta -202 

Kesätyöllistäminen -191 

Tapahtumat ja suhdetoiminta -162 

Muut toimintamenot -798 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 574 

Kotihoidon henkilöstömenot mm. koronan aiheuttamat henkilöstösiirrot,   

hälytys- ja tuplavuorokorvaukset, liikkeenluovutus  2 621 

Tapaturma- ja muut vakuutusmaksut 530 

Toimialan hallintoon kirjatut koronakustannukset ja henkilöstömenot mm. kauppa-apu 380 

Sote -hankkeiden kustannukset 334 

Ikääntyneiden asumispalvelut; henkilöstökulut, tarvikekustannukset koronasta johtuen 293 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut; työvoiman vuokrauksen menot sekä ICT -kustannukset 285 

Lastensuojelun henkilöstömenot; nuorisokotien henkilöstön lisäys 232 

Kaupungin sairaala; työvoiman vuokraus, aineet ja tarvikkeet sekä luottotappiot 116 
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Perheiden ennalt.ehk. palvelut; henkilöstömenot (koronasiirrot ja avoimet tehtävät)   

ja palvelusetelimenojen vähennys -1 165 

Avoterveydenhuolto; palvelujen ostot sekä aineet ja tarvikkeet -1 103 

Avoterveydenhuolto; henkilöstömenot -761 

Aikuissosiaalityö; mielenterveyskuntoutujien ja sosiaalihuoltolain mukainen asuminen sekä toimeentulotuki -705 

Vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset ja henkilökohtaisen avun korvaukset -483 

Kasvun ja oppimisen palvelut -6 474 

Koulunkäynninohjaajien toimintakulut, oma toiminta  1 058 

Nuorisopalvelujen hankkeet ja työpajatoiminta 779 

Konsernihallinnon vyörytykset 459 

Muista kunnista sijoitettujen oppilaiden koulunkäynninohjaajat 455 

Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 34 

Aamu- ja iltapäivätoiminta -378 

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus -449 

Perusopetuksen koulujen matkustus- ja kuljetuspalvelut -505 

Varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstömenot -5 014 

Varhaiskasvatuksen kotihoidontuki, palveluseteli ja yks. perhepäivähoidon palveluraha -1 434 

Kylän kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot -1 114 

Muut toimintakulut -364 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -1 804 

Museot 145 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelujen hankkeet 113 

Konsernihallinnon vyörytykset 83 

Liikuntapalvelut -673 

Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut -337 

Kansalaisopiston maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus -302 

Jyväskylä Sinfonian henkilöstömeno -289 

Jyväskylän kaupunginteatteri -199 

Kansalaisopiston muut toimintakulut -185 

Kirjastot -160 

Kaupunkirakenne -5 119 

Henkilöstömenot: kesä- ja kausityöntekijät, rekrytointien kiellot ja viivästymiset -1 416 

KRP:n ja Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen: toimintamallin muutos ja budjetointihaasteet -1 160 

Päällystystyöt ja korjausvelkakohteet, töiden viivästyminen/siirtyminen tuleville vuosille -1 000 

Joukkoliikenteen aikataulumuutosten aiheuttamat säästöt -940 

Rakentamisen tilaustyöt -300 

Toimialan yhteiset menot (sis. lautakunnat) -208 

Muut toimintamenot -95 

 
 

 

Käyttötalouden nettomenojen toteutuminen 2020 

 

 TA TA+M TP Poikkeama TP/TA 
Poikkeama 

TP/TA+M 

1 000 euroa 2020 2020 2020 euroa % euroa % 

Konsernihallinto 58 757 58 800 58 920 164 0,3 % 121 0,2 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 412 038 430 688 426 098 14 060 3,4 % -4 590 -1,1 % 

Kasvun ja oppimisen palvelut 226 925 226 718 219 152 -7 773 -3,4 % -7 566 -3,3 % 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 42 529 42 571 42 661 132 0,3 % 90 0,2 % 

Kaupunkirakennepalvelut 10 869 13 671 9 680 -1 189 -10,9 % -3 991 -29,2 % 

Nettomenot 751 117 772 448 756 511 5 394 0,7 % -15 936 -2,1 % 

Tilapalvelu -37 563 -37 560 -40 014 -2 451 6,5 % -2 453 6,5 % 

Kylän Kattaus 375 3 825 3 183 2 808 749,9 % -642 -16,8 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos -1 272 -1 272 -692 580 -45,6 % 580 -45,6 % 

Nettomenot Liikelaitokset -38 460 -35 007 -37 523 938 -2,4 % -2 516 7,2 % 

Nettomenot yhteensä 712 657 737 441 718 989 6 332 0,9 % -18 452 -2,5 % 

 
 

141



 
  Talousarvion toteutuminen 
 

Konsernihallinto 

Käyttötalouden toteutuminen 

 
1 000 euroa Alkuperäi-

nen talous-
arvio 

Talousar-
vio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 
   

       
 

Kaupunginvaltuusto ja -hallitus       
 

Toimintatulot 0,0 0,0 0,0 295,5 295,5  

Toimintamenot -21 011,2 -23,0 -21 034,2 -22 451,8 -1 417,6  

Toimintakate -21 011,2 -23,0 -21 034,2 -22 156,3 -1 122,1  

       
 

Päätöksenteon tuki       
 

Toimintatulot 1 261,4 0,0 1 261,4 1 203,0 -58,4  

Toimintamenot -6 176,2 -10,4 -6 186,6 -5 531,4 655,2  

Toimintakate -4 914,8 -10,4 -4 925,2 -4 328,5 596,7  

       
 

Henkilöstöpalvelut       
 

Toimintatulot 3 223,5 0,0 3 223,5 3 715,1 491,6  

Toimintamenot -5 544,6 0,0 -5 544,6 -5 550,4 -5,8  

Toimintakate -2 321,1 0,0 -2 321,1 -1 835,3 485,8  

       
 

Talous ja strategia       
 

Toimintatulot 345,5 0,0 345,5 584,4 238,9  

Toimintamenot -1 147,0 0,0 -1 147,0 -1 077,7 69,3  

Toimintakate -801,5 0,0 -801,5 -493,3 308,2  

       
 

Elinkeino ja työllisyys       
 

Toimintatulot 3 621,7 0,0 3 621,7 3 292,3 -329,4  

Toimintamenot -34 039,5 -7,8 -34 047,3 -34 224,8 -177,5  

Toimintakate -30 417,8 -7,8 -30 425,6 -30 932,5 -506,9  

       
 

Tietohallinto       
 

Toimintatulot 7 575,3 0,0 7 575,3 7 872,7 297,4  

Toimintamenot -6 865,6 -1,7 -6 867,3 -7 047,3 -180,0  

Toimintakate 709,7 -1,7 708,0 825,4 117,4  

       
 

Konsernihallinto yhteensä            

Toimintatulot 16 027,4 0,0 16 027,4 16 963,0 935,6  

Toimintamenot -74 784,1 -42,9 -74 827,0 -75 883,4 -1 056,4  

Toimintakate (sitova) -58 756,7 -42,9 -58 799,6 -58 920,4 -120,8  

 

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon  

Konsernihallinnon vuoden 2020 talous toteutui noin 121 000 euroa talousarviota heikompana. Ta-
lousarviota heikompi toteuma oli seurausta Kylän Kattaus -liikelaitokselle myönnetystä sisäisestä 
toiminta-avustuksesta. Koronapandemian vuoksi Kylän Kattaus -liikelaitoksen opetus- ja varhais-
kasvatuspalvelujen tilattujen aterioiden määrät pienenivät noin 20 % sekä henkilöstöravintolan 
asiakasmäärä laski keskimäärin 26 % maalis-joulukuussa 2020. Koronapandemian kokonaisvaiku-
tus Kylän Kattauksen vuoden 2020 talouteen oli -2 047 796 euroa, joka vastaa myönnetyn toimin-
ta-avustuksen määrää. Myönnetyn toiminta-avustuksen avulla vältetään Kylän Kattaus -
liikelaitoksen hinnoittelun vääristyminen suhteessa kustannusperusteiseen hinnoitteluun. Tuki on 
kertaluontoinen ja sillä katetaan tarkkarajaisesti koronapandemian Kylän Kattaukselle tilivuonna 
2020 aiheuttamat tappiot, jota varten valtio on myöntänyt kunnille yleiskatteellista tukea verorahoi-
tuksen kautta.  
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Ilman Kylän Kattaukselle siirrettyä tukea, konsernihallinnon talous olisi toteutunut vajaat kaksi mil-
joonaa euroa budjetoitua parempana, mikä selittyy koronan aiheuttamilla muutoksilla toiminnassa. 
 
Koronapandemian vaikutukset näkyivät myös Elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toiminnassa ja 
taloudessa. Elinkeinoyksikön toiminta pysähtyi osittain elinkeinoelämän poikkeustilanteen vuoksi ja 
osin toimintaa suunnattiin kiireellisesti uudelleen koronpandemian seurauksena. Poikkeamat nor-
maaliin toimintaan sekä henkilöstön lomautukset aiheuttivat toimintakatteen alittumisen noin 0,9 
miljoonalla eurolla. Kaupunkikehitysalustoilla useat prosessit ja hankkeet hidastuivat ja siirtyivät 
seuraavalle vuodelle, jonka vuoksi niiden toimintakate alittui noin 0,6 miljoonaa euroa. Finlandia 
Rallia ei myöskään pystytty järjestämään ja siihen varatuista määrärahoista jäi käyttämättä 0,3 
miljoonaa euroa. 

 
Työmarkkinatuen kuntaosuus kääntyi jyrkkään kasvuun vuoden 2020 huhtikuussa ja kuntaosuus 

ylitti talousarvion noin 3,0 miljoonalla eurolla. Työttömyysaste oli helmikuussa 12,1 % ja pahimmil-

laan työttömyysaste oli noussut kesäkuussa 19,3 %:iin. Myös pitkäaikaistyöttömien määrä lähti 

kasvuun maaliskuussa 2020 ja tämä huolestuttava kehitys jatkui koko loppuvuoden. Erityisesti yli 

1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden määrä kasvoi aina alkusyksyyn saakka. 

Työmarkkinoiden hiipuminen koronapandemian aikana vaikeutti työllistymistä ja monien toimialojen 

yt-menettelyjen myötä myös työllistymistä edistäviin palveluihin pääsy vaikeutui. Keväällä ko-

ronarajoitusten vuoksi esim. kuntouttavaa työtoimintaa ei voitu toteuttaa, mikä vaikutti työmarkkina-

tuen saajien määrän lisääntymiseen.   

 

Myös työllisyyspalveluiden ostopalvelupaikoissa oli sulku keväällä koronaohjeistuksien mukaisesti 

ja ostopalveluihin varatuista määrärahoista jäi käyttämättä 0,2 miljoonaa euroa. Työllisyyspalvelui-

den avustuksiin sisältyy Jyväskylä-lisä, jonka kysyntä väheni koronapandemian seurauksena. Jy-

väskylä-lisän alitus oli 0,3 miljoonaa euroa ja toiminta-avustusten noin 0,1 miljoonaa euroa.  

  

Työllisyyspalveluiden omien hankkeiden talousarvio ylittyi 0,2 miljoonaa euroa hankkeiden rahoi-

tustarpeen muuttuessa vuoden aikana. Hankerahoituksella on toteutettu mm. Kunnolla töihin -

hanke, joka on työllistämisen kannalta tarkoituksenmukainen. Hanke on työllistänyt 90 pitkäaikais-

työtöntä vuonna 2020 ja hankkeessa on panostettu vahvasti mm. osaamisen vahvistamiseen oppi-

sopimuskoulutuksella. 

 
Koronapandemia vaikutti myös henkilöstöpalvelujen toimintoihin ja menokohdan toimintakate to-
teutui 0,2 miljoonaa euroa talousarviota pienempänä. Koulutuksia ja työyhteisöjen kehittämistoimia 
toteutettiin aiempaa vähemmän, kun työyhteisöissä vältettiin yhteisiä kokoontumisia. Koulutusten 
vähentyessä varauduttiin myös työttömyysvakuutusrahastolta haettavien koulutuskorvausten pie-
nenemiseen. Henkilöstöetuuksia (esimerkiksi teatterilippuja tai työyhteisöpalkitsemisia) ei myös-
kään toteutettu koronapandemian vuoksi. Hallintokorttelin pysäköintipilotointi toteutui myös etätyön 
vuoksi suunniteltua pienempänä sekä tulojen että kestävän liikkumisen tukemisen näkökulmasta. 
 
Kesätyöllistämiseen varatuista menoista jäi käyttämättä 0,2 miljoonaa euroa. Kesätyöllistäminen 
toteutui ainoastaan kesätyöseteleinä, joita jaettiin edellisvuotta enemmän. 100 kesätyösetelin sijas-
ta jaettiin 200 kesätyöseteliä, joista nuoret käyttivät lopulta 135 kesätyöseteliä. Koropandemian 
vuoksi yksiköihin ei ollut mahdollista rekrytoida aiempien vuosien tapaan koulunsa päättäneitä nuo-
ria kahden viikon työjaksoon. Myöskään opiskelijoiden kesätyöllistämistä ei toteutettu koronapan-
demian eikä osittain myöskään pandemiasta johtuvien lomautusten vuoksi.  
 
Konsernihallinnon muiden menokohtien osalta säästöjä kertyi erityisesti kaupunginvaltuuston ja -
hallituksen menokohdasta 0,8 miljoonaa euroa, konsernihallinnon yhteisistä menoista 0,3 miljoo-
naa euroa sekä tapahtumiin ja suhdetoimintaan varatuista menoista 0,2 miljoonaa euroa. 

Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2021 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen ja näyttää siltä, että koronapandemia vaikuttaa toimintaamme vielä 
ainakin kesään 2021 saakka. Paluu täysin koronaa edeltävään aikaan ei todennäköisesti tule ta-
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pahtumaan. Etäyhteyksien hyödyntäminen lisääntyy ja etätyöskentelyn osuutta tullaan kasvatta-
maan koronaa edeltävästä ajasta, myös matkustaminen korvautuu osittain etäyhteyksillä. Digitali-
saation edistäminen on merkittävä osa lähes kaikkia konsernihallinnon kehittämishankkeita. 
 
Kuntavaalit, uuden valtuustokauden käynnistyminen kesäkuun alussa ja uusien valtuutettujen pe-
rehdyttäminen tulevan vuoden aikana vaatii resursseja ja työpanosta monelta asiantuntijalta. Val-
tuustokauden käynnistymiseen kuuluu olennaisesti myös kaupunkistrategian päivittäminen sekä 
useiden valtuustotasoisten asiakirjojen päivittäminen mm. omistajapolitiikkaan ja konserniohjauk-
seen liittyen. 
 
Vaikka yhteiskunta alkaa hitaasti toipua, työllisyystilanteen ennakoidaan pysyvän vielä vuoden 
2021 ajan vaikeana. Työllisyyskokeilun arvioidaan kuitenkin tuovan vaikuttavuutta työllistämistoi-
miin Jyväskylässä, mistä syystä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun ennakoidaan pysähtyvän 
ja kääntyvän hiljalleen laskuun. 
 
Valmistautuminen hyvinvointialueuudistukseen käynnistyy myös tukitoimintojen osalta heti kun 
varmuus uudistuksen toteutumisesta vuonna 2023 saadaan todennäköisesti kevään 2021 aikana.  
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Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Käyttötalouden toteutuminen 

1 000 euroa Alkuperäi-
nen talous-

arvio 

Talousar-
vio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 
   

            

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteiset       
 

Toimintatulot 67,5 13,7 81,2 824,2 743,0  

Toimintamenot -4 034,3 -1 636,4 -5 670,7 -6 908,9 -1 238,2  

Toimintakate -3 966,8 -1 622,7 -5 589,5 -6 084,8 -495,3  

       
 

Sosiaalipalvelut       
 

Toimintatulot 8 917,9 1 386,2 10 304,1 10 943,6 639,5  

Toimintamenot -91 482,0 -6 430,4 -97 912,4 -96 955,9 956,5  

Toimintakate -82 564,1 -5 044,2 -87 608,3 -86 012,3 1 596,0  

       
 

Ikääntyneiden palvelut       
 

Toimintatulot 21 957,2 -500,0 21 457,2 23 331,9 1 874,7  

Toimintamenot -92 694,7 -2 116,2 -94 810,9 -97 725,3 -2 914,4  

Toimintakate -70 737,5 -2 616,2 -73 353,7 -74 393,4 -1 039,7  

       
 

Perheiden ennalta ehkäisevät palvelut       
 

Toimintatulot 1 446,4 0,0 1 446,4 1 186,2 -260,2  

Toimintamenot -18 129,1 286,0 -17 843,1 -16 961,6 881,5  

Toimintakate -16 682,7 286,0 -16 396,7 -15 775,5 621,2  

       
 

Avoterveydenhuolto       
 

Toimintatulot 12 404,1 -1 357,1 11 047,0 13 175,8 2 128,8  

Toimintamenot -225 535,3 -7 847,6 -233 382,9 -231 526,3 1 856,6  

Toimintakate -213 131,2 -9 204,7 -222 335,9 -218 350,4 3 985,5  

       
 

Kaupungin sairaala       
 

Toimintatulot 4 636,9 -6,6 4 630,3 4 668,6 38,3  

Toimintamenot -29 592,1 -441,7 -30 033,8 -30 150,2 -116,4  

Toimintakate -24 955,2 -448,3 -25 403,5 -25 481,6 -78,1  

       
 

Sosiaali- ja terveyspalvelut yhteensä            

Toimintatulot 49 430,0 -463,8 48 966,2 54 130,3 5 164,1  

Toimintamenot -461 467,5 -18 186,3 -479 653,8 -480 228,3 -574,5  

Toimintakate (sitova) -412 037,5 -18 650,1 -430 687,6 -426 098,0 4 589,6  

 

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon 

Sosiaali- ja terveyspalvelut hallinto 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnon talous toteutui 495 300 euroa budjetoitua suurempana. 
Toimintatuotot toteutuivat 734 000 euroa suunniteltua paremmin. Tämä koostuu (339 000 euroa) 
tuista ja avustuksista, jotka koostuivat hankkeiden kustannusten korvauksista sekä konsernihallin-
non vyörytyksenä toimialalle kohdennetuista laskennallisista tapaturmavakuutustuloista (429 900 
euroa). 
 
Toimintamenot ylittyivät 1 238 200 euroa. Ylitys syntyi hankkeiden kuntaosuuksien kohdentumises-
ta vuodelle 2020, yhteensä 336 600 euroa ja konsernihallinnon vyörytyksenä toimialalle kohdenne-
tuista laskennallisista tapaturmavakuutusmaksuista (532 100 euroa). Koronasta johtuvia kustan-
nuksia kirjattiin hallinnon kokonaisuuteen yhteensä 231 600 talousarviota enemmän, yhteensä 
331 600 euroa, koostuen mm. kauppa-apupalvelun ja soittopalvelun kustannuksista sekä henkilös-
tökustannuksista.  
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Sosiaalipalvelut 
Sosiaalipalveluiden talous toteutui 1 600 000 euroa budjetoitua paremmin. Toimintatuotot toteutui-
vat 600 000 euroa suunniteltua paremmin ja toimintamenot alittuivat 1 000 000 euroa.  
 
Aikuissosiaalityön ja kuntouttavien palveluiden palvelualueella talous toteutui 900 000 euroa budje-
toitua paremmin, toimintatuotot ylittyivät 200 000 euroa ja toimintamenot alittuivat 700 000 euroa.  
Mielenterveyskuntoutujien ja sosiaalihuoltolain mukaisessa asumisessa talous toteutui n. 500 000 
euroa suunniteltua paremmin. Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut kilpailutettiin ja uudet 
sopimukset tulivat voimaan kesäkuussa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja liikkuva tuki 
siirtyivät sairaanhoitopiiriltä aikuissosiaalityön ostopalveluiksi toukokuussa. Kaikille asiakkaille teh-
tiin uudet päätökset. Toimeentuloturvasta jäi säästöä 90 000 euroa. Kotoutumispalveluissa jäi 
säästöä 190 00 euroa.  
 
Lastensuojelun palveluiden talous toteutui 100 000 euroa suunniteltua paremmin. Toimintatuotot 
ylittyivät 300 000 euroa ja toimintamenot ylittyivät 200.000 euroa. Oman toiminnan henkilöstöme-
not ylittyivät 300 000 euroa. Henkilöstön sairauspoissaoloista ja nuorisokodeissa nuorten vahvasta 
oireilusta johtuen jouduttiin palkkaamaan lisäresursseja.  
 
Vammaispalveluissa talous toteutui 550 000 euroa suunniteltua paremmin. Toimintamenot alittui-
vat 470 000 euroa ja toimintatuotot ylittyivät 80 000 euroa.  Vaikeavammaisten ostopalveluista jäi 
säästöä 500 000 euroa. Koronatilanteen takia henkilökohtaisen avun ja VPL:n mukaisten kuljetus-
palvelujen käyttö vähenivät. Lisäksi päivätoiminnan ostopalvelut vähenivät.    
 
Korona aiheutti lisäkustannuksia hoito- ja puhdistustarvikkeiden (maskit, käsineet, suojatakit, des-
infiointiaineet) kasvaneen kulutuksen myötä 250 000 euroa. Kustannukset sisältävät myös palve-
luntuottajille sekä vähävaraisille kuntalaisille jaetut kasvosuojaimet. Korona on lisännyt henkilöstö-
menoja arviolta 350 000 euroa.  
 
Ikääntyneiden palvelut 
Palvelualueen toimintakate ylittyi muutetusta talousarviosta 1,04 miljoonaa euroa. Palvelualueen 
toimintatuottoja kertyi toimintavuonna noin 1,9 miljoonaa euroa yli suunnitellun, johtuen Valtiokont-
torin rintamaveteraanien rahoituksen toteutuessa talousarvioon arvioitua suurempana. Rintamave-
teraanien palveluihin saatiin valtion korvauksia lähes 4,2 miljoonaa euroa, joka kattaa kaikki toimin-
taan käytetyt määrärahat, käyttämättä jäi 1,9 miljoonaa euroa, joka palautetaan Valtionkonttorille. 
 
Palvelualueen toimintamenot ylittyivät kokonaisuutena 2,9 miljoonaa euroa. Henkilöstömenot ylit-
tyivät erityisesti kotihoidossa mm. koronan aiheuttamista henkilöstösiirroista, hälytys- ja tuplavuo-
rokorvauksista ja liikkeenluovutuksessa tulleesta henkilöstöstä johtuen.  
 
Kokonaisuutena palvelualueelle kirjattuja koronasta aiheutuneita kustannuksia oli 1 139 000 euroa. 
Tästä henkilökustannusten osuus oli 580 700 euroa. Muiden toimintakulujen osuus oli 558 300 
euroa koostuen lähes kokonaan hoito- ja suojatarvikkeiden hankinnoista.  
 
Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 
Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden talous toteutui 621 200 euroa suunniteltua paremmin. 
Palvelualueen toimintatuotot alittuivat 260 200 euroa. Myyntituottoja jäi toteutumatta yhteensä n. 
176 000 euroa ja koronan vuoksi maksutuottojen toteumakin jäi ennakoitua pienemmäksi talousar-
vion alittuessa 73 300 eurolla. 
 
Toimintakulut alittuivat 881 500 euroa. Suurin osa alituksesta selittyy henkilöstökuluilla, joiden to-
teuma alitti talousarvion 1,055 milj. euroa. Vastaavasti palvelujen ostot ylittivät talousarvion 
284.000 euroa. Palvelujen ostojen ylitys sisältää mm. ICT-palvelujen ostojen 124 000 euron ta-
lousarvioylityksen.   
 
Avoterveydenhuolto 
Avoterveydenhuollon palvelualueen talouden toteuma alitti talousarvion 3 985 500 euroa toteutuen 
siten suunniteltua paremmin. Toimintatuottojen osalta talousarvio ylittyi 2 128 800 euroa. Ylitys 
koostuu sekä myyntituotoista (jäsenkuntien maksuosuudet) että muista toiminnan tuotoista (sai-
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raanhoitopiirin maksamat korvaukset päivystystoiminnasta). Toimintamenot toteutuivat 1 856 600 
euroa talousarviota pienempänä. Kulujen osalta henkilöstökuluja toteutui 754 300 euroa talousar-
viota vähemmän. Palvelujen ostot alittuivat 926 500 euroa, johtuen muun muassa koronan tes-
taukseen varattujen kustannusten pienemmästä toteumasta. Myös aineiden ja tarvikkeiden kus-
tannukset alittuivat 176 200 euroa ennakoidusta.  
 
Koronan vaikutukset palvelualueen tuloihin olivat arviolta -920 000 euroa. Menojen osuus oli tilin-
päätöksessä 6,0 miljoonaa euroa, koostuen suurelta osin koronatestaukseen ja jäljitykseen liittyvis-
tä ostopalveluista (n. 4,2 miljoonaa euroa) sekä hoito ja suojatarvikkeista (n. 0,9 miljoonaa euroa).  
 
Kaupunginsairaala 
Kaupunginsairaalan toimintakate ylittyi 78 000 eurolla. Koronapandemia vähensi asiakasmaksutu-
loja ja aiheutti lisäystä henkilöstö-, laboratorio-, suojavaruste- ja puhdistusainekustannuksiin. Ko-
ronapandemian aiheuttama osastojen potilasmäärän väheneminen vähensi asiakasmaksutuloker-
tymää 216 000 eurolla. Lisäksi marras-joulukuussa jouduttiin ostamaan sairaalahoitoa osastojen 
koronakaranteenien vuoksi 85 000 eurolla.  
 
Perheiden ennaltaehkäisevistä palveluista siirtyi terveydenhoitajien kaupunginsairaalan osastoille 
ja liikuntapalveluista siivoojia ikääntyneiden palveluiden yksiköihin keväällä koronakaranteenien 
vuoksi. Koronapandemia lisäsi henkilöstökustannuksia 128 000 eurolla. Kaupunginsairaalan osas-
tonylilääkäri siirtyi maaliskuusta lähtien tartuntatautivastuulääkärin tehtäviin, mikä lisäsi kaupungin-
sairaalan ostopalvelulääkäritarvetta huhti-toukokuussa sekä elo-joulukuussa aiheuttaen 73 000 
euron lisäkustannuksen. Koronatilanteen vuoksi Palokan terveysasemalle ostettiin siivous joulu-
kuussa, ja tämän kustannus oli 18 000 euroa. Potilaiden koronatestauksen kustannus oli 86.000 
euroa. Koronapandemiaan liittyvät puhdistusainekustannukset olivat 16 000 euroa ja suojavaruste-
kustannukset 106 000 euroa. 

Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2021 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 

Sosiaalipalveluissa uhkana on lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden kustannusten kasvami-
nen ennakoitua suuremmiksi. Yhä useammin lasten ja nuorten tilanteet vaativat hoidollisempia 
toimenpiteitä, joten sijoituksia joudutaan tekemään ostettuihin laitos- ja erityisyksiköihin. Omalla 
toiminnalla ei pystytä vastaamaan tähän tarpeeseen. Lastensuojelun ostettuihin laitospalveluihin 
kohdennettiin muutetussa talousarviossa 2 400 000 euroa. Lisäksi jälkihuolto-oikeus nousi 25 ikä-
vuoteen, joka voi lisätä kustannusten kasvua. Sijaishuollon tarpeita pyritään ehkäisemään avohuol-
lon toimenpiteillä yhteistyössä muiden palveluiden kanssa. Lastensuojelun palvelut tekevät tiivistä 
yhteistyötä nuorisovastaanoton henkilöstön kanssa ja tällä pyritään edelleen ehkäisemään nuorten 
avo- ja sijaishuollon ostopalveluita. Perheiden ennaltaehkäisevien palveluiden uudella lapsiperhei-
den palvelutarpeen arviointitiimillä tavoitellaan palveluiden nykyistä parempaa kohdentamista sekä 
palveluiden painottamista sosiaalihuoltolainmukaisiin ja muihin peruspalveluihin lastensuojelun 
sijasta. Vammaispalveluissa haasteena on ennakoimattomien palvelutarpeiden ja kustannusten 
kasvu, esimerkiksi lasten erityisen vaativan laitoskuntoutusten järjestämisessä.  
 
Ikääntyneiden palveluissa palvelutarpeen kasvu ja ennakoimaton kustannusten kasvu näkyi erityi-
sesti kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa. Kotihoidon asiakasmäärän ja entistä huono-
kuntoisempien asiakkaiden siirtyminen kotihoitoon sairaaloista (kaupunginsairaala ja erikoissai-
raanhoito) vaatii lisää resursointia ja osaamisen kehittämistä ammattiryhmien välillä.  Tehostetun 
asumispalveluiden paikkamäärä ei riitä tällä hetkellä vastaamaan tarpeeseen, jono asumiseen 
kasvoi vuoden aikana merkittävästi. Ikääntyneiden palveluissa tulee kehittää kevyempää palvelu-
asumista, jolla turvattaisiin myös kotona nyt haasteellisissa olosuhteissa paljon palvelua, mutta ei 
vielä ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien asiakkaiden hyvää hoitoa. Laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui voimaan 1.10.2020 
ja se tulee haastamaan palvelurakenteen monimuotoisuuden kehittämistä ja erityisesti henkilöstö-
mitoituksen velvoitteiden kautta resurssien kasvua lähivuosina.  
 
Perheiden ennalta ehkäisevien palveluissa neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa suunna-
taan talousarvioin ulkopuolisia lisäresursseja ikäkausitarkastusten ja muiden tehtävien toteutumi-
seen koronatehtävien hoidon aiheuttaman palveluvajeen vuoksi. Neuvolaverkon alueelliset muu-
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tokset vakiinnutetaan ja lisätään yhteistyötä muiden lapsiperhetoimijoiden kanssa mm. Huhtasuon 
ja keskustan alueilla uusien toimintamallien ja tilaratkaisujen avulla. Monialainen palvelutarpeen 
arvioinnin ja palveluohjauksen toimintamalli selkeyttää lapsiperhepalveluihin ohjautumista ja näyt-
tää sosiaalihuollollisten palveluiden tarpeet, erityisesti perhesosiaalityön työntekijäkohtaiset asia-
kasmäärät ovat suuria. Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukemisen ja hoidon kasvava 
tarve näkyy pidentyvinä odotusaikoina palveluihin. Nuorten ohjelmatyön sekä kouluikäisten kuntou-
tustyöryhmän avulla vaikutetaan tuen oikeaan kohdentumiseen. Lasten ja nuorten kuntouttavan 
työn koordinointia tulee vahvistaa.  Ehkäisevän työn strategian edistymisen kautta suunnitellaan 
kustannusvaikuttavat toiminnot yhteistyössä sivistyksen toimialan kanssa. 
 
Avoterveydenhuollon palveluissa vuoden 2021 taloudessa tulee edelleen vaikuttamaan koronan 
aiheuttamat muutokset palveluihin ja kustannuksiin. Koronaepidemian hoitoon joudutaan edelleen 
kohdentamaan merkittävissä määrin mm. henkilöstöä testaukseen, jäljitykseen sekä rokotuksen 
järjestämiseen. Suojatarvikkeiden kustannukset ovat myös merkittävät tulevalle vuodelle, kun pal-
veluissa joudutaan suojautumaan koronan aiheuttamalta uhalta. Talouden näkökulmasta palvelu-
jen patoutunut kysyntä on riski tulevalle vuodelle, koska resursseja joudutaan merkittävissä määrin 
keskittämään koronan hoitoon, jonka takia palveluita ei voida tuottaa normaalin volyymin mukaise-
na ja keskitytään akuuttien tapausten hoitoon.  Myös sairaala Nova tulee vaikuttamaan niin toimin-
nallisesti kuin kustannustenkin osalta. Asiakasmaksulainsäädännön muutos tulee vähentämään 
maksutuloja erityisesti suun terveydenhuollon palveluissa. 
 
Kaupunginsairaalan 100 sairaansijaa siirtyy vuoden 2021 alussa sairaala Novaan, jolloin toiminta 
Palokan sairaalassa loppuu. Muutto sairaala Novaan tulee lisäämään kaupunginsairaalan kustan-
nuksia, mutta kustannusten taso ei ole vielä selvillä. 
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Hoitotakuun toteutuminen 2020 

Lääkärin kiireettömään hoitoon pääsy Hoitotakuu 90 päivää. Suositus 21 päivää. 

Jyte / Jyväskylä (oma toiminta) 35 / 35 

Jyväskylä (ostopalvelu) 6 

    

Hammaslääkäri Hoitotakuu 90 päivää (poikkeustapauksissa180 päivää) 

Jyte / Jyväskylä (oma toiminta) ka.168 / 170 

    

Erikoislääkärin tutkimukset (oma toiminta) Hoitotakuu 90 päivää  

  39 

    
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. 

  
Kitkalaskutuspäiviä oli 59, näistä suurin osa oli marras-joulukuussa liittyen kaupun-

ginsairaalan osastojen koronakaranteeneihin.   

    

Neuvolatarkastukset Iän mukaiset tarkastukset 

  
442:n (1,94 %) lapsen lääkärin tai terveydenhoitajan tekemä terveystarkastus tehtiin 

myöhässä ja kokonaan tekemättä jäi 48:n (0,21 %) lapsen terveystarkastus. 

    

Kouluterveydenhuolto Luokka-asteen mukaiset tarkastukset 

  

Laajat terveystarkastukset ovat toteutuneet 70%:sti (luokka-asteet 1, 5 ja 8). Määrä-
aikaiset terveystarkastukset toteutuivat 28%.sti (tavoitteena tavata perusopetuksen 

oppilaat lukuvuoden aikana vähintään kerran). 

    
Opiskeluterveydenhuolto Lukion ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille lääkärintarkastuksia ensimmäisen 

ja toisen opiskeluvuoden aikana 

  Ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden opiskelijoille tehtiin 1012 lääkärintarkastusta. 

    

Toimeentulotuki Palvelutakuu 7 arkipäivää 

  

Täydentävän toimeen tulotuen päätöksiä tehtiin 6682 (2019: 6428) ja ehkäisevän 
toimeentulotuen päätöksiä 6880 (2019: 5900). Palvelutakuu ylittyi 62 kertaa 

(2019:49) 

    

Lastensuojeluilmoitukset - kiireellinen Palvelutakuu; saman päivän aikana 

  Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset käsiteltiin saman päivän aikana. 

    

Lastensuojeluilmoitukset Palvelutakuu 7 vuorokautta 

  Lastensuojeluilmoituksista (4 712 kpl) käsiteltiin myöhässä 152 kpl. 

    

Lastensuojelutarpeen selvitykset Palvelutakuu; 3:n kuukauden kuluessa 

  Lastensuojelutarpeen selvityksistä (1 241) valmistui myöhässä 49 kpl. 
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Sivistys 

Kasvun ja oppimisen palvelut, käyttötalouden toteutuminen 

 
1 000 euroa Alkuperäi-

nen talous-
arvio 

Talousar-
vio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 
   

       
 

Yhteiset palvelut ja hallinto       
 

Toimintatulot 1 332,6 0,0 1 332,6 2 144,2 811,6  

Toimintamenot -8 429,6 -7,2 -8 436,8 -8 930,0 -493,2  

Toimintakate -7 097,0 -7,2 -7 104,2 -6 785,8 318,4  

       
 

Varhaiskasvatus       
 

Toimintatulot 6 474,9 0,0 6 474,9 5 398,8 -1 076,1  

Toimintamenot -94 893,8 658,7 -94 235,1 -86 771,0 7 464,1  

Toimintakate -88 418,9 658,7 -87 760,2 -81 372,2 6 388,0  

       
 

Perusopetus       
 

Toimintatulot 3 153,5 -29,1 3 124,4 4 481,1 1 356,7  

Toimintamenot -134 562,6 -415,5 -134 978,1 -135 474,8 -496,7  

Toimintakate -131 409,1 -444,6 -131 853,7 -130 993,7 860,0  

       
 

Kasvun ja oppimisen palvelut yhteensä          

Toimintatulot 10 961,0 -29,1 10 931,9 12 024,1 1 092,2  

Toimintamenot -237 886,0 236,0 -237 650,0 -231 175,8 6 474,2  

Toimintakate (sitova) -226 925,0 206,9 -226 718,1 -219 151,7 7 566,4  
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Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, käyttötalouden toteutuminen 

 
1 000 euroa Alkuperäi-

nen talous-
arvio 

Talousar-
vio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 
   

       
 

Hallinto- ja kulttuuripalvelut       
 

Toimintatulot 158,7 0,0 158,7 210,4 51,7  

Toimintamenot -4 029,1 -3,5 -4 032,6 -3 892,5 140,1  

Toimintakate -3 870,4 -3,5 -3 873,9 -3 682,0 191,9  

       
 

Jyväskylän kansalaisopisto       
 

Toimintatulot 1 545,5 0,0 1 545,5 1 127,3 -418,2  

Toimintamenot -4 715,4 -13,1 -4 728,5 -4 241,5 487,0  

Toimintakate -3 169,9 -13,1 -3 183,0 -3 114,2 68,8  

       
 

Kirjastot       
 

Toimintatulot 511,1 0,0 511,1 426,8 -84,3  

Toimintamenot -9 061,5 -9,5 -9 071,0 -8 910,7 160,3  

Toimintakate -8 550,4 -9,5 -8 559,9 -8 483,9 76,0  

       
 

Museot       
 

Toimintatulot 191,8 0,0 191,8 498,0 306,2  

Toimintamenot -5 591,4 -2,6 -5 594,0 -5 738,7 -144,7  

Toimintakate -5 399,6 -2,6 -5 402,2 -5 240,6 161,6  

       
 

Liikunta       
 

Toimintatulot 5 900,7 0,0 5 900,7 4 354,1 -1 546,6  

Toimintamenot -20 102,2 -8,4 -20 110,6 -19 437,7 672,9  

Toimintakate -14 201,5 -8,4 -14 209,9 -15 083,6 -873,7  

       
 

Jyväskylän Sinfonia       
 

Toimintatulot 374,4 0,0 374,4 369,6 -4,8  

Toimintamenot -3 182,1 -2,6 -3 184,7 -2 896,2 288,5  

Toimintakate -2 807,7 -2,6 -2 810,3 -2 526,6 283,7  

       
 

Jyväskylän kaupunginteatteri       
 

Toimintatulot 1 237,4 0,0 1 237,4 1 039,2 -198,2  

Toimintamenot -5 767,1 -2,4 -5 769,5 -5 569,6 199,9  

Toimintakate -4 529,7 -2,4 -4 532,1 -4 530,4 1,7  

       
 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut yhteensä            

Toimintatulot 9 919,6 0,0 9 919,6 8 025,5 -1 894,1  

Toimintamenot -52 448,8 -42,1 -52 490,9 -50 687,0 1 803,9  

Toimintakate (sitova) -42 529,2 -42,1 -42 571,3 -42 661,5 -90,2  

 

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon  

Kasvun ja oppimisen palvelut 
 
Toimialan yhteiset palvelut ja hallinto 
Toimialan yhteisten palvelujen ja hallinnon talousarvio ylittyi toimintakatteen osalta noin 0,3 miljoo-
naa euroa talousarvioon verrattuna, kun toimintatuotot ylittivät suunnitellun noin 0,8 miljoonaa eu-
roa ja toimintakulut 0,5 miljoonaa euroa.  
 
Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen hankkeissa toimintatuotot toteutuivat 0,26 miljoonaa euroa 
talousarviolla varattua suurempina. Toimintakulut ylittivät talousarvion 0,1 miljoonaa euroa. Hanke-
toimintaa varten saadaan rahoitusta pääsääntöisesti OKM:ltä, OPH:lta ja AVI:lta haettavista avus-
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tusrahoituksista. Rahoituksella tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja 
koulutuksen kehittämistä sekä toiminnallisia muutoksia. Hankkeiden rahoitusehdoissa määritellään 
avustuksen käyttötarkoitus ja kuinka suuri omavastuuosuus hanketoimintaa varten täytyy käyttää. 
Hanketoiminnan talousarviolla on varauduttu noin 0,4 miljoonan euron omavastuuosuuksiin.  
 
Palveluohjaus- ja kehittämisyksikön (palveluohjaus-, kehittämis- ja tvt-tiimit) toimintakulut ylittivät 
suunnitellun talousarvion noin 40 000 eurolla. Ylitys koostui pääasiassa tvt-tiimin kustannuspaikalle 
keskitetyistä leasing-laitteiden vuokramenoista. Kasvun ja oppimisen laitevuokrien ylitys aiheutuu 
vuosina 2018–2019 vuokratuista opetusverkon laitteista, hallintoverkon laitevuokrausten kasvusta 
ja kustannusten kohdentamisesta yhdelle kustannuspaikalle läpinäkyvyyden lisäämiseksi. 
 
Hallintoverkon laitteiden osalta laitevuokrat ovat nousseet, koska vanhoja investointeina hankittuja 
hallintoverkon laitteita on jouduttu korvaamaan vuokralaitteilla siirryttäessä elinkaarimalliin kaupun-
gin yhteisen käytännön mukaisesti. Opetusverkon osalta laitevuokrat alittuivat selkeästi vuonna 
2019. Vaikka opetusverkon laiteita ei ole vuokrattu juuri lainkaan vuonna 2020, aikaisempien vuo-
sien laitevuokrat kohdistuivat ensimmäistä kertaa täysimääräisesti vuodelle 2020. 
 
Konsernihallinnon vyörytyksinä toteutuvia toimintatuottoja tai -kuluja ei ole talousarviolla suunnitel-
tu. Vyörytysten toimintakulut toteutuivat 460 000 euroa ja toimintatuotot 430 000 euroa. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualue 
Varhaiskasvatuksen palvelualueen toimintakate toteutui noin 6,4 miljoonaa euroa pienempänä kuin 
talousarviolla suunniteltiin. Toimintatuotot alittivat talousarvion noin 1,1 miljoonaa euroa ja toimin-
takulut 7,5 miljoonaa euroa.  
 
Merkittävin osa palvelualueen toimintatuotoista koostuu päiväkoti- ja perhepäivähoidon asiakas-
maksuista. Asiakasmaksutuottojen toteuma jäi talousarviolla suunnitellusta noin 1,05 miljoonaa 
euroa. Maksutuottojen toteumaan vaikuttivat kevään koronapandemian aiheuttamat poikkeusolot, 
18.3.–11.8.2020 ja syys- ja joululomien aikana myönnetyt maksuhyvityskäytännöt sekä palvelujen 
piirissä olevien lasten lukumäärän väheneminen. Muut palvelualueen toimintatuotot toteutuivat 
lähes talousarviolla suunnitellun mukaisesti eikä merkittäviä poikkeamia ollut.  
 
Palvelualueen henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen to-
teumaan vaikutti touko-syyskuussa toteutuneet henkilöstövaikutteiset säästötoimenpiteet (noin 
7100 poissaolopäivää), joiden säästövaikutus palvelualueella oli yhteensä noin 0,63 miljoonaa eu-
roa. Kevään ja kesän aikana varhaiskasvatuksen henkilöstöä siirtyi sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tehtäviin. Palvelujen piirissä olevien lasten lukumäärän pienentyessä henkilöstö hyödynsi säästö-
vapaita, palkattomia vapaita ja yksiköissä pystyttiin tekemään rekrytointeja sekä sijais- ja määräai-
kaistyöntekijöiden järjestelyjä kustannustehokkaasti kulloisenkin palveluntarpeen mukaisesti. Pal-
velualueen lomapalkkavelan muutos pieneni tilinpäätösvuoden aikana noin 0,4 miljoonaa euroa.  
 
Palvelujen ostojen kokonaisuus toteutui noin 0,9 miljoonaa euroa pienempinä kuin suunniteltiin. 
Kylän Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostot toteutuivat tilinpäätösvuonna noin 0,5 miljoonaa eu-
roa pienempinä kuin tilinpäätösvuoden syksyllä muutetulla talousarviolla arvioitiin. Alitus johtui var-
haiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten lukumäärän vähentymisestä, jolla oli suora vaikutus 
ravitsemuspalvelujen ostojen määrään. Tämän lisäksi esimerkiksi poikkeusvuoden matkustus- ja 
kuljetuspalvelujen toteuma alitti suunnitellun noin 0,1 miljoonalla eurolla.  
 
Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen palvelusetelimenot toteutuivat 0,9 miljoonaa euroa pienem-
pinä kuin talousarviolla suunniteltiin. Palvelusetelin toteumaan vaikuttivat lapsimäärän vähenemi-
nen yksityisten palvelujen piirissä, yksityisen varhaiskasvatuksen hoitopaikkojen määrän vähene-
minen sekä maksettavaan palveluseteliin tehdyt leikkaukset ajalla 14.5.–31.7.2020. Vaikka kunnal-
listen ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevien lasten lukumäärä pieneni keväästä 
lähtien ja verrattuna edellisen vuoden tilanteeseen, lasten kotihoidon tuen menot toteutuivat noin 
0,4 miljoonaa euroa pienempinä kuin talousarviolla oli varauduttu. Yksityisen perhepäivähoidon 
palveluraha alitti myös talousarviolla suunnitellun noin 0,1 miljoonalla eurolla. 
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Perusopetuksen palvelualue 
Perusopetuksen palvelualueen toimintakate toteutui 0,9 miljoonaa euroa pienempänä kuin talous-
arviolla suunniteltiin. Toimintatuotot ylittyivät noin 1,4 miljoonaa euroa ja toimintakulut alittivat 
suunnitellun 0,5 miljoonaa euroa.  
 
Kouluyksiköiden talous toteutui kokonaisuudessaan talousarvion mukaisena. Perusopetuksen 
henkilömenot ylittyivät koulunkäyntiohjaajien menojen osalta. Vaje henkilömenojen budjetoinnissa 
tältä osin oli toteutunut jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä eikä sitä täysin pystytty korjaamaan vuo-
den 2020 talousarviossa. Matkustus- ja kuljetuspalvelut alittuivat noin 500 000 euroa talousarvioon 
nähden ja Kylän Kattauksen ateriapalvelujen ostot noin 550 000 eurolla. 
 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan (Jälkkäri- ja Vertti-toiminta) toimintatuotot ylittivät talousarviolla suunni-
tellun noin 55 000 euroa. Edellisen vuoden toteumaan verrattuna toimintatuotot jäivät tilinpäätös-
vuonna noin 150 000 euroa pienemmiksi erityisesti keväällä maalis-toukokuun poikkeusolojen sekä 
kesätoiminnan rajoitusten takia. Toimintakulut alittuivat noin 380 000 euroa henkilöstömenojen 
sekä asiakaspalvelujen ostojen toteuman osalta.  
 
Perusopetuksen palvelualueella toteutettiin henkilöstövaikutteisia säästötoimenpiteitä lomautuksina 
touko-syyskuun aikana. Säästötoimenpiteillä saavutettiin noin 4 400 poissaolopäivää, joiden sääs-
tövaikutus palvelualueella oli yhteensä noin 0,3 miljoonaa euroa. Säästötoimenpiteen vaikutukset 
kohdentuvat pääasiassa koulunkäynninohjaajien ammattiryhmään ja näkyvät näin ollen sekä pe-
rusopetuksen koulujen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintayksikköjen henkilöstömenojen 
toteumassa.  
 
Nuorisopalvelujen palveluyksikön toimintakate toteutui noin 75 000 euroa pienempänä kuin talous-
arviolla suunniteltiin, toimintatuottojen ylittäessä suunnitellun noin 0,7 miljoonaa euroa ja toiminta-
kulujen ylittäessä talousarvion noin 0,6 miljoonaa euroa. Palveluyksikön toimintatuottojen talousar-
violla ei ole suunniteltu hanketoimintaa eikä täysimääräisenä ulkopuolisilta toimijoilta saatavia toi-
minta-avustuksia. Toimintakulujen talousarviolla hanketoiminta on suunniteltu vain hankkeiden 
omavastuuosuuksien osalta eikä esimerkiksi työpajatoiminnan kaikkia toimintakuluja ole pystytty 
huomioimaan. Toimintakulujen ylitys tilinpäätösvuonna kohdentuu pääasiassa kahteen edellä mai-
nittuun kokonaisuuteen.  
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden talousarvio alittui 188 889 euroa. Syynä tähän oli tapahtumien ja 
toimintojen rajaaminen koronapandemian vuoksi. Summa koostuu suurimmaksi osaksi henkilös-
tömenoista: lomautukset, täyttämättä jäänyt taloussihteerin vakanssi, lomapalkkajaksotus ja sv-
korvaukset.  
 
Jyväskylän kansalaisopisto 
Koronapandemia on vaikuttanut koko opiston toimintaan ja talouteen. Kevään osalta talouden vai-
kutukset (nettovaikutus) olivat vähäisemmät, sillä opiston lukuvuosi oli jo päättymäisillään. Syksyllä 
2020 opisto joutui mm. pienentämään ryhmäkokoja aikuisten yleissivistävän opetuksen puolella 
noin 30 % normaalista, mikä on osaltaan vaikuttanut opiston kurssimaksutuottoihin. Toisaalta opis-
to on pyrkinyt poikkeusolosuhteissa järjestämään etäopetusta kaikissa niissä kursseissa, joissa 
tämä on ollut tarpeen ja mahdollista, jotta opetusta jouduttaisiin perumaan mahdollisimman vähän. 
Kuvataidekoulu laajan oppimäärän mukaisessa opetuksessa koronapandemia on näkynyt pää-
sääntöisesti syyslukukauden toiminnassa, jolloin ryhmäkokoja jouduttiin myös pienentämään. 
 
Koronapandemia on aiheuttanut kurssimaksumenetyksiä, mutta tuonut myös jonkin verran säästö-
jä mm. tuntiopetuksen henkilöstömenoihin. Opisto haki OPH:n ylimääräistä avusta sekä keväällä 
että syksyllä 2020 ja sai avustusta yhteensä noin 172 300 euroa. Ylimääräinen avustus oli tarkoi-
tettu vapaan sivistystyön oppilaitosten käyttötalouteen poikkeusoloista aiheutuvien opiskelijamak-
sujen sekä maksullisen palvelutoiminnan tulomenetysten korvaamiseksi (nettovaikutus). Lisäksi 
kuvataidekoulu haki Opetus- ja kulttuuriministeriön ylimääräistä avustusta, jonka tarkoitus oli tukea 
taiteen perusopetuksen jatkuvuutta ja vahvistaa taiteen perusopetuksen ylläpitäjien edellytyksiä 
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järjestää taiteen perusopetusta, jonka harjoittamista ovat vaikeuttaneet tai estäneet koronapande-
miasta aiheutuneet rajoitukset 16.8.–31.12.2020. Avustusta myönnettiin 7 000 euroa. 
 
Myyntipalveluna toteuttavaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta (työvoimakoulutus) ei järjes-
tetty opistolla enää vuoden 2019 jälkeen, joten tilauskoulutuksen opetustuntien lukumäärä ei tästä 
syystä toteutunut ja tämä näkyy myös opiston toimintatuottojen ja -menojen puolella.  
  
Käsityöneuvonnan asiakkaiden lukumäärä (päivämaksun maksaneet) jäi sekä 2019 vuoden to-
teumasta, että vuoden 2020 tavoitteesta. Käsityöneuvonta oli muun muassa kokonaan suljettu 
17.3.–31.5. välisen ajan, jolloin yleensä asiakkaita käy hyvin. Sulku ja muut rajoitukset vaikuttivat 
myös käsityöneuvonnan maksutuottoihin. 
 
Kirjastot 
Kirjastopalveluiden toimintamenot alittuivat 160 000 eurolla ja toimintatuotot puolestaan 84 000 
eurolla. Toimintakate alittui siis 76 000 eurolla. Toimintamenoista eniten alittuivat henkilöstömenot, 
270 000 eurolla. Kirjastojen ollessa kiinni koronapandemian takia sijaismäärärahoja säästyi. Myös-
kään kesäaukiolojen aikana sijaisia ei palkattu. Säästöjä kertyi myös matkustus- ja kuljetuspalve-
luissa (33 000 euroa) ja kirjastoautojen polttoainekuluissa. Koronapandemia edellytti hygienia- ja 
suojavälinehankintoja sekä asiakastilojen tehostettua siivousta. Osan henkilökunnasta siirtyminen 
etätyöhön edellytti asianmukaisten työvälineiden hankintaa (it-hankintoja). Määrärahat ylittyivät 
puhdistusaineissa ja -tarvikkeissa ja kalustossa. 
 
Kirjaston tuloista ulosvuokrattavien tilojen vuokratuloja ja myöhästymismaksutuloja jäi kertymättä 
75 000 euroa. Vuosittaista poistokirjamyyntiä ei voitu järjestää, tuloja jäi kertymättä 10 000 euroa.                                                        
 
Liikuntapalvelut 
Liikuntapalvelujen toimintakate toteutui noin 873 000 euroa suurempana kuin talousarviossa enna-
koitiin. Toimintatulot alittuivat noin 1 546 0000 euroa ja toimintamenot alittivat suunnitellun noin 
672 000 eurolla. Toimintamenoista suurin alitus tuli henkilöstömenoihin, jotka alittuivat 580 000 
euroa. Vaikuttavina tekijöinä olivat muun muassa henkilöstön korvaaviin tehtäviin siirtyminen, hen-
kilöstön lomautukset sekä työntekijäresurssin vähäisempi tarve koronapandemian aiheuttamien 
palvelukatkojen aikana. Lisäksi palvelujen ostoista ja energiakustannuksista tuli säästöä aikaisem-
piin vuosiin verrattuna. 
 
Koronapandemian vuoksi erityisesti uimahallien kassatulot laskivat edellisvuosiin verrattuna. Tulot 
putosivat noin 901 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Ennen koronapandemian alkua sekä Aal-
toAlvarissa että Wellamossa saavutettiin kuukausittaiset kävijämääräennätykset. 
   
Jyväskylä Sinfonia 
Jyväskylä Sinfonian toimintakate toteutui 283 660 euroa pienempänä kuin talousarviolla suunnitel-
tiin. Kokonaiskulut alittuivat 288 476 euroa suhteessa talousarvioon. Kulujen alitus koostuu lomau-
tusten, tuotantojen peruuntumisten ja toiminnan uudelleen suunnittelun aiheuttamista säästöistä.  
 
Tuottoja kertyi yhteensä 369 584 euroa mikä jäi vain 4 816 euroa talousarviosta. Tuotot sisältävät 
65 000 euroa OKM:n korona-avustusta sekä muita avustuksia 35 000 euroa. Vuoden 2020 tilinpää-
töksessä Jyväskylä Sinfonian kumulatiivinen ylijäämä on 540 423 euroa. 
 
Jyväskylän kaupunginteatteri 
Jyväskylän kaupunginteatterin lipunmyynti jäi lähes 500 000 euroa tavoitteesta ja muut toiminnan 
tuotot jäivät talousarviosta noin 47 000 euroa. Talouden tasapainottamiseksi teatteri sai opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää avustusta pandemian vaikutusten ehkäisemiseen yhteensä 
506.000 euroa, josta 330 000 euroa käytettiin vuoden 2020 aikana, jolloin toimintatuotot jäivät 
kaikkiaan noin 198 000 euroa talousarviosta. Edellisvuoteen verrattuna toimintatuotot putosivat 
noin 422 000 euroa. 
 
Toimintamenoissa merkittävin vaikutus talouden tasapainottamiseen on henkilöstökuluissa, jotka 
olivat noin 269 000 euroa alle talousarvion. Säästöt syntyivät toiminnan supistamisesta, jolloin mm. 
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vierailija sekä tuntityöntekijöiden palkkakulut pienenivät. Edellisvuoteen verrattuna henkilöstökus-
tannukset olivat noin 121 000 euroa pienemmät. 
 
Kuluylityksiä vuoden aikana syntyi palvelujen ostoissa, joista merkittävimmät ovat asiantuntijapal-
velut. Palvelujen ostot ovat lisääntyneet digitoimintojen tarpeen lisäännyttyä yleisesti ja pandemian 
aikana, kun haettiin uusia toimintatapoja.  
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Jyväskylän kaupunginteatterin kumulatiivinen ylijäämä on 259 075 
euroa (ylijäämä tilinpäätöksessä 2019 257 366 euroa). 

Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2021 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 

Kasvun ja oppimisen palvelut 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualue 
Vuoden 2021 varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen kertymään vaikuttavat palveluntarpeen 
sekä mahdollisten poikkeusolojen muutosten lisäksi 1.8.2021 voimaantulevaksi esitetty varhais-
kasvatuksen asiakasmaksulain muutos sekä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun laajeneminen 
valtakunnalliseksi elokuun 2021 alusta alkaen. Talousarviolla on varauduttu asiakasmaksulain 
muutokseen pienentämällä asiakasmaksutulotavoitetta edellisen vuoden talousarvioon nähden 0,9 
miljoonalla eurolla, mutta vasta syksyllä 2021 toteutuvat asiakasmaksukertymät näyttävät muutok-
sen suuruuden.  
 
Palvelualueen vuoden 2021 henkilöstökulujen talousarvioon sisältyy säästötoimenpiteitä, joiden 
toteutuksen suunnittelu on aloitettu ennakkolaskelmien tekemisellä heti vuoden alussa. Säästökei-
noina käytetään palkattomia vapaita, säästövapaita, henkilöstön liikkuvuutta toisille toimialoille se-
kä lomarahan vaihtoa vapaana. Säästötavoitteen saavuttamista seurataan aktiivisesti vuoden ai-
kana.  
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksellä toteutuneet palvelujen ostojen talousarvioalitukset koostuivat Kylän 
Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostoista sekä esimerkiksi matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostois-
ta. Vuoden 2021 talousarvio on suunniteltu normaalin toiminnan mukaisesti, eikä mahdollisia poik-
keusoloja tai niiden vaikutuksia kuluihin ole ollut mahdollista talousarviolla huomioida. 
 
Elokuussa 2021 voimaan tuleva asiakasmaksulain muutos tulee vaikuttamaan myös kaupungin 
maksamiin palvelusetelimenoihin niitä kasvattavasti. Talousarviolla ei ole pystytty varautumaan 
muutokseen, ja menoihin kohdentuvan muutoksen suuruus selviää tarkemmin vasta syksyn 2021 
aikana. Toisaalta palvelusetelimenojen toteuma alitti vuoden 2020 tilinpäätöksessä talousarvion, 
jolloin olemassa oleva määrärahavaraus voi kattaa kasvavan palvelusetelimenojen toteuman. 
  
Perusopetuksen palvelualue 
Koulunkäynninohjaajien henkilömenoissa on edelleen vaje, joka pyritään kattamaan vuoden 2021 
aikana. 
 
Vuoden 2020 tilinpäätöksellä toteutuneet palvelujen ostojen talousarvioalitukset koostuivat Kylän 
Kattauksen ravitsemuspalvelujen ostoista sekä esimerkiksi matkustus- ja kuljetuspalvelujen ostois-
ta. Vuoden 2021 talousarvio on suunniteltu normaalin toiminnan mukaisesti, eikä mahdollisia poik-
keusoloja tai niiden vaikutuksia kuluihin ole ollut mahdollista talousarviolla huomioida. 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
Kulttuuri- ja osallisuuspalvelut 
Koronapandemia vaikuttaa kulttuuri- ja osallisuuspalveluiden toimintaan. Mikäli toimintojen rajaa-
minen jatkuu, myös vuosi 2021 alittaa talousarvion. Kulttuuriopetussuunnitelmaa toteutetaan pe-
rusopetuksen ja varhaiskasvatuksen rajoitusten ja suositusten mukaisesti.  Jos uuden toimintamal-
lin kohtaamispaikat Piippuranta Kankaalla ja Kylätupa keskustassa eivät pääse aukeamaan ennen 
kesää, on henkilöstön uudelleensijoittaminen määräajaksi ajankohtaista. Erityisesti ikääntyneiden 

155



 
  Talousarvion toteutuminen 
 

kulttuuripalveluita pyritään toteuttamaan virtuaalisesti ja löytämän uusia tapoja ja yhteistyömuotoja 
eri toimijoiden kanssa.  
 
Jyväskylän kansalaisopisto 
Koronapandemia vaikuttaa myös opiston kevätlukukauteen 2021 ja mitä todennäköisemmin myös 

tulevaan syksyyn. Muun muassa pienemmät ryhmäkoot vaikuttavat vuoden 2021 talousarvion 

kurssimaksutuottojen toteumaan. Lisäksi koronapandemian vuoksi kurssi-ilmoittautumismäärissä 

on näkynyt pientä pudotusta aikaisempiin lukuvuosiin verrattuna ja syyslukukaudella 2020 joudut-

tiin jonkin verran perumaan kursseja liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Tilanne jatkunee 

mahdollisesti vastaavanlaisena myös vuonna 2021 mikäli koronapandemia pysyy nykyisenlaisena. 

Tästä syystä myös mahdollisesti syntyy säästöjä tuntiopetuksen henkilöstömenoihin. Tarkemmin 

koronapandemian vaikutusta vuoden 2021 talousarvioon on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida. 

On myös mahdollista, että OPH ja OKM kompensoivat lukukausimaksujen menetyksiä vuoden 

2020 tapaan. 

 

Opisto huomioi toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja pyrkii kehittämään mahdollisuuksien 

mukaan toimintaansa. Opisto jatkaa työskentelyä mm. etäopetuksen parissa, jotta etäopetuksen 

käyttöä pysyttäisiin tarvittaessa vielä laajentamaan nykyisestä. Vuoden 2021 valtionosuustuntien 

määrä nousee hieman vuoteen 2020 verrattuna. 

 

Kirjastot 
Koronapandemia tulee vaikuttamaan kirjaston toimintatuottoihin, kun pääkirjaston Volmarin, Unon 
ja Minnansalia, monitoimitilaa tai kokoustiloja ei voida ulosvuokrata. Myöskin poistokirjamyynti-
tuotot ja myöhästymismaksutuotot tulevat alittumaan. Kirjastoautopysäkkien myynti Muuramelle ei 
myöskään toteudu sopimuksen mukaisesti. 
 
Liikuntapalvelut 
Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kuntalaisten liikuntatottumuksiin ja eri liikuntapaikko-
jen käyttöön. Koronapandemian ennakoidaan vaikuttavan palvelujen kysyntään vielä kuluvana 
vuotena erityisesti uimahallien ja ohjatun liikunnan ryhmien kohdalla. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
Vuoden 2021 talouden toteutumisen arviointi on hyvin epävarmaa koronapandemian jatkuessa. 
Mikäli konserttitoimintaa pystytään jatkamaan jo kevään aikana pienemmällä kapasiteetilla, turva-
välit huomioiden lipputulojen arvioidaan yltävän 2020 vuoden tasolle. Joulukuulla 2020 saatu 
OKM:n korona-avustus 35 000 euroa siirrettiin käytettäväksi kevään 2021 aikana. 
 
Jyväskylän Sydän -projektin muutoksella, jossa musiikkisalin toteutuminen siirtyy päätöksenteossa 
arviolta vuoteen 2025 on iso toiminnallinen merkitys ja erityisesti sillä, miten tilaratkaisuja viedään 
jatkossa eteenpäin. Teatterin peruskorjauksen ajaksi ja mahdollisesti jo aiemmin Jyväskylä Sinfo-
nian väistötilat pyritään toteuttamaan Paviljongin Wilhelm-saliin. 
 
Jyväskylän kulttuurin rakennus- ja korjaushankkeiden etenemisellä on keskeinen vaikutus orkeste-
rin toimintaedellytyksiin tulevaisuudessa. Harjoitus- ja konserttitilojen olosuhteet, harjoitustiloissa 
mitattu riskitasoinen melualtistus sekä musiikkisalikysymyksen pitkään jatkunut keskeneräisyys 
aiheuttavat huolta sekä fyysisen että psyykkisen kuormituksen näkökulmasta. Muusikkokunnassa 
lähivuosina tapahtuvat eläköitymiset asettavat suuria paineita rekrytoinneissa onnistumiselle, työs-
kentelyolosuhteilla ja toimitilakysymyksillä on asiaan merkittävä vaikutus. Tällä on myös suora vai-
kutus talouteen, koska soittajiston kokoonpanoa joudutaan konserttitoiminnan turvaamiseksi tarvit-
taessa täydentämään taloudellisesti kuormittavilla sijaisuusjärjestelyillä. Lisäksi yleisömenestyksen 
turvaamiseksi jatkossa on tärkeää löytää laadukkaat tilaratkaisut ja selkeä visio siitä mahdollisim-
man pian. Konserttien täyttöaste viimeisen kymmenen vuoden ajalta on ollut yli 95 % ja viime 
vuonna ennen koronapandemiaa 98 %.  
 
Ylivuotinen budjetointi on orkesterin kannalta toimiva järjestely, joka mahdollistaa joustavuuden 
tilanteessa, jossa toiminnan suunnittelua ja taiteilijakiinnityksiä tehdään huomattavasti yhtä budjet-
tivuotta pidemmällä ajanjaksolla. 
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Jyväskylän kaupunginteatteri 
Tilinpäätöksellä ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2021 talousarvioon.  
 
Teatteri sai joulukuussa 2020 opetus- ja kulttuuriministeriöltä 209.000 euron avustuksen, josta 
33.000 euroa käytettiin vuoden 2020 talouden tasapainottamiseen. Loppuosa (176 000 euroa) 
avustuksesta on käytettävissä kevään 2021 aikana. Teatterin esitystoiminta on ollut keskeytettynä 
helmikuun loppuun asti. Lipputulot tulevat jäämään merkittävästi suunnitellusta. Käytettävissä ole-
valla avustuksella ei voida kattaa lipputulomenetyksiä edes tammi-helmikuun ajalta. Esityssulun 
mahdollinen pitkittyminen vaikuttaa olennaisesti koko vuoden taloustilanteeseen. 
 
 

Kaupunkirakenne 

Käyttötalouden toteutuminen 

 
1 000 euroa Alkuperäi-

nen talous-
arvio 

Talousar-
vio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 
   

       
 

Asiakaspalvelu ja johdon tuki       
 

Toimintatulot 38,0 0,0 38,0 83,9 45,9  

Toimintamenot -2 943,3 -9,7 -2 953,0 -2 744,4 208,6  

Toimintakate -2 905,3 -9,7 -2 915,0 -2 660,5 254,5  

       
 

Liikenne- ja viheralueet       
 

Toimintatulot 30 196,3 0,0 30 196,3 28 455,4 -1 740,9  

Toimintamenot -49 794,3 -28,8 -49 823,1 -45 657,9 4 165,2  

Toimintakate -19 598,0 -28,8 -19 626,8 -17 202,5 2 424,3  

       
 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö       
 

Toimintatulot 20 187,3 -2 750,0 17 437,3 18 206,0 768,7  

Toimintamenot -6 953,8 -8,3 -6 962,1 -6 525,5 436,6  

Toimintakate 13 233,5 -2 758,3 10 475,2 11 680,6 1 205,4  

       
 

Rakentaminen ja ympäristö       
 

Toimintatulot 3 345,9 0,0 3 345,9 3 144,6 -201,3  

Toimintamenot -4 945,1 -5,2 -4 950,3 -4 642,1 308,2  

Toimintakate -1 599,2 -5,2 -1 604,4 -1 497,6 106,8  

       
 

Kaupunkirakenne yhteensä            

Toimintatulot 53 767,5 -2 750,0 51 017,5 49 890,0 -1 127,5  

Toimintamenot -64 636,5 -52,0 -64 688,5 -59 569,9 5 118,6  

Toimintakate (sitova) -10 869,0 -2 802,0 -13 671,0 -9 680,0 3 991,0  

 

Merkittävät poikkeamat tilinpäätösvuoden talousarvioon 

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 

Toimintakate toteutui 1,2 M€ muutettua talousarviota parempana. Tulot ylittyivät sekä asemakaa-
voituksessa että maanvuokrissa. Henkilöstömenoja säästyi yhteensä yli 300 000 euroa rekrytoin-
tien siirtymisen vuoksi. Myös asiantuntijapalvelumenoja säästyi erityisesti yhdyskuntasuunnittelun 
yksikössä. Koronapandemian vuoksi menosäästöjä muodostui myös matkustamisessa ja koulutuk-
sessa. 
 
Alkuperäisen talousarvion mukaan tonttimyynnin myyntivoittotavoite oli 10,25 milj. euroa. Talous-
arviota muutettiin loppuvuodesta yleisen taloudellisen tilanteen takia tavoitteen ollessa tämän jäl-
keen 7,5 milj. euroa. Samassa yhteydessä tasemyyntitavoite muutettiin 1 miljoonasta eurosta 1,5 
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miljoonaan euroon.  Tontit ja maanhallinta -palveluyksikön käyttötalouden kate toteutui suurim-
maksi osaksi ennakoidusti. Maanvuokratulot ylittyivät johtuen osaksi verkkoyhtiön kanssa tehdystä 
kertaluonteisesta sopimuksesta ja siihen liittyvästä maksusta. Maan myyntivoitto toteutui lähes 
muutetun talousavion mukaisesti. 
 
Kiinteistönmuodostuksen ja maastomittauksen tulot jäivät hieman vajaiksi johtuen rakentamisen 
osittaisesta hiljenemisestä ja talouden yleisestä epävarmuudesta. Vastaavasti menoissa pystyttiin 
säästämään. Säästöjä tuli erityisesti henkilöstömenoista, kun kausityöntekijöitä ei palkattu ja rekry-
toinnit olivat jäissä. Lisäksi maastomittausten ostopalveluista pystyttiin säästämään.  
 
Liikenne- ja viheralueet 
Keväällä alkanut koronapandemia aiheutti varovaisuutta hankinnoissa ja kesän aikana suuria saa-
tavuusongelmia tiettyjen tuotteiden, kuten esimerkiksi päällysteiden saatavuudessa. Organisaa-
tiomuutoksesta johtuvien talousrakenteen muutosten lisäksi otettiin vuoden alussa käyttöön uusi 
Infra RYL kunnossapitonimikkeistö, joka uudisti talouden suunnittelun ja seurannan kokonaisuu-
dessaan. Em. tekijät ja useiden henkilöiden muuttunut rooli talouden seurannan osalta aiheuttivat 
yhdessä haasteita talouden ennustamiselle. Vuoden aikana oli tietyissä palveluissa, kuten liiken-
teenohjauksessa ja pysäköinninvalvonnassa paljon henkilöstövajausta ja poissaoloja, jotka aiheut-
tivat osittain myös tulojen menetystä. Varovaisuus, saatavuusongelmat ja ennustamisen haasteet 
aiheuttivat sen, että talousarvio toteutui kokonaisuudessaan katupalveluiden katteen osalta noin 
2,4 milj. euroa talousarvioita positiivisempana. 
 
Metsien toimintakate oli talousarvioon nähden 135 000 euroa positiivisempi. Ero johtuu metsä-
myynnin arviota paremmasta tuloksesta, arviota pienemmistä palveluiden ostoista ja siitä, että ko-
ronapandemian takia kesätyöntekijöitä ei palkattu. Viherkunnossapidossa toimintakate oli 723 000  
euroa talousarviota positiivisempi. Tulos johtuu osittain toimintamallin muutoksesta ja osittain sa-
maan aikaan tapahtuneen organisaatiomuutoksen aiheuttamista budjetointihaasteista. Budjetointia 
on tarkennettu vuodelle 2021. 
 
Joukko- ja palveluliikenteen toimintakate oli talousarviota heikompi, ylitystä yhteensä 479 000 eu-
roa. Eniten vaikutusta oli matkamäärien romahtamisella (-36,8 %) koronapandemian seurauksena. 
Joukkoliikenteen asiakastulot laskivat 3,4 miljoonaa euroa. Vastaavasti liikenteen kustannuksissa 
saatiin säästöä 0,94 miljoonaa euroa, kun liikennettä supistetiin keväällä ja alkusyksystä. Palvelu-
liikenteessä liikennöintikustannukset kasvoivat 90 000 euroa kun palveluliikenteen tarjontaa lisät-
tiin. Joukkoliikenteessä saatiin valtion lisätalousarvion perusteella myönnettyä ylimääräistä joukko-
liikennetukea asiakastulojen menetyksiin 1,84 miljoonaa euroa. 
 
Organisaatiomallin muutoksen myötä Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen talousluvut yhdistettiin lii-
kenne- ja viheralueiden talousarvioon. Osa kirjanpidollisista seikoista selvisi vasta vuoden loppu-
puolella. Näitä oli erityisesti oman rakentamistuotannon kustannusten jakautuminen käyttö- ja in-
vestointitalouden kesken, joka aiheutti haasteita kustannusten seurantaan ja toiminnan ohjauk-
seen. 
 
Investointien käyttötalouden toimintakate jäi noin 412 000 euroa alle tavoitteen. Katualueiden ra-
kentamisen osalta ulkoisten töiden tulojen arviointipohjana käytettiin talousarvion laadinnassa vuo-
den 2018 Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen toteutuneita tuloja. Ulkoisten töiden osuus toteutui 
vuonna 2020 oleellisesti pienempänä ja tulokertymä jäi suunnitellusta. Lisäksi investointikohteisiin 
tehtävien tuntikirjausten osalta on talousarviolaskennassa ollut päällekkäisyyksiä, joka johti liian 
suureen talousarviolukuun tulojen osalta. Maankäyttösopimustulot toteutuivat noin 47 000 euroa 
suurempina talousarvioon verrattuna. 
 
Rakentamisen ja ympäristön palvelualueella kate toteutui noin 100 000 euroa budjetoitua pa-
rempana. Palvelualueen tulot jäivät noin 200 000 euroa talousarviosta rakennusvalvonnan lupa-
maksutulojen alittumisen vuoksi. Menosäästöt, n. 300 000 euroa, syntyivät pääasiassa henkilös-
tömenoista, sillä henkilöstövaihdoksista ja eläköitymisistä johtuen palveluyksiköissä oli resurssiva-
jetta koko vuoden ajan. Myös rekrytointihaasteet ja henkilökohtaisen työkuorman keventäminen 
työaikaa osa-aikaistamalla näkyvät henkilöstökulujen alittumisessa.  
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Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2021 talousarvioon ja arvio tulevasta kehityksestä 

Vuoden 2020 alussa ajateltiin, että edellisenä vuonna saamatta jääneitä myyntivoittoja saataisiin 
vuoden aikana paikattua. Näin ei kaikkien tonttien osalta käynyt vaan myyntivoittotavoitetta joudut-
tiin kesken vuoden alentamaan. Kuitenkin edelleen myymättä olevien tonttien arvo on kaupungin 
taseessa ja voitto niistä saadaan myöhemmin. Pilaantuneiden maiden puhdistamisen ja rakennus-
ten purkamisen tarve on entisestään lisääntymässä täydennysrakentamisen yleistyessä. Samoin 
maankäyttösopimusten edelleen kasvava tarve johtuu täydennysrakentamisen tarpeen ja sen myö-
tä kaavamuutosten lisääntymisestä.   
  
ARA-tuotannon osuus valmistuneiden asuntojen osuudesta kasvoi hieman vuonna 2020 ja sen 
arvioidaan kasvavan edelleen vuonna 2021, sillä parhaillaan on rakenteilla runsaasti (lähes 700) 
korkotuettuja asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja sekä opiskelija-asuntoja.  
 
Katujen kunnossapidon rahoituksen jakoa tarkennetaan vuoden 2020 toteutuneiden kustannusten 
perusteella. Kaluston kustannusten siirto kustannuspaikoille helpottaa osaltaan ennustamista, eikä 
vuodelle 2021 ole odotettavissa vastaavia rekrytointihaasteita tai materiaalien saatavuusongelmia 
kuin vuonna 2020. Rahoitustaso mahdollistaa suunnitellun laatutason toteutumisen. 
 
Viherkunnossapidon toimintakuluissa huomioidaan vuoden 2021 alusta alkaen kalustoon liittyvät 
kustannukset vuonna 2020 toteutuneiden käyttötuntien mukaisessa suhteessa. Toimintamallin 
muutos vuoden 2020 alusta on näyttänyt taloudelliselta kannalta katsoen positiiviselta ja odotetta-
vissa on, että vuodelle 2021 asetetut tavoitteet saavutetaan. 
 
Joukkoliikenteessä vuoden 2021 taloudellinen kehitys on haastava. Toteuma riippuu paljolti siitä, 
miten koronapandemian vaikutuksista pystytään toipumaan vuoden 2021 aikana ja saadaanko 
matkamääriä nousemaan tavoitellulle tasolle. Joukkoliikenteen valtionavustusten määrän odote-
taan nousevan ilmastoperusteisen määrärahan tullessa normaalin joukkoliikennetuen lisäksi. Myös 
erillistä valtion myöntämää koronatukea asiakastulomenetyksiin on odotettavissa vuodelle 2021. 
  
Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman toteuttamista jatketaan markkinointi- ja viestintä-
suunnitelman toteuttamisella sekä siirtymisellä tunnistepohjaiseen lippu- ja maksujärjestelmään 
vuoden 2021 aikana. Lisäksi sähköisten palveluiden toteuttamiseen on odotettavissa uusia valtion 
tukemia hankekokonaisuuksia syksyllä 2021. Tuleviin joukkoliikenteen hankintoihin liittyvä linjasto-
suunnittelutyö valmistuu ja tavoitteena on uudistetun linjaston lisäksi yhteistyössä kaavoituksen 
kanssa valmistella aikatauluvapaan matkustamisen alue Jyväskylän alueelle. 
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Jyväskylän kaupungin liikelaitokset 

Liikelaitokset 2020 / Tuloslaskelma     

     
1 000 euroa Tilapalvelu Kylän Pelastus- Yhteensä 

    Kattaus laitos   

         

Toimintatuotot 100 492 26 239 35 675 162 405 

Toimintakulut -60 478 -29 422 -34 983 -124 883 

TOIMINTAKATE 40 014 -3 183 692 37 523 

Rahoitustuotot ja -kulut -12 949 -2 0 -12 950 

Muut rahoitustuotot 3 0 1 3 

Peruspääoman korko -12 950     -12 950 

Muut rahoituskulut -1 -2 -1 -4 

VUOSIKATE 27 065 -3 185 692 24 572 

Poistot ja arvonalentumiset -27 621   -1 124 -28 745 

TILIKAUDEN TULOS -556 -3 185 -432 -4 173 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ -556 -3 185 -432 -4 173 

         

Kumulatiivinen ylijäämä / alijäämä 656 -2 217 107 -1 453 

     

     

Liikelaitokset 2020 / Rahoituslaskelma      

     
1 000 euroa Tilapalvelu Kylän Pelastus- Yhteensä 

    Kattaus laitos   

         

TOIMINNAN RAHAVIRTA         

Vuosikate 27 065 -3 185 692 24 572 

Tulorahoituksen korjauserät -70   500 430 

Toiminnan rahavirta 26 995 -3 185 1 192 25 002 

Investointimenot -24 814   -1 444 -26 258 

Rahoitusosuudet investointimenoihin     154 154 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 105     105 

Investointien rahavirta -24 709 0 -1 289 -25 998 

         

Toiminnan ja inv. rahavirta 2 286 -3 185 -97 -996 

         

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA         

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 807     -2 807 

Lainakannan muutokset -2 807 0 0 -2 807 

         

Oman pääoman muutokset 0 0 -224 -224 

         

Muut maksuvalm. muutokset 521 3 185 322 4 027 

         

Rahoituksen rahavirta -2 286 3 185 97 996 

         

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 
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TILAPALVELU 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos   

1 000 €           € % 

Toimintatuotot 95 455 94 772 94 757 96 813 100 492 3 679 4 % 

Toimintakulut -58 027 -58 880 -58 519 -59 331 -60 478 -1 147 2 % 

TOIMINTAKATE 37 428 35 893 36 238 37 482 40 014 2 532 7 % 

Rahoitustuotot ja -kulut -12 161 -12 299 -12 498 -12 541 -12 949 -408 3 % 

VUOSIKATE 25 267 23 593 23 740 24 941 27 065 2 124 9 % 

Poistot ja arvonalentumiset -25 267 -24 054 -22 632 -25 675 -27 621 -1 947 8 % 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 -461 1 108 -733 -556 177 -24 % 

Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 299 838 1 946 1 212 656 -556 -46 % 

         
TOIMINNAN RAHAVIRTA 24 229 22 216 23 135 24 897 26 995 2 098 8 % 

Investointimenot -13 789 -21 385 -33 882 -30 263 -24 814 5 449 -18 % 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 15 1 100 1 352 -152 0 152 -100 % 

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 113 5 335 940 159 105 -53 -34 % 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -12 661 -14 950 -31 591 -30 256 -24 709 5 547 -18 % 

LAINAKANNAN MUUTOKSET 43 608 -2 683 11 250 4 589 -2 807 -7 396 -161 % 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 0 0  0 0 0 % 

MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -55 175 -4 583 -2 795 771 521 -250 -32 % 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -11 567 -7 266 8 455 5 360 -2 286 -7 645 -143 % 

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 % 

Vakituinen henkilöstö 25 24 25 25 25 0 0 % 

        
        

KYLÄN KATTAUS  2016 2017 2018 2019 2020 Muutos   

1 000 €           € % 

Toimintatuotot 24 592 23 502 24 380 28 127 26 239 -1 888 -7 % 

Toimintakulut -23 264 -23 128 -24 876 -28 897 -29 422 -525 2 % 

TOIMINTAKATE 1 328 374 -496 -770 -3 183 -2 413 313 % 

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 -1 -1 -2 -1 267 % 

VUOSIKATE 1 328 374 -497 -771 -3 185 -2 414 313 % 

Poistot ja arvonalentumiset -58 -18 -6 -3 0 3 -100 % 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 270 356 -502 -773 -3 185 -2 412 312 % 

Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 1 888 2 243 1 741 968 -2 217 -3 185 -329 % 

         
TOIMINNAN RAHAVIRTA 1 328 374 -497 -771 -3 185 -2 414 313 % 

Investointimenot -84 0 0 0 0 0 0 % 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -84 0 0 0 0 0 0 % 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 0 0 0 0 0 0 % 

MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -1 244 -374 497 773 3 185 2 412 312 % 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 244 -374 497 773 3 185 2 412 312 % 

Rahavarojen muutos -1 0 0 2 0 -2 -100 % 

Vakituinen henkilöstö 257 262 282 340 279 -61 -18 % 

        
        

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS 2016 2017 2018 2019 2020 Muutos   

1 000 €           € % 

Toimintatuotot 31 517 30 608 31 311 33 518 35 675 2 157 6 % 

Toimintakulut -28 824 -29 777 -31 920 -33 464 -34 983 -1 519 5 % 

TOIMINTAKATE 2 692 831 -609 54 692 638 1190 % 

Rahoitustuotot ja -kulut 1 1 0 1 0 0 -65 % 

VUOSIKATE 2 693 832 -609 54 692 638 1176 % 

Poistot ja arvonalentumiset -1 437 -1 450 -1 421 -1 284 -1 124 160 -12 % 

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 256 -618 -2 030 -1 230 -432 798 -65 % 

Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä) 4 418 3 800 1 769 539 107 -432 -80 % 

         
TOIMINNAN RAHAVIRTA 2 677 786 -660 -1 1 192 1 193 -128359 % 

Investointimenot -1 519 -910 -1 318 -814 -1 444 -629 77 % 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 88 0 196 705 154 -551 -78 % 

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 16 45 51 55 0 -55 -100 % 

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 416 -864 -1 070 -54 -1 289 -1 235 2293 % 

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 0 0 0 -224 -224 0 % 

MUUT MAKSUVALM. MUUTOKSET -1 262 78 1 731 55 322 267 487 % 

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 262 78 1 731 55 97 42 77 % 

Rahavarojen muutos 0 0 0 0 0 0 -14 % 

Vakituinen henkilöstö 306 308 307 314 321 7 2 % 
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2.2.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen  

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. 
Liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta liikelai-
toksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset 
erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta 
vuoden 2020 tuloslaskelmasta. 
 
 

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TP 2020    

      
1 000 euroa Alkuperäinen 

talousarvio 
Talousarvio-
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 
   

       
 

Toimintatulot 140 105,5 -3 242,9 136 862,6 141 032,9 4 170,3  

Myyntitulot 49 745,3 1 174,8 50 920,1 47 211,8 -3 708,3  

Maksutulot 51 711,3 -1 347,7 50 363,6 46 400,0 -3 963,6  

Tuet ja avustukset 10 362,9 -350,0 10 012,9 16 638,2 6 625,3  

Muut toimintatulot 28 286,0 -2 720,0 25 566,0 30 782,9 5 216,9  

Toimintamenot -891 222,9 -18 087,3 -909 310,2 -897 544,4 11 765,8  

Henkilöstömenot -331 252,5 -4 396,0 -335 648,5 -328 797,4 6 851,1  

Palvelujen ostot -379 936,3 -13 123,2 -393 059,5 -386 308,5 6 751,0  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 547,7 -637,0 -24 184,7 -23 250,3 934,4  

Avustukset muille -64 116,3 -294,0 -64 410,3 -66 657,5 -2 247,2  

Avustukset liikelaitoksille 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Muut toimintamenot -92 370,0 362,9 -92 007,2 -92 530,8 -523,6  

Toimintakate -751 117,4 -21 330,2 -772 447,6 -756 511,5 15 936,1  

Verotulot 562 350,0 -19 350,0 543 000,0 549 126,7 6 126,7  

Valtionosuudet 193 780,0 36 345,7 230 125,7 230 219,7 94,0  

Rahoitustulot ja -menot: 24 042,5 0,0 24 042,5 24 392,6 350,1  

Korkotulot muilta 8 900,0 0,0 8 900,0 9 049,8 149,8  

Korkotulot liikelaitoksilta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Muut rahoitustulot muilta 8 012,5 0,0 8 012,5 7 915,7 -96,8  

Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 12 950,0 0,0 12 950,0 12 950,0 0,0  

Korkomenot -5 800,0 0,0 -5 800,0 -5 495,7 304,3  

Muut rahoitusmenot -20,0 0,0 -20,0 -27,3 -7,3  

Vuosikate 29 055,1 -4 334,5 24 720,6 47 227,5 22 506,9  

Poistot ja arvonalentumiset -28 494,6 0,0 -28 494,6 -26 970,9 1 523,7  

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 560,5 -4 334,5 -3 774,0 20 256,6 24 030,6  

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 -16,0 -16,0  

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 900,9 -4 334,5 -3 433,6 20 581,0 24 014,6  

 
 
Verotulot olivat tilinpäätösvuonna yhteensä 549,1 milj. euroa ja toteutuivat 6,1 milj. euroa muutet-
tua talousarviota suurempina. Alkuperäisestä talousarviosta verotulot jäivät 13,2 milj. euroa.  
 
Kunnallisveron ja yhteisöverojen osalta verotulojen kehitys oli pelättyä parempi. Koko maan tasolla 
kunnallisverot kasvoivat lopulta peräti 5,1 % verrattuna vuoteen 2019. Myönteiseen kehitykseen 
vaikutti odotettua parempi palkkasumman kehitys, verovuoden 2020 parantunut jako-osuus sekä 
yritysten verojen maksujärjestelyt, jotka vähensivät kunnallisveroja lopulta vain noin 100 miljoonaa 
euroa. Vuonna 2019 kunnallisveroon verokorttiuudistuksen takia muodostunut noin 350 miljoonan 
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euron kertymävaje korjaantui myös kokonaisuudessaan vuoden 2020 aikana ja paransi osaltaan 
kalenterivuoden kokonaiskertymää. 
 
Myös yhteisöveron osalta viime vuosi oli odotettua parempi, kasvua oli lopulta 3 %. Myönteinen 
kehitys johtui pääosin 10 %-yksiköllä korotetusta yhteisöveron jako-osuudesta verovuodelle 2020. 
Korotettu jako-osuus lisäsi kuntien yhteisöveroja vajaalla 400 miljoonalla eurolla viime vuonna. 
 
Verotulokehityksen ollessa varsin epävarmaa pienennettiin kaupungin kunnallisverotuottojen arvio-
ta vuoden aikana 17,0 miljoonalla eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Lopulta verotulojen myön-
teisempi kehitys toi kaupungille kunnallisveroja 472,6 miljoonaa euroa, eli kunnallisverot toteutuivat 
9,6 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Koronapandemian seurauksena kunnal-
lisverot jäivät kuitenkin 7,4 miljoonaa euroa alkuperäisestä talousarviosta.  
 
Yhteisöveroja kaupungille kertyi 29,1 miljoonaa euroa ja yhteisöverot toteutuivat 0,2 miljoonaa eu-
roa muutettua talousarviota ja 0,8 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Yhteisö-
veron 10 %-yksikön korotus lisäsi kaupungin yhteisöveroja 5,9 miljoonalla eurolla. Ilman korotusta 
yhteisöverot olisivat toteutuneet koronapandemian vuoksi 5,1 miljoonaa euroa alkuperäistä talous-
arviota pienempänä. 
 

Kiinteistöveron osalta vuosi 2020 oli odotettua heikompi. Heikompi kehitys johtui siitä, että kiinteis-
töverotuksen osalta siirryttiin verovelvolliskohtaisen verotuksen valmistumiseen eli ns. verotuksen 
joustavaan valmistumiseen. Tämän seurauksena verovuoden 2020 kiinteistöveron kokonaismak-
suunpanosta erääntyy noin 10 prosenttia vuoden 2021 tammi-helmikuun aikana. Koko maan tasol-
la vuonna 2021 erääntyvä osuus on noin 200 miljoonaa euroa. 
 

Kaupungin kiinteistöverojen tuotto oli 47,3 miljoonaa euroa eli kiinteistöverot toteutuivat 3,7 miljoo-
naa euroa muutettua talousarviota ja 6,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota pienempänä. 
Kiinteistöverotuksen joustavaan valmistumisen siirtyminen pieneni kaupungin kiinteistöveron vuo-
den 2020 maksuunpanoa noin 5,0 miljoonaa euroa. 
 
Valtionosuudet olivat 230,2 milj. euroa ja toteutuivat lähes muutetun talousarvion mukaisina. Alku-
peräiseen talousarvioon nähden valtionosuudet toteutuivat 36,4 milj. euroa suurempina. Valtion-
osuuksien kautta jaetut kertaluonteiset koronatuet olivat yhteensä 35,6 miljoonaa euroa. 
 
Rahoitustulot ja -menot olivat yhteensä 24,4 milj. euroa ja toteutuivat 0,4 milj. euroa muutettua ta-
lousarviota suurempina. Tähän vaikutti erityisesti kaupungin korkokulut, jotka olivat 0,3 milj. euroa 
muutettua talousarviota pienemmät.  
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Verotulojen erittely 

1 000 euroa 

Alkuperäi-
nen talous-

arvio 

Talousarvio-
muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 

 
Kunnan tulovero 480 000 -17 000 463 000 472 627 9 627  

Kiinteistövero 54 000 -3 000 51 000 47 316 -3 684  

Osuus yhteisöveron tuotosta 28 350 650 29 000 29 183 183  

Verotulot yhteensä 562 350 -19 350 543 000 549 127 6 127  

 
 

  Tulovero-% 

Verotettava 
tulo (milj. 

euroa) Muutos-% 

Verovuosi 2004 18,52 % 1 487 2,6 % 

Verovuosi 2005 18,55 % 1 548 4,1 % 

Verovuosi 2006 18,69 % 1 620 4,7 % 

Verovuosi 2007 18,69 % 1 738 7,3 % 

Verovuosi 2008 18,69 % 1 857 6,8 % 

Verovuosi 2009 18,50 % 1 869 0,6 % 

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

Verovuosi 2011 19,00 % 1 963 3,5 % 

Verovuosi 2012 19,50 % 2 020 2,9 % 

Verovuosi 2013 20,00 % 2 091 3,5 % 

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

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

Verovuosi 2016  20,00 % 2 181 1,3 % 

Verovuosi 2017  20,00 % 2 155 -1,2 % 

Verovuosi 2018 20,00 % 2 213 2,7 % 

Verovuosi 2019 20,00 % 2 294 3,7 % 

Verovuosi 2020 20,00 %   
 
 
 
Kiinteistöveroprosentit Vero-% 

Vakituiset asuinrakennukset 0,55 % 

Muut asuinrakennukset 1,55 % 

Yleinen kiinteistövero 1,30 % 

Voimalaitokset 3,10 % 

Rakentamaton rakennuspaikka 4,00 % 

 
 

Valtionosuuksien erittely 

1 000 euroa 

Alkuperäi-
nen ta-

lousarvio 

Talous-
arvio-

muutokset 

Talousarvio 
muutosten 

jälkeen 

Toteuma Poikkeama 

 

 
Peruspalveluiden valtionosuus 105 600 35 333 140 933 140 925 -8  

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 52 800 -710 52 090 52 090 0  

Verotulomenetysten korvaus 56 900 2 124 59 024 59 025 0  

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet -21 520 -402 -21 922 -21 820 102  

Valtionosuudet yhteensä 193 780 36 346 230 126 230 220 94  

 

164



 
  Talousarvion toteutuminen 
 

2.2.3 Investointien toteutuminen 

Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot: 
- Maa- ja vesialueet 
- Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet 
- Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka. 
- Irtain käyttöomaisuus  
- Osakkeet ja osuudet  
- Tilapalvelun investointimenojen loppusumma 

 

1 000 euroa 
Alkuper.       
TA 2020 Muutokset 

Muutettu  
TA 2020 TP 2020 Poikkeama  

        

Maa- ja vesialueet, netto -5 000 -421 -5 421 -5 963 -542  

Tulot (sitova) 1 000 500 1 500 1 551 51  

Menot (sitova) -6 000 -921 -6 921 -7 514 -593  

        

Urheilu- ja retkeilyalueet, netto -2 360 -776 -3 136 -3 490 -354  

Tulot (sitova) 0 0 0 56 56  

Menot (sitova) -2 360 -776 -3 136 -3 546 -410  

        

Kunnallistekniikka, netto -22 550 -5 623 -28 173 -21 862 6 311  

Tulot (sitova) 0 0 0 580 580  

Katupalvelut -19 690 -3 834 -23 524 -19 221 4 303  

Viherpalvelut -2 260 -1 789 -4 049 -2 625 1 424  

Satamapalvelut -600 0 -600 -595 5  

Menot yhteensä (sitova) -22 550 -5 623 -28 173 -22 441 5 732  

        

Irtain käyttöomaisuus, netto -7 803 -1 840 -9 644 -4 758 4 885  

Tulot (sitova) 0 0 0 17,7 18  

Konsernihallinto -2 764 -394 -3 158 -1 450 1 709  

Sosiaali- ja terveyspalvelut -931 0 -931 -599 332  

Kasvun ja oppimisen palvelut -1 650 -768 -2 418 -1 209 1 209  

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut -1 826 -441 -2 267 -789 1 478  

Kaupunkirakenne -632 -237 -869 -730 139  

Menot yhteensä (sitova) -7 803 -1 840 -9 644 -4 776 4 868  

        

Osakkeet ja osuudet, netto -9 500 9 730 230 12 -218  

Tulot (sitova) 0 430 430 40 -390  

Menot (sitova) -9 500 9 300 -200 -28 172  

        

Kaupunki ilman liikelaitoksia, netto -47 213 1 070 -46 144 -36 061 10 082  

Tulot 1 000 930 1 930 2 244 314  

Menot -48 213 140 -48 074 -38 305 9 768  

        

Liikelaitokset, netto -34 886 -1 814 -36 700 -26 069 10 631  

Liikelaitokset, tulot 590 0 590 189 -401  

Tilapalvelu/Talonrakennus (sitova) -34 064 -1 164 -35 228 -24 814 10 413  

Kylän Kattaus 0 0 0 0 0  

Keski-Suomen pelastuslaitos -1 412 -650 -2 062 -1 444 618  

Liikelaitokset, menot yhteensä -35 476 -1 814 -37 290 -26 258 11 032  

        

Kaupunki yhteensä, netto -82 099 -744 -82 843 -62 130 20 713  

Tulot 1 590 930 2 520 2 433 -87  

Menot -83 689 -1 674 -85 363,2 -64 563 20 800  

 
 
Talonrakennusinvestointien toteutumisvertailu löytyy Tilapalvelu-liikelaitoksen tilinpäätöksestä. 
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Maan osto ja myynti 

Vuoden 2020 investointimäärärahat ylittyivät budjetoidusta. Ylitykseen vaikutti ensisijaisesti Etelä-
portin työpaikka-alueen esirakentamistöiden ennakoitua suurempi kustannus. Eteläportin esiraken-
tamista oli tarkoituksenmukaista toteuttaa mahdollisimman pitkälle jo vuoden 2020 aikana, koska 
uudisrakentaminen alueelle käynnistyi jo saman vuoden syksyllä. 
 
Raakamaan ostokauppoja toteutui vuoden 2020 aikana ennusteen mukaisesti ja keskeneräisiä 
neuvotteluja siirtyi edelleen seuraavalle vuodelle. Raakamaan hankinta painottui kaupungin yleis-
kaavan mukaisille tulevaisuuden työpaikka-alueille sekä yhdyskuntarakenteen mahdollisille tule-
vaisuuden laajentumisalueille. Vuodelle 2020 uudelleenbudjetoitu määrärahavaraus käytettiin 
suunnitellusti. 
  
Alkuperäisestä myyntivoittotavoitteesta jäätiin pääasiassa kerrostalorakentamisen aloitusten hiljen-
tymisen takia. Omakotitonttien luovutus sujui suunnitelman mukaisesti ja yritystontteja luovutettiin 
tavoitetta enemmän. 

Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit 

Liikuntapalvelut käytti urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin 3 489 731 euroa, joka oli 353 731 
ennakoitua enemmän. Kustannusten ylitykset ovat johtuneet Viitaniemen väistötilan kasvaneista 
kustannuksista, isommista suunnittelukuluista, useammasta eri muutostyöstä sekä kunnallisteknii-
kan liittymämaksuista. Toteutuneissa kustannuksissa on ollut myös poikkeamia kustannusarvioon 
nähden.  
 
Suurimmista hankkeista Koskenharjun kentän huolto- ja pukuhuonerakennus valmistui keväällä ja 
Viitaniemen liikuntapuiston huoltorakennus ja katsomo valmistuivat kesällä 2020. Viitaniemessä 
aloitettiin myös huolto- ja pukuhuonerakennuksen rakentaminen, jonka odotetaan valmistuvan tou-
kokuussa 2021. Vehkalammella aloitettiin pukuhuonerakennuksen rakentaminen, jonka odotetaan 
valmistuvan myös vuonna 2021. 
 
Hipposhallissa uudistettiin kesän aikana yleisurheilupinnoite sekä poistettiin ns. lentävä matto. Kil-
parinteelle valmisteltiin uuden hissin ja rinteen profiloinnin suunnitelmia. Laajavuoressa tehtiin 
muutos- ja parannustöitä latureitistölle ja ensilumen ladulle. Myös muiden alueiden reitistöjä ja la-
tupohjia parannettiin ja uudistettiin. Uimarannoille rakennettiin uusia laitureita, muun muassa 
Köhniönjärven poistetun hyppytornin tilalle.  
 
Lähiliikuntaohjelman mukaisesti Pohjanlammen lähiliikuntapaikan toinen vaihe valmistui ja rantarai-
tille toteutettiin Mattilanniemen ja Rauhanlahden kohteet. Halssilan liikuntapuistoon uusittiin jää-
kiekkokaukalo ja vanha kaukalo siirrettiin Vesangan koulun liikuntapaikalle, jossa kaukalon poh-
jausta parannettiin.  
 
Energiansäästöohjelman toteutuksessa uudistettiin valaistusta energiaystävällisiin led-valaisimiin. 
Hippoksen liikuntapuistoon rakennettiin uusi katukoripallokenttä. Uuden skeittihallin ramppien ra-
kentaminen aloitettiin joulukuussa 2020 ja skeittihalli on tarkoitus avata käyttäjilleen alkuvuodesta 
2021. 
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Kunnallistekniikan investoinnit 

Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Katu- ja 
viherpalveluiden merkittävimmät alitukset syntyivät Kankaan, Puistokadun, Ramoninkadun ja -
sillan, Kukkumäen eritasoliittymän sekä Killerin etäparkin hankkeissa. Töitä ei päästy käynnistä-
mään suunnitellussa laajuudessa ja niiden lopputyöt tai käynnistyminen siirtyivät seuraavalle vuo-
delle. Muita töiden keskeneräisyyden takia seuraavalle vuodelle siirtyviä kohteita olivat Hämeen-
lahden työpaikka-alue, Lutakon sataman P-alue, Muuratsalon katujen, Koulutien sekä Lutakon 
sataman laitureiden muutostyöt. Siirtyville hankkeille esitetään rahoituksen uudelleenbudjetointia. 
 
Merkittävimmät ylitykset katupalveluissa tulivat Keljonkankaan yhtenäiskoulun liikennejärjestelyistä 
ja Lohikosken katusaneerausten lopputöistä. 
 
Nimettyjen hankkeiden lisäksi toteutettiin Ruusupuiston ympäristötaideteos ja Pappilanpolku. Li-
säksi Viljasenkatu saneerattiin vesihuoltosaneerauksen yhteydessä ja osa Ailakinkadusta sanee-
rattiin liittyen Mosura -korttelin järjestelyihin. Puutarhakadulla tehtiin ennakkoon kaukolämpötöiden 
muutokset. Vapaudenkadun rakenne vaurioitui talonrakennustöiden yhteydessä. Samanaikaisesti 
sen korjaustöiden kanssa päädyttiin saneeraamaan katua välillä Hämeenkatu - Minna Canthin ka-
tu. 
 
Liikenneturvallisuushankkeina toteutettiin mm. Myllyjärven tasoristeyksen puomilaitos, kevyen lii-
kenteen järjestelyjä Saaritien/Haikantien ja Janakantie/Kumputien liittymissä, Keljonka-
tu/Korkeakoskentie liittymäjärjestely, Wilhelm Schildtin kadun linja-autopysäkin muutokset sekä 
Siltakadun kaistajärjestely välillä Polttolinja-Syöttäjänkatu. 
 
Erillisinä ulkovalaistushankkeina saneerattiin mm. Kangasvuorentien, Tiede- ja Taidepolun sekä 
Vaasankadun ramppisiltojen valaistukset. Keljonkankaantien saneeraus käynnistyi ja Martti Korpi-
lahden polulle rakennettiin uutta valaistusta. Rantaraitin suunniteltua saneerauksen aloitusta siirret-
tiin töiden yhteensovittamiseksi vesihuoltosaneerauksen kanssa. 
 
Viherpalveluiden hankkeet toteutuivat lähes suunnitellusti. Merkittävimmät ylitykset syntyivät suun-
nittelussa, Lounaispuiston saneerauksessa, Tourujoen rakennussuunnittelussa ja Väinölänrannan 
Seppä Högmanin puiston rakentamisessa. Myös Rantaraitin kuntoilupisteiden varaus ylittyi töiden 
laajentumisen takia. Suunniteltujen kohteiden lisäksi toteutettiin Rantaraitin ”juoksupolku”. Kankaan 
rahoitusta esitetään uudelleen budjetoitavaksi.  
 
Investointitulot ylittyivät budjetoidusta. Pääosa tuloista koostui Huhtasuon lähiöohjelman avustuk-
sesta, Elyn avustuksesta Tourujoen suunnitteluun, Kankaan Palvelu Oy:n osuudesta Piipputorin 
rakentamisesta sekä Traficomin kävelyn- ja pyöräilyn edistämisavustuksesta. 
 

Kankaan alueen talous 
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Irtain käyttöomaisuus 

Konsernihallinto 

Konsernihallinnon investoinnit 
Vuoden aikana saatiin käyttöön kaupunginarkiston neljäs ja samalla kiinteistön viimeinen arkisto-
makasiini. Tilaan hankittiin uusia hyllyjä 2 383 hyllymetriä, joista noin puolet varustettiin potilasker-
tomusaineistolle soveltuviksi. Investointi maksoi 62 180 euroa. 
 
Kaupunginvaltuuston päätöksen 26.10.2020/71 mukaisesti kaupunki toteuttaa muistomerkkihank-
keen, jolla kaupunki haluaa kunnioittaa edesmenneen jyväskyläläislähtöisen ja kaupungissa pit-
kään asuneen Matti Nykäsen poikkeuksellisen menestyksekästä urheilijauraa. Höyhen-luonnoksen 
mukaisen muistomerkin toteuttaa taiteilija Kaarina Kaikkonen ja muistomerkki sijoitetaan Hippok-
sen liikuntapuistoon. Muistomerkin toteuttamisen kokonaiskustannus on 140 000 euroa. Opetus- ja 
kulttuuriministeriö on myöntänyt muistomerkille 50 000 euron avustuksen lokakuussa 2019. Muis-
tomerkin toteuttamiseen varattiin 50 000 euroa vuodelle 2020. Muistomerkin toteutus ajoittuu kui-
tenkin vasta vuosille 2021 ja 2022, joten vuodelle 2019 varattua määrärahaa esitetään uudelleen-
budjetoitavaksi vuodelle 2021. 
 
Tietohallinnon ICT-investoinnit 
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty 
tietohallinnon määrärahoiksi. Kaupungin ict-ryhmä päättää ict-määrärahojen käytöstä toimialojen 
hanke-esitysten perusteella. 
  
Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2020 oli 2 656 300 euroa ja uu-
delleenbudjetoinnit 394 000 euroa, yhteensä 3 050 300 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 405 093 
euroa ja käyttämättä jäi 1 645 207 euroa.  
  
Matkanhallinnan uuteen järjestelmään varattiin 100 000 euroa, josta kului 84 310 euroa. 
  
Helpdeskin kehittämiseen varatusta 60 000 eurosta ei käytetty mitään, koska suunnitellut toimin-
nan laajennukset viivästyivät muiden projektien priorisonnin vuoksi. 
  
Konesalipalveluissa investoitiin SAP- ja Windows-palvelinten uusintaan, levyjärjestelmien päivityk-
siin ja verkkolaitteisiin 200 000 euroa, josta käytettiin 186 303 euroa.  
  
IAM/Efecte käyttövaltuus- ja identiteetinhallinta -hankkeelle varatusta 120 000 eurosta käytettiin 
hankemäärittelyyn 16 250 euroa. Hanke siirtyy vuodelle 2021. 
  
Tiedonhallintalain edellyttämään määrittelyprojektiin käytettiin 10 355 euroa. 
  
Verkkosivuhankkeelle varattiin 35 000 euroa, josta käytettiin 12 894 euroa. 
  
Julkaisujärjestelmän versiopäivityksiin varattiin 70 000 euroa, josta käytettiin 41 597 euroa. 
  
Verkkokauppa käynnistyi. Hankkeeseen oli varattu 30 000 euroa, joka ylittyi ja siihen käytettiin 

30.493 euroa muodostuen verkkokaupasta, verkkomaksuportaalista sekä mobiilikassoista. 

 

Kuntatietohankkeeseen varattiin 60 000 euroa ja siitä käytettiin 55 102 euroa. 
  
Kaupungintalon IT-päivityksiin varattiin 20 000 euroa, josta käytettiin 8 045 euroa. 
  
Kankaan älykaupunkihankkeiden IAM-ratkaisuun varatusta 105 000 eurosta käytettiin 1 045 euroa. 
Vuoden 2020 budjetti jäi pääosin käyttämättä, koska hankinta keskeytyi keväällä 2020. Nyt hankin-
ta on käynnissä uudelleen ja oletus on, että hanke toteutuu suunnitellusti vuoden 2021 aikana.  
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahasta 877 800 euroa käytettiin 619 680 euroa ja käyttämät-

tä jäi 258 120 euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut esittävät uudelleenbudjetoitavaksi 204 000 euroa 

seuraavasti: 

 

- Teknologian hyödyntäminen palveluiden tukena 82 000 euroa. 
o varahenkilöresurssien hallinta ja ohjaaminen järjestelmän kautta sähköpostin ja puheli-

men sijaan. Hankintaa valmisteltu 2020 ja käyttöönotto jatkuu tammi- maaliskuulle 
2021. Merkittävä työajansäästö esimiehille, kun päästään puhelimista ja sähköposteista 
järjestelmän hyödyntämiseen. 

o paperittoman Novan ratkaisut siirtyneet mm. riittämättömien resurssien vuoksi (Novaan 
muutto vaatinut yllättävän määrän resursseja). Käyttöönotto helmi-maaliskuu 2021. 

- Järjestelmiin liittyvät uudistukset 72 000 euroa. 
o Effector asiakasmaksuliittymän käyttöönotto sekä integraation rakentaminen Lifecare-

järjestelmään viivästynyt LC-järjestelmäpäivityksen ongelmien vuoksi. Ratkaisut vaati-
vat tietojärjestelmätoimittajalta edelleen kehitystyötä, joka valmistunee keväällä 2021. 

o Sosiaalisen luototuksen ohjelman uudistaminen välttämätöntä nykyisen järjestelmän 
vanhenemisen vuoksi. Hankintaa valmisteltu, tarjouspyyntö päivityksessä. 

- Raportointi tietojohtamisen tukena 50 000 euroa. 
o Raportoinnin kehittämiseen saatu ohjausta ja koordinointia STM:n hankkeesta ja työka-

lujen ja raporttipohjien hankkiminen edistyy maakunnallisesti 2021. 
  
Varhaiskasvatuksen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmään varattu 66 000 euroa, käytet-
tiin 60 935 euroa. 
  
Perusopetuksen sähköisen toimintaympäristön kehittämiseen käytettiin 45 024 euroa ja sillä han-
kittiin mm. O365 projektiin puhelimia pilottikäyttöön.  
  
Museopalveluiden uuteen kokoelmahallintajärjestelmään varattu 75 000 eurosta käytettiin 50 327 
euroa. Uudelleen budjetoitavaksi esitetään 10 000 euroa. Siirtotarve johtuu vuoden 2020 aikatau-
lun osalta mm. kolmannen osapuolen (Finna) kehittämisviivästymisistä. Kesken jääneet vaiheet on 
tarkoitus saada valmiiksi maaliskuun loppuun 2021 mennessä. 
  
Kaupunkirakenteelle varatuista 90 000 euron ict-investointirahoista toteutui Locus Cloud kehitys-
projekti 85 749 euroa ja Saavutettavuuskehitys ePalveluihin toteutui 8 500 euroa. Toteutuma 
94.248 euroa, joten ylitystä tuli 4 248 euroa. 
  
Tietohallinnon investointirahoista jäi käyttämättä 1 108 000 euroa, johtuen koronan vaikutuksista 
ict-palvelutuotantoon ja hankkeiden viivästymisistä myöhempään ajankohtaan. Osa toteutumatto-
mista hankkeista on budjetoitu uudelleen vuoden 2021 ict-investointeihin. 
  
Tietohallinnon säästyneitä investointimäärärahoja esitetään käytettäväksi uudelleenbudjetoinnilla 
perusopetuksen DigiOne -hankkeeseen 200 000 euroa, koulukuljetusten optimointijärjestelmään 
200 000 euroa ja kaupungin palautejärjestelmän tekoälylaajennukseen 40 000 euroa. 
  

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Vuoden 2020 talousarvion mukaisesti sosiaali- ja terveyspalvelut toimialan irtaimen käyttöomai-
suuden hankintoihin oli varattu 931 000 euroa. Hankintojen toteuma oli 598 922 euroa. Varattu 
investointikokonaisuus alittui 322 078 euroa. Alitukseen vaikutti se, että erityisesti uuden sairaala 
Novaan suunniteltuja investointivarauksia ei ehditty toteuttaa.  
 
Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Hankintoina suurin kokonaisuus 
muodostui sairaala Novan hankinnoista, joiden osuus oli noin puolet toteutuneista hankinnoista. 
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Sivistys 

Kasvun ja oppimisen palvelut 
 
Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit 
mukaan lukien 2 418 000 euroa, toteutuma 2020: 1 208 781 euroa. Käyttämättä jäi 1 209 219 eu-
roa pääasiassa Kuokkalan yhtenäiskoulun muutostöiden ja Mankolan yhtenäiskoulun laajennuksen 
ja muutostöiden irtaimen hankinnoista. Vuoden 2020 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen mää-
rärahasta esitetään vuodelle 2021 uudelleen budjetoitavaksi perusopetuksen irtaimen käyttöomai-
suuden hankintoihin yhteensä 900 000 euroa Kuokkalan ja Mankolan yhtenäiskoulujen irtaimen 
hankintojen loppuunsaattamiseksi. 
 
Varhaiskasvatuksen palvelualue 
Varhaiskasvatuksen vuonna 2020 toteutuneet hankinnat 89 840 euroa alittivat budjetoidun määrä-
rahan (160 000 euroa) yhteensä 70 160 eurolla. Määrärahaa käytettiin Savulahden päiväkotikoulun 
uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen sekä muiden päiväkotien kalusteiden uusintaan ja 
hankintaan. Kortepohjan päiväkotikoulun sisustussuunnitteluun osoitettua määrärahaa ei tarvinnut 
käyttää. 
 
Perusopetuksen palvelualue 
Perusopetuksen vuonna 2020 toteutuneet hankinnat 611 763 euroa alittivat budjetoidun määrära-
han (1 758 000 euroa) yhteensä 1 146 237 eurolla. Määrärahaa käytettiin mm. Kortepohjan koulun 
väistötilojen, Vesangan päiväkotikoulun, Kuokkalan yhtenäiskoulun, Savulahden päiväkotikoulun ja 
Mankolan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen, muiden koulujen täydennyskalusteiden 
hankintaan sekä Keljonkankaan yhtenäiskoulun ja Kortepohjan päiväkotikoulun kalustesuunnitte-
luun. Summaan sisältyy 66 023 euroa nuorisopalvelujen hankintoja Teatteritilaan, Pelitilaan, info-
tauluihin ja muuhun kalusteiden ja kaluston uusimiseen.  
 
ICT-investoinnit 
Vuonna 2020 ICT-hankintoihin myönnetystä määrärahasta (500 000 euroa) käytettiin 507 178 eu-
roa koulujen AV-hankintoihin ja älypuhelinhankintoihin. 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 
 
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit ja 
lisätalousarvo mukaan lukien 2 267 000 euroa, toteutuma 2020: 788 606 euroa. Käyttämättä jäi 1 
478 394 euroa pääasiassa Jyväskylän kaupunginteatterin näyttämötekniikan uusimisen siirryttyä 
tulevan peruskorjauksen yhteyteen. Vuoden 2020 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrä-
rahasta esitetään vuodelle 2021 uudelleen budjetoitavaksi liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomai-
suuden hankintoihin yhteensä 23 500 euroa. 
 
Jyväskylän kansalaisopisto 
Kansalaisopisto on käyttänyt vuoden 2020 investointirahan (19 000 euroa) opiston kalustohankin-

toihin. 
 

Liikuntapalvelut 
Liikuntapalvelut käytti kalustoinvestointeihin 215 269 euroa, jolla hankittiin muun muassa kuntosa-
livälineitä, kelaleikkuri, harjakone, jäämatti, traktori, mönkijä ja seiväshyppypatja. Vuonna 2020 jäi 
käyttämättä kalustoinvestointeihin varatusta määrärahasta 23 500 euroa, koska yhden kuntosa-
lilaitteen ja lakaisukoneen toimitus on koronapandemian takia viivästynyt vuoden 2021 puolelle. 
Tämä esitetään uudelleenbudjetoitavaksi vuodelle 2021 liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuu-
den hankintoihin. 
 
Jyväskylä Sinfonia 
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2020 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (123 000 euroa) käy-
tettiin 38 811 euroa instrumentti- ja tarvikehankintoihin. 
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Kaupunkirakenne 

Irtaimen omaisuuden hankinnoista suurin osa, 266 574 euroa käytettiin kunnossapidon kalusto-
hankintoihin sekä 170 156 euroa joukkoliikenteen Waltti-lippujärjestelmän kehittämiseen. Keilaus-
ilmakuvaukseen käytettiin 118 560 euroa sekä mittauskaluston uusimiseen 105 750 euroa. 
  
Osa hankkeista viivästyi tai siirtyi kokonaan tuleville vuosille. Irtaimen käyttöomaisuuden rahasta 
tehdään uudelleenbudjetointiesitys vuodelle 2021, yhteensä 139 200 euroa. 
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2.2.4 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 vuo-
den 2020 rahoituslaskelmasta. 
 
 

RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN TP 2020     

      
1 000 euroa Alkuperäi-

nen ta-
lousarvio 

Talousarvio 
muutokset 

Muutettu 
Talousarvio 

Toteuma Poikkeama 

    
  

 

Toiminnan rahavirta 18 725,1 -1 584,5 17 140,6 39 144,1 22 003,5 

Vuosikate 29 055,1 -4 334,5 24 720,6 47 227,5 22 506,9 

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tulorahoituksen korjauserät -10 330,0 2 750,0 -7 580,0 -8 083,4 -503,4 

Investointien rahavirta -36 913,3 -2 110,2 -39 023,5 -28 099,1 10 924,4 

Investointimenot -48 213,3 139,8 -48 073,5 -38 305,0 9 768,5 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 50,0 0,0 50,0 440,2 390,2 

Pysyvien vast. hyödyk. luovutusvoitot 11 250,0 -2 250,0 9 000,0 9 765,7 765,7 

Toiminnan ja investointien rahavirta -18 188,2 -3 694,7 -21 882,9 11 045,0 32 927,9 

       
Rahoituksen rahavirta       
Antolainauksen muutokset -8 641,0 -1 163,7 -9 804,7 3 280,0 13 084,7 

Antolainojen lisäykset muille -8 931,0 -1 163,7 -10 094,7 -54,6 10 040,1 

Antolainojen vähennykset muilta 290,0 0,0 290,0 3 334,6 3 044,6 

Lainakannan muutokset 27 723,7 8 889,9 36 613,6 -24 144,0 -60 757,6 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000,0 0,0 50 000,0 50 000,0 0,0 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 600,0 0,0 -31 600,0 -31 685,7 -85,7 

Lyhytaikaisten lainojen muutos 9 323,7 8 889,9 18 213,6 -42 458,3 -60 671,9 

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

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,0 0,0 0,0 7 886,1 7 886,1 

Rahoituksen rahavirta 19 082,7 7 726,2 26 808,9 -12 977,9 -39 786,8 

       
Rahavarojen muutos 894,5 4 031,5 4 926,0 -1 932,9 -6 858,9 

 
 
 

Tilinpäätösvuonna 2020 kaupungin lainakanta laski 24,1 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa 
lainakannan muutoksen tarpeeksi arvioitiin 36,6 milj. euroa. Muutettua talousarviota vähäisempää 
rahoitustarvetta selittävät seuraavat asiat: 
 
 

Lainakannan muutos 2020:                         Lainakannan muutoksesta:  
     

Talousarvio 27,7     Käyttötalous -18,5 

 + muutos 17,7     Verotulot -6,1 

TA-muutokset, kevät 45,4     Valtionosuudet -0,1 

 + muutos -8,8     Rahoitustulot ja -menot -0,3 

TA-muutokset, syksy 36,6     Investoinnit -21,9 

TILINPÄÄTÖS -24,1     Tulorahoituksen korjauserät 0,1 

=ero / TA+M -60,8     Antolainauksen muutokset -0,2 

      Oman pääoman muutokset 0,2 

      Muut maksuvalmiuden muutokset -12,0 

      Rahat ja pankkisaamiset -1,9 

   Yhteensä -60,8 
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Virallisen rahoituslaskelman investointimenot ja -tulot 2020 

 

MENOT  
Investointiosan toteutumisvertailun menot 38 305,0 

Sijoituspääoman muutos, menot 0,0 

Investointimenot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu 38 305,0 

Jyväskylän Tilapalvelu 24 814,5 

Keski-Suomen pelastuslaitos 1 443,5 

Eliminoinnit 0,0 

Investointimenot, virallinen rahoituslaskelma 2020 64 563,0 

  
TULOT  

Investointiosan tulot 2 243,9 

Sijoituspääoman muutos, tulot 0,0 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa 7 962,1 

Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa -0,1 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0 

Investointitulot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu 10 206,0 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa -7 962,1 

Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa 0,1 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0 

Investointiosan tulot, toteutumisvertailu 2 243,9 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa 8 057,4 

Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa -25,1 

Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset 0,0 

Tilapalvelu 35,0 

Keski-Suomen pelastuslaitos 154,4 

Eliminoinnit 0,0 

Investointitulot, virallinen rahoituslaskelma 2020 10 465,6 
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2.2.5 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tulot ja menot 2020 

 

 TA TA+M TP Poikkeama TP/TA+M 

1 000 euroa 2020 2020 2020 euroa % 

       
KÄYTTÖTALOUS (Nettomenot)       

Konsernihallinto 58 756,7 58 799,6 58 920,4 120,8 0,2 % 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 412 037,5 430 687,6 426 098,0 -4 589,6 -1,1 % 

Kasvun ja oppimisen palvelut 226 925,0 226 718,1 219 151,7 -7 566,4 -3,3 % 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 42 529,2 42 571,3 42 661,5 90,2 0,2 % 

Kaupunkirakenne 10 869,0 13 671,0 9 680,0 -3 991,0 -29,2 % 

LIIKELAITOKSET (Yli-/alijäämä)       
Tilapalvelu -520,0 -522,6 -556,1 -33,5 6,4 % 

Kylän Kattaus -374,5 -3 825,3 -3 184,8 640,5 -16,7 % 

Keski-Suomen pelastuslaitos 60,0 59,9 -432,2 -492,1 -821,5 % 

TULOSLASKELMA       
Verotulot 562 350,0 543 000,0 549 126,7 6 126,7 1,1 % 

Valtionosuudet 193 780,0 230 125,7 230 219,7 94,0 0,0 % 

Rahoitustulot ja -menot 11 093,0 11 093,0 11 442,3 349,3 3,1 % 

RAHOITUSLASKELMA       
Antolainauksen muutokset 290,0 290,0 473,2 183,2 63,2 % 

Lainakannan muutokset 27 723,7 36 613,6 -24 144,0 -60 757,6 -165,9 % 

INVESTOINTIOSA       
Maa- ja vesialueet, menot 6 000,0 6 921,0 7 514,2 593,2 8,6 % 

Maan myynti, tulot 1 000,0 1 500,0 1 550,8 50,8 3,4 % 

Irtain käyttöomaisuus, menot 7 803,3 9 643,5 4 775,8 -4 867,7 -50,5 % 

Irtain käyttöomaisuus, tulot 0,0 0,0 17,7 17,7 0,0 % 

Osakkeet ja osuudet, menot 9 500,0 200,0 28,1 -171,9 -86,0 % 

Osakkeet ja osuudet, tulot 0,0 430,0 39,9 -390,1 -90,7 % 

Tilapalvelun investointimenot 34 064,0 35 227,7 24 814,5 -10 413,2 -29,6 % 

Urheilu- ja retkeilyalueet, menot 2 360,0 3 136,0 3 545,7 409,7 13,1 % 

Urheilu- ja retkeilyalueet, tulot 0,0 0,0 56,0 56,0 0,0 % 

Yhdyskuntarakentaminen, menot 22 550,0 28 173,0 22 441,2 -5 731,8 -20,3 % 

Yhdyskuntarakentaminen, tulot 0,0 0,0 579,6 579,6 0,0 % 

 
 
 

174



 
  Tilinpäätöslaskelmat 
 

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 

3.1 Tuloslaskelma 

 

 1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 

    

Toimintatuotot 159 296 874,95  168 753 249,75 

Myyntituotot 62 413 384,59  69 091 379,85 

Maksutuotot 46 399 977,54  49 984 574,64 

Tuet ja avustukset 20 430 533,01  18 431 095,06 

Muut toimintatuotot 30 052 979,81  31 246 200,20 

Toimintakulut -878 285 792,48  -855 710 011,30 

Henkilöstökulut -366 064 674,06  -355 049 203,23 

Palkat ja palkkiot -290 611 023,72  -281 871 096,43 

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -63 753 212,68  -62 873 544,25 

Muut henkilösivukulut -11 700 437,66  -10 304 562,55 

Palvelujen ostot -370 285 464,59  -363 032 254,54 

Aineet ja tarvikkeet -43 072 809,75  -43 098 015,99 

Avustukset -64 682 895,78  -61 635 364,12 

Muut toimintakulut -34 179 948,30  -32 895 173,42 

Toimintakate -718 988 917,53  -686 956 761,55 

Verotulot 549 126 732,17  524 204 465,90 

Valtionosuudet 230 219 681,81  173 606 371,00 

Rahoitustuotot- ja kulut 11 442 283,40  11 352 529,51 

Korkotuotot 9 049 805,16  9 018 368,44 

Muut rahoitustuotot 7 919 217,26  7 779 053,99 

Korkokulut -5 495 703,19  -5 388 112,14 

Muut rahoituskulut -31 035,83  -56 780,78 

Vuosikate 71 799 779,85  22 206 604,86 

Poistot ja arvonalentumiset -55 716 199,40  -53 776 003,86 

Suunnitelman mukaiset poistot -52 831 380,89  -50 707 334,90 

Muut lisäpoistot -2 884 818,51  -3 068 668,96 

Tilikauden tulos 16 083 580,45  -31 569 399,00 

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74  340 440,74 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 037,93  75 452,80 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 407 983,26  -31 153 505,46 
 
 
  

 
 
 
 

175



 
  Tilinpäätöslaskelmat 
 

3.2 Rahoituslaskelma 

 

 1.1.-31.12.2020  1.1.-31.12.2019 

    

Toiminnan rahavirta 64 146 354,65  12 603 178,46 

Vuosikate 71 799 779,85  22 206 604,86 

Tulorahoituksen korjauserät -7 653 425,20  -9 603 426,40 

    

Investointien rahavirta -54 097 428,30  -55 152 719,81 

Investointimenot -64 563 022,70  -68 107 222,42 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 594 619,01  1 059 228,34 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 870 975,39  11 895 274,27 

Toiminnan ja investointien rahavirta 10 048 926,35  -42 549 541,35 

    

Rahoituksen rahavirta    

Antolainauksen muutokset 473 177,63  1 054 145,11 

Antolainasaamisten lisäykset -54 570,00  -101 881,24 

Antolainasaamisten vähennykset 527 747,63  1 156 026,35 

Lainakannan muutokset -24 144 012,31  65 892 278,30 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000,00  23 000 000,00 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 685 710,00  -26 685 710,00 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -42 458 302,31  69 577 988,30 

Oman pääoman muutokset -224 487,55  0,00 

Muut maksuvalmiuden muutokset 11 913 519,77  -28 684 963,74 

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -320 958,26  490 903,22 

Vaihto-omaisuuden muutos -675 591,43  207 951,85 

Saamisten muutos 5 206 396,39  1 131 353,77 

Korottomien velkojen muutos 7 703 673,07  -30 515 172,58 

Rahoituksen rahavirta -11 981 802,46  38 261 459,67 

    

Rahavarojen muutos -1 932 876,11  -4 288 081,68 

    

Rahavarojen muutos    

Rahavarat 31.12 517 139,85  2 450 015,96 

Rahavarat 1.1 2 450 015,96  6 738 097,64 

 -1 932 876,11  -4 288 081,68 
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3.3 Tase 

 

VASTAAVAA 31.12.2020  31.12.2019 

    

PYSYVÄT VASTAAVAT 942 216 075,18  936 388 059,24 

Aineettomat hyödykkeet 7 414 636,54  7 555 277,58 

Aineettomat oikeudet 2 531 626,53  2 268 897,87 

Muut pitkävaikutteiset menot 4 883 010,01  5 286 379,71 

    

Aineelliset hyödykkeet 573 640 915,64  567 039 990,55 

Maa- ja vesialueet 143 760 388,31  137 946 558,83 

Rakennukset 285 009 873,08  306 172 152,00 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 101 644 043,32  97 773 548,80 

Koneet ja kalusto 13 147 361,00  13 834 464,64 

Muut aineelliset hyödykkeet 40 026,46  43 023,99 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 30 039 223,47  11 270 242,29 

    

Sijoitukset 361 160 523,00  361 792 791,11 

Osakkeet ja osuudet 203 328 938,64  203 375 695,79 

Joukkovelkakirjalainasaamiset 0,00  150 000 000,00 

Muut lainasaamiset 157 211 970,88  7 797 481,84 

Muut saamiset 619 613,48  619 613,48 

    

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 266 721,16  271 031,88 

Valtion toimeksiannot 24 702,49  27 602,49 

Lahjoitusrahastojen varat 237 018,67  238 429,39 

Muut toimeksiantojen varat 5 000,00  5 000,00 

    

VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 801 793,41  33 153 141,15 

Vaihto-omaisuus 1 348 024,93  672 433,50 

Aineet ja tarvikkeet 1 326 110,53  645 823,50 

Muu vaihto-omaisuus 21 914,40  26 610,00 

    

Saamiset 24 936 628,63  30 030 691,69 

Pitkäaikaiset saamiset 264 320,52  245 975,98 

Lainasaamiset  42 500,00  0,00 

Muut saamiset 206 676,48  245 975,98 

Siirtosaamiset 15 144,04  0,00 

Lyhytaikaiset saamiset 24 672 308,11  29 784 715,71 

Myyntisaamiset 13 666 085,12  17 823 612,69 

Lainasaamiset  69 833,33  0,00 

Muut saamiset 5 312 339,46  4 923 756,14 

Siirtosaamiset 5 624 050,20  7 037 346,88 

    

Rahat ja pankkisaamiset 517 139,85  2 450 015,96 

    

VASTAAVAA YHTEENSÄ 969 284 589,75  969 812 232,27 
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VASTATTAVAA 31.12.2020  31.12.2019 

    

OMA PÄÄOMA 459 585 886,68  443 386 353,04 

Peruspääoma 423 184 877,57  423 184 877,57 

Muut omat rahastot 360 613,28  344 575,35 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 19 632 412,57  51 010 405,58 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 407 983,26  -31 153 505,46 

    

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 4 425 729,66  4 766 170,40 

Poistoero 4 425 729,66  4 766 170,40 

    

PAKOLLISET VARAUKSET 926 323,66  547 450,86 

Eläkevaraukset 246 900,00  312 608,86 

Muut pakolliset varaukset 679 423,66  234 842,00 

    

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 278 517,14  2 603 786,12 

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 619 853,58  1 931 949,85 

Muut toimeksiantojen pääomat 658 663,56  671 836,27 

    

VIERAS PÄÄOMA 502 068 132,61  518 508 471,85 

Pitkäaikainen 221 164 157,66  233 787 713,87 

Joukkovelkakirjalainat 0,00  30 000 000,00 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 221 112 385,00  203 700 055,00 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 32 085,16  28 596,37 

Siirtovelat 19 687,50  59 062,50 

    

Lyhytaikainen 280 903 974,95  284 720 757,98 

Joukkovelkakirjalainat 44 000 000,00  71 000 000,00 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 587 670,00  31 685 710,00 

Lainat muilta luotonantajilta 85 191 555,99  70 649 858,30 

Saadut ennakot 12 240 736,71  12 696 557,52 

Ostovelat 36 131 874,54  40 416 561,81 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 13 818 324,34  6 941 998,45 

Siirtovelat 56 933 813,37  51 330 071,90 

    

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 969 284 589,75  969 812 232,27 
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3.4 Konsernilaskelmat 

3.4.1 Konsernituloslaskelma 

 

  1.1. - 31.12.2020   1.1. - 31.12.2019 

      
Toimintatuotot  504 671 433,45   525 287 144,50 

Toimintakulut  -1 219 553 888,19   -1 202 071 091,99 

Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta  -217 271,45   -658 593,07 

Toimintakate  -715 099 726,19   -677 442 540,56 

Verotulot  542 790 734,43   518 221 485,83 

Valtionosuudet  328 764 616,77   265 546 215,73 

Rahoitustuotot ja -kulut      
Korkotuotot 749 714,95   736 222,06  

Muut rahoitustuotot 560 088,99   734 204,18  

Korkokulut -15 426 170,44   -15 370 222,34  

Muut rahoituskulut -1 369 362,02 -15 485 728,52  -1 366 245,70 -15 266 041,80 

Vuosikate  140 969 896,49   91 059 119,20 

Poistot ja arvonalentumiset      
Suunnitelman mukaiset poistot -120 904 294,32   -115 464 513,24  

Tilikauden tulos  20 065 602,17   -24 405 394,04 

Tilinpäätössiirrot  -65 576,26   80 615,62 

Tilikauden verot  -1 533 851,52   -3 207 063,49 

Laskennalliset verot  -1 791 856,46   -903 477,17 

Vähemmistöosuudet  -493 995,24   -424 335,06 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  16 180 322,69   -28 859 654,14 
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3.4.2 Konsernin rahoituslaskelma 

 

  1.1.-31.12.2020   1.1.-31.12.2019 

      
Toiminnan rahavirta      

Vuosikate 140 969 896,49   91 059 119,20  
Tilikauden verot -1 533 851,52   -3 207 063,48  
Tulorahoituksen korjauserät -8 320 231,53 131 115 813,44  -9 979 383,42 77 872 672,30 

      
Investointien rahavirta      

Investointimenot -181 507 118,87   -223 676 028,11  
Rahoitusosuudet investointeihin 1 559 155,43   1 353 190,18  
Pysyvien vastaavien       
hyödykkeiden luovutustulot 17 774 591,28 -162 173 372,16  17 446 482,73 -204 876 355,20 

Toiminnan ja investointien rahavirta -31 057 558,72   -127 003 682,90 

      
Rahoituksen rahavirta      
Antolainauksen muutokset      

Antolainasaamisten lisäys -54 570,00   -101 881,24  
Antolainasaamisten vähennys 354 161,48 299 591,48  1 156 026,35 1 054 145,11 

Lainakannan muutokset      
Pitkäaikaisten lainojen lisäys 249 585 887,75   122 638 545,40  
Pitkäaikaisten lainojen vähennys -185 511 428,78   -68 430 425,42  
Lyhytaikaisten lainojen muutos -53 442 250,65 10 632 208,32  62 142 454,80 116 350 574,78 

Oman pääoman muutokset  201 210,55   109 049,73 

Muut maksuvalmiuden muutokset      
Toimeksiantojen varojen       
ja pääomien muutokset -200 479,06   344 753,93  
Vaihto-omaisuuden muutos -2 595 563,91   1 093 375,72  
Saamisten muutos 14 553 249,58   26 474 831,36  
Korottomien velkojen muutos 1 001 964,40 12 759 171,01  -8 429 065,12 19 483 895,89 

Rahoituksen rahavirta  23 892 181,36   136 997 665,51 

      
Rahavarojen muutos  -7 165 377,36   9 993 982,61 

      
Rahavarojen muutos      

Rahavarat 31.12. 39 864 868,53   47 030 245,89  
Rahavarat 1.1. 47 030 245,89 -7 165 377,36  37 036 263,28 9 993 982,61 
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3.4.3 Konsernitase 

 

VASTAAVAA  31.12.2020  31.12.2019 

     
PYSYVÄT VASTAAVAT  1 906 906 898,80  1 857 661 259,46 

Aineettomat hyödykkeet  42 647 027,13  33 855 797,99 

Aineettomat oikeudet  7 240 170,45  6 888 733,32 

Konserniliikearvo  7 451 178,75  8 273 135,11 

Muut pitkävaikutteiset menot  10 533 811,54  11 632 871,25 

Ennakkomaksut   17 421 866,39  7 061 058,31 

     
Aineelliset hyödykkeet  1 806 403 361,79  1 767 304 580,47 

Maa- ja vesialueet  171 562 008,24  165 770 053,33 

Rakennukset  921 642 943,84  916 346 419,95 

Kiinteät rakenteet ja laitteet  314 516 125,59  305 313 601,89 

Koneet ja kalusto  126 278 663,22  121 302 420,44 

Muut aineelliset hyödykkeet  6 214 591,22  4 590 632,90 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  266 189 029,68  253 981 451,96 

     
Sijoitukset  57 856 509,88  56 500 881,00 

Osakkuusyhteisöosuudet  25 816 887,15  26 030 098,00 

Muut osakkeet ja osuudet  27 281 767,81  25 413 336,60 

Joukkovelkakirjalainasaamiset  3 000 000,00  3 000 000,00 

Muut lainasaamiset  1 298 723,54  1 598 315,02 

Muut saamiset  459 131,38  459 131,38 

     
TOIMEKSIANTOJEN VARAT  2 043 979,04  587 478,15 

     
VAIHTUVAT VASTAAVAT  130 656 080,43  149 781 068,97 

Vaihto-omaisuus  19 297 650,64  16 702 086,73 

     
Saamiset  71 493 561,26  86 048 736,35 

Pitkäaikaiset saamiset  1 885 608,05  1 845 810,56 

Lyhytaikaiset saamiset  69 607 953,21  84 202 925,79 

     
Rahat ja pankkisaamiset  39 864 868,53  47 030 245,89 

     
VASTAAVAA YHTEENSÄ  2 039 606 958,27  2 008 029 806,58 
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VASTATTAVAA  31.12.2020  31.12.2019 

     
OMA PÄÄOMA  486 510 484,36  470 264 585,41 

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 

Muut omat rahastot  40 877 171,79  41 313 587,21 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)  4 749 604,97  33 107 267,43 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  16 180 322,69  -28 859 654,14 

     
VÄHEMMISTÖOSUUDET  14 432 637,81  13 919 690,01 

     
PAKOLLISET VARAUKSET  12 919 361,70  12 610 318,80 

Eläkevaraukset  246 900,00  312 608,86 

Muut pakolliset varaukset  12 672 461,70  12 297 709,94 

     
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT  4 073 436,45  2 817 414,63 

     
KONSERNIRESERVI  153 036,80  306 073,60 

     
VIERAS PÄÄOMA  1 521 518 001,15  1 508 111 724,13 

Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma  1 061 260 357,41  1 039 498 258,64 

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma  69 524 661,14  66 180 204,23 

Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma  165 325 579,17  176 455 469,60 

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma  225 407 403,43  225 977 791,66 

     
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  2 039 606 958,27  2 008 029 806,58 
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4 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 

4.1 Tilinpäätöksen laatimista ja esittämistapaa koskevat liite-
tiedot 

4.1.1 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 tuloslas-
kelman 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 -
menetelmiä kuin muissakin arvostuksissa. 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 

Varasto: 31.12.2019 31.12.2020 Muutos

Teräs- ja varaosavarasto 10 853,47 12 762,82 1 909,35

Murskausvarasto 449 561,21 431 812,28 -17 748,93

Kyllön keskusvarasto 182 327,54 881 214,31 698 886,77

Wellamon kioskin varasto 1 863,28 321,12 -1 542,16

Arpojen varastotili 1 218,00 0,00 -1 218,00

Yhteensä 645 823,50 1 326 110,53 680 287,03  
 
Kaikista varastoista on laadittu inventaario 31.12.2020, jonka mukaan joko lisäys tai vähennys on 
kirjattu. Vaihto-omaisuus on arvostettu muuttuvaan hankintamenoon painotetun keskihinnan mene-
telmällä. Kyllön keskusvaraston arvo on kasvanut huomattavasti koronapandemian kasvattamien 
suojavarustehankintojen vuoksi. 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus 
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. 
 
Valuuttamääräiset erät 
On käytetty tilinpäätöspäivän kurssia. 
 
Jaksotukset 
Lomapalkkavelan sivukulujen kirjaamisessa käytetään soveltuvin osin niitä prosentteja, jotka ovat 
voimassa lomapalkkavelan maksuhetkellä. Lomapalkkavarausta kirjattiin vuoden 2020 taseeseen 
45017819,62 euroa ja lomapalkkavelka kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 354 963,52 euroa. 
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4.1.2 Kunnan tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 

2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
 
Vuoden 2020 tase on vertailukelpoinen vuoden 2019 kanssa. Tilikauden 2020 tuloksen vertailukel-
poisuus aikaisempiin vuosiin on heikko johtuen koronapandemian aiheuttamista vaikutuksista. Val-
tion myöntämiä kertaluontoisia koronatukia kirjattiin vuoden 2020 tulokseen yhteensä 44,3 miljoo-
naa euroa. Tulonmenetyksiä ja lisäkustannuksia kaupungille aiheutui arviolta vajaa 35 miljoonaa 
euroa. Palvelusulkujen ja eri toimintojen vajaakäyttö puolestaan mahdollisti noin 5-10 miljoonan 
euron säästöt toimintakuluissa. Koronatukien, tulonmenetyksien ja lisäkustannuksien vaikutukset 
tuloslaskelman eri eriin on eritelty tarkemmin luvussa 1.1.4.  
 
 

4.1.3 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet 
 
Konsernitilinpäätöksen laajuus 
Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaupunkikonsernin tytäryhteisöt sekä jäsenosuuden mukai-
sessa suhteessa kaikki kuntayhtymät, joissa kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätökseen on 
lisäksi yhdistelty konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta 
tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta.  
 
Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis on yhdistelty Jyväskylän kaupunkikonserniin ainoastaan Jykia 
Oy:n kautta osakkuusyhtiönä. Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapoliksen omistaa Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri (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 2020 tehnyt konsernitilinpäätöstä ja sen kautta tuleva 
omistus Ki Oy Kinkomaan Vitapoliksesta on jätetty olennaisuuden periaatteella yhdistelemättä Jy-
väskylän kaupunkikonserniin.  
 
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 kuntayh-
tymien 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 hankinta-
tilikaudelle. 
 
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-
öissä poisto-oikaisua ei ole tehty, koska sen ei ole katsottu olevan olennainen.  
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Osakkuusyhteisöt 
Osakkuusyhteisöt on yhdistelty pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen.  
  
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 eli-
minoinnissa, vähemmistöosuuksien erottamisessa sekä osakkuusyhtiöiden yhdistelemisessä. Las-
kennalliset verovelat on kirjattu kokonaisuudessaan pitkäaikaisiin velkoihin, ellei tapauskohtaisesti 
ole ollut perusteltua esittää niitä lyhytaikaisissa veloissa. 
 
Kiinteistöverojen käsittely 
Konserniyhteisöjen kaupungille maksamat kiinteistöverot on eliminoitu.  
 
Omistuksen eliminointiero 
Alva-yhtiöt -konserni on kirjannut konserniliikearvon poistoa 928.438,41 euroa ja konsernireservin 
tuloutusta 153.036,80 euroa sekä Jyväs-Parkki Oy konserniliikearvon poistoa 26.467,97 euroa. 
Tuloslaskelman suunnitelman mukaisissa poistoissa on esitetty näiden nettomäärä.  
 
Konsernirakenteen muutokset tilikaudella 
Konsernirakenteen muutokset tilikaudella 2020 on selostettu kohdassa 1.6.3 Olennaiset konsernia 
koskevat tapahtumat. 
 
Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 
Tytäryhtiöiden ja konsernin edeltäviin vuosiin kohdistuvat oikaisut, jotka eivät ole olennaisia, on 
kirjattu tilikauden tuloslaskelman asianmukaiseen tuotto- tai kuluerään. 
 
Vuoden 2020 konsernitase on vertailukelpoinen vuoden 2019 kanssa. Konsernin tilikauden 2020 
tuloksen vertailukelpoisuus aikaisempiin vuosiin on heikko johtuen koronapandemian aiheuttamista 
vaikutuksista. Suurin osa avustuksista kohdistuu kaupungin tulokseen, valtion myöntämiä kerta-
luontoisia koronatukia kirjattiin vuoden 2020 tulokseen yhteensä 44,3 miljoonaa euroa. Tulonmene-
tyksiä ja lisäkustannuksia kaupungille aiheutui arviolta vajaa 35 miljoonaa euroa. Palvelusulkujen 
ja eri toimintojen vajaakäyttö puolestaan mahdollisti noin 5-10 miljoonan euron säästöt toimintaku-
luissa. Sairaanhoitopiirin tuloslaskelmasta konsernitulokseen (tuet ja avustukset) kohdistuu 5,7 
milj. euroa korona-avustusta. Avustus kompensoi menoja, joita on kirjattu normaaleiksi menoiksi 
tuloslaskelmaan sekä tulonmenetyksiä. Tytäryhtiöistä koronapandemian merkittävimmät tulonme-
netykset kohdistuvat Jyväs-Parkki Oy:n liikevaihtoon, mikä laski pääosin koronapandemian vaiku-
tuksesta noin 1,2 milj. euroa. Jyväs-Parkille myönnettiin Valtiokonttorin päätöksen mukaisesti yri-
tysten määräaikaista kustannustukea 190 214 euroa. 
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4.2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 

6) Toimintatuotot toimialoittain

2020 2019 2020 2019

Konsernihallinto 7 463 273,40 9 379 021,78 6 312 404,05 6 982 929,48

Sosiaali- ja terveyspalvelut 162 380 186,40 159 997 594,38 54 018 913,90 54 835 492,30

Kasvun ja oppimisen palvelut 33 182 241,46 36 979 814,04 11 907 475,76 13 915 944,77

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 7 334 685,20 9 343 437,02 7 334 685,20 9 343 437,02

Kaupunkirakenne 294 311 046,99 309 587 277,28 45 499 431,73 45 311 933,72

Liikelaitokset

Liikevaihto 26 869 690,53 30 061 547,78

Muut tuotot 7 354 273,78 8 301 864,68

Toimintatuotot yhteensä 504 671 433,45 525 287 144,50 159 296 874,95 168 753 149,75

Konserni Kunta

7) Verotulojen erittely
2020 2019

Kunnan tulovero 472 626 968,98 448 186 731,67

Osuus yhteisöveron tuotosta 29 183 300,25 26 652 037,81

Kiinteistövero 47 316 462,94 49 365 696,42

Verotulot yhteensä 549 126 732,17 524 204 465,90

8) Valtionosuuksien erittely

2020 2019 2020 2019

Peruspalvelujen valtionosuus 140 925 160,70 149 535 454,00 140 925 160,70 149 535 454,00

Siitä: Verotuloihin perustuva

valtionosuuksien tasaus 52 089 690,19 45 992 988,00 52 089 690,19 45 992 988,00

Verotulomenetysten korvaus 59 024 547,92 59 024 547,92

Opetus- ja kulttuuritoimen muut

valtionosuudet 76 725 217,96 70 017 773,73 -21 819 717,00 -21 922 071,00

Valtionosuudet yhteensä 328 764 616,77 265 546 215,73 230 219 681,81 173 606 371,00

Konserni Kunta

9) Palvelujen ostojen erittely
2020 2019

Asiakaspalvelujen ostot 246 972 981,18 243 699 574,60

Muiden palvelujen ostot 123 312 483,41 119 332 679,94

Palvelujen ostot yhteensä 370 285 464,59 363 032 254,54

10) Valtuustoryhmille annetut tuet
2020 2019

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 3 900,00 3 900,00

Kokoomuksen valtuustoryhmä 3 600,00 3 600,00

Keskustan valtuustoryhmä 3 600,00 3 750,00

Perussuomalaisten valtuustoryhmä 900,00 900,00

Vihreän liiton valtuustoryhmä 4 200,00 4 200,00

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 100,00 2 100,00

Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä 1 200,00 1 200,00

Piraattipuolueen valtuustoryhmä 300,00 300,00

Valtuustoryhmille annetut tuet yhteensä 19 800,00 19 950,00
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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 

2020 2019 2020 2019

Eläkevaraukset 1.1. 312 608,86 334 809,46 312 608,86 334 809,46

Lisäykset tilikaudella

Vähennykset tilikaudella -65 708,86 -22 200,60 -65 708,86 -22 200,60

Eläkevaraukset 31.12. 246 900,00 312 608,86 246 900,00 312 608,86

Ympäristövelvoitevaraukset 1.1.  *) 3 328 151,64 2 786 485,69 234 842,00 234 842,00

Lisäykset tilikaudella 170 824,64 576 106,95

Vähennykset tilikaudella -501 994,73 -34 441,00 -55 650,74

Ympäristövelvoitevaraukset  31.12. 2 996 981,55 3 328 151,64 179 191,26 234 842,00

Muut pakolliset varaukset 1.1.  *) 0,00 191 815,58 0,00 114 076,58

Lisäykset tilikaudella 500 232,40 0,00 500 232,40

Vähennykset tilikaudella 0,00 -191 815,58 -114 076,58

Muut pakolliset varaukset 31.12. 500 232,40 0,00 500 232,40 0,00

Potilasvakuutusmaksuvastuu 1.1. 8 969 558,30 8 914 711,51 0,00

Lisäykset tilikaudella 205 689,45 54 846,79

Vähennykset tilikaudella

Potilasvakuutusmaksuvastuu 31.12. 9 175 247,75 8 969 558,30 0,00 0,00

Pakolliset  varaukset yhteensä 12 919 361,70 12 610 318,80 926 323,66 547 450,86

Konserni Kunta

 
*) Pakollisten varausten ryhmittelyä taulukossa on muutettu ja vertailutilikauden tiedot on oikaistu 
uutta ryhmittelyä vastaaviksi. Aiemmin osa ympäristövelvoitevarauksista esitettiin osana muita pa-
kollisia varauksia. 
 
Muiden pakollisten varausten lisäys 500 232,40 euroa on Keski-Suomen pelastuslaitoksen tekemä 
varaus työtuomioistuimen päätöstä odottavaan pelastustoimen varallaolokiistaan (1.1.2014-
31.3.2016) liittyen. 
 
Ympäristövelvoitteisiin liittyvien varausten lisäys tulee pääosin Mustankorkea -konsernin loppusijoi-
tusalueen sulkemismenoihin varautumisesta sekä vähennys Keski-Suomen sairaanhoitopiirin pi-
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laantuneiden maiden puhdistusvastuun pienentymisestä. Potilasvakuutusmaksuvastuu tulee Keski-
Suomen sairaanhoitopiiriltä. 

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot  

Kauppasumma tasearvo voitto/tappio

Tonttiosasto maakaupat 9 236 932,87 -1 550 810,61 7 686 122,26

Osakekaupat 13 760,00 -38 843,30 -25 083,30

Tilapalvelun rakennukset 95 239,13 95 239,13

Muut myynnit 312 015,85 -35 995,94 276 019,91

Investointien luovutustulot 213 027,54 213 027,54

Pelastuslaitoksen myynnit 0,00

Yhteensä 9 870 975,39 -1 625 649,85 8 245 325,54

Toimintatuottoihin ja -kuluihin sisältyvät luovutusvoitot ja -tappiot 

2020 2019 2020 2019
Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden luovutusvoitot 7 523 438,30 9 107 439,01 7 686 122,26 8 996 977,42

Rakennusten luovutusvoitot 1 253 432,36 999 516,51 95 239,13 20 257,00

Muut luovutusvoitot 76 830,92 278 024,50 276 019,91 122 459,28

Investointien myyntituotot 213 027,54 353 382,95

Osakkeiden luovutusvoitot 98 121,66 489 963,01 380 000,00

Luovutusvoitot yhteensä 8 951 823,24 10 874 943,03 8 270 408,84 9 873 076,65

Muut toimintakulut

Rakennusten luovutustappiot -79 874,94 -991 707,67

Muut luovutustappiot -14 625,11 -424,14

Osakkeiden luovutustappiot -10 777,31 -198 356,87 -25 083,30 -52 544,48

Maan myynnin luovutustappiot

Luovutustappiot yhteensä -105 277,36 -1 190 488,68 -25 083,30 -52 544,48

Konserni Kunta

14) Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Vuonna 2020 eikä vertailutilikaudella ole ollut satunnaisia eriä. 
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15) Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely 
2020 2019

Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä

Mustankorkea Oy 800 000,00 800 000,00

Jyväskylän Messut Oy 90 000,00

Jyväs-Parkki Oy 1 000 000,00 150 000,00

Jykia Oy 500 000,00 1 000 000,00

Alva-yhtiöt Oy 4 000 000,00 4 000 000,00

Muut 50 523,81 74 550,00

Yhteensä 6 350 523,81 6 114 550,00

Peruspääoman korot kuntayhtymiltä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 242 582,58 242 582,58

Yhteensä 242 582,58 242 582,58

Osinkotuotot ja peruspääoman korkotuotot yhteensä 6 593 106,39 6 357 132,58

 
 
 
 

4.3 Tasetta koskevat liitetiedot 

4.3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 

17) Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoma-alennukset 
 
Taseeseen ei ole aktivoitu mainittuja menoja. 
 
18) Arvonkorotukset 

 
Ei ole tehty vuonna 2020.
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19) Pysyvät vastaavat 
 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
 

tase 1.1.2020 lisäys 2020 rah.osuudet 2020 vähennykset 2020 sis.siirrot 2020 poistot 2020 tase 31.12.2020

Aineettomat oikeudet 2 268 897,87 1 496 977,12 -17 712,00 -1 216 536,46 2 531 626,53

Muut pitkävaikutteiset menot 5 286 379,71 360 040,08 -763 409,78 4 883 010,01

Aineettomat hyödykkeet 7 555 277,58 1 857 017,20 -17 712,00 0,00 0,00 -1 979 946,24 7 414 636,54

Maa- ja vesialueet 137 946 558,83 7 364 640,09 -1 550 810,61 143 760 388,31

Rakennukset 306 172 152,00 4 423 894,14 1 750 593,60 -27 336 766,66 285 009 873,08

Kiinteät rakenteet 97 773 548,80 26 006 905,37 -422 526,00 -213 027,54 -21 500 857,31 101 644 043,32

Koneet ja kalusto 13 834 464,64 4 362 909,03 -154 381,01 -4 895 631,66 13 147 361,00

Muut aineelliset hyödykkeet 43 023,99 -2 997,53 40 026,46

Keskeneräiset hankinnat 11 270 242,29 20 519 574,78 -1 750 593,60 30 039 223,47

Aineelliset hyödykkeet 567 039 990,55 62 677 923,41 -576 907,01 -1 763 838,15 0,00 -53 736 253,16 573 640 915,64

Tytäryhtiöosakkeet 157 987 942,98 -36 986,42 157 950 956,56

Osakkuusyhteisöosakkeet 10 205 047,56 -175,00 10 204 872,56

Muut osakkeet 1 978 139,45 28 082,09 -1 681,88 2 004 539,66

Kuntayhtymäosuudet 33 204 565,80 -35 995,94 33 168 569,86

Osakkeet ja osuudet 203 375 695,79 28 082,09 0,00 -74 839,24 0,00 0,00 203 328 938,64

Lainasaamiset ym. 158 417 095,32 54 570,00 -527 747,63 -112 333,33 157 831 584,36

Sijoitukset 361 792 791,11 82 652,09 0,00 -602 586,87 -112 333,33 0,00 361 160 523,00

Pysyvät vastaavat 936 388 059,24 64 617 592,70 -594 619,01 -2 366 425,02 -112 333,33 -55 716 199,40 942 216 075,18

Ylimääräiset poistot 2 884 818,51  
 
 
Maa- ja vesialueet erittely 

2020 2019 2020 2019

Maa- ja vesialueet

Kiinteistöjen liittymismaksut 4 498 824,00 4 458 073,05 1 444 173,87 1 348 855,35

Muut maa- ja vesialueet 167 063 184,24 161 311 980,28 142 316 214,44 136 597 703,48

Maa- ja vesialueet yhteensä 171 562 008,24 165 770 053,33 143 760 388,31 137 946 558,83

Konserni Kunta

 
 

 
Kunta on aktivoinut vuonna 2020 maa-alueisiin arvonlisäverollisia ei-palautettavia, mutta siirtokelpoisia liittymismaksuja lisää 95318,52 euron edestä. 
Konsernissa liittymismaksujen kokonaismäärä on kasvanut yhteensä 40.750,95 euroa vuonna 2020. 
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Pysyvien vastaavien tiedot yksiköittäin 
 

1.1.2020 lisäys rah.osuudet vähennys sis.siirrot poistot 31.12.2020 muutos 2020

Konsernihallinto 190 852 850 240 913 0 -39 853 0 -43 055 191 010 856 158 006

Tietohallinto 1 671 386 491 425 -17 712 0 0 -691 363 1 453 736 -217 650

Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 039 347 1 218 603 0 0 0 -1 143 854 2 114 096 74 749

Varhaiskasvatuspalvelut 1 064 324 173 093 0 0 0 -306 018 931 399 -132 925

Kasvun ja oppimisen palvelut 4 934 911 1 163 964 0 0 0 -1 628 472 4 470 404 -464 507

Kulttuuripalvelut 2 579 632 491 154 0 0 0 -548 972 2 521 814 -57 817

Liikuntapalvelut 8 356 147 3 896 080 -56 000 0 0 -2 430 490 9 765 737 1 409 590

Kaupunkirakenne hallinto 673 628 94 249 0 0 0 -143 316 624 560 -49 067

Liikenne- ja viheralueet 91 305 398 22 912 733 -366 526 -213028 422 318 -19 761 700 94 299 196 2 993 798

Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö139 179 492 7 611 120 0 -1 550 811 0 -260 407 144 979 395 5 799 902

Rakentaminen ja ympäristö 50 363 11 700 0 0 0 -13 238 48 825 -1 538

Kaupunki yhteensä 442 707 476 38 305 036 -440 238 -1 803 691 422 318 -26 970 885 452 220 017 9 512 541

Tilapalvelu 332 084 634 24 814 456 0 -34 986 0 -27 621 323 329 242 780 -2 841 854

K-S pelastuslaitos 2 756 535 1 443 531 -154 381 0 0 -1 123 992 2 921 693 165 158

Kylän Kattaus 0 0 0 0 0 0 0 0

Altek 422 318 0 0 0 -422 318 0 0 -422 318

Yhteensä 777 970 964 64 563 023 -594 619 -1 838 677 0 -55 716 199 784 384 491 6 413 527

Lainasaamiset ym. 158 417 095 54 570 0 -527 748 -112 333 0 157 831 584 -585 511

Pysyvät vastaavat 936 388 059 64 617 593 -594 619 -2 366 425 -112 333 -55 716 199 942 216 075 5 828 016  
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Sijoitusten erittely 
 
Sijoitukset

tase 1.1.2020 lisäys 2020 vähennys 2020 sis.siirrot 2020 poistot 2020 tase 31.12.2020

Tytäryhtiöosakkeet 157 987 942,98 0,00 -36 986,42 0,00 0,00 157 950 956,56

Osakkuusyhteisöosakkeet 10 205 047,56 0,00 -175,00 0,00 0,00 10 204 872,56

Muut osakkeet 1 978 139,45 28 082,09 -1 681,88 0,00 0,00 2 004 539,66

Kuntayhtymäosuudet 33 204 565,80 0,00 -35 995,94 0,00 0,00 33 168 569,86

Osakkeet ja osuudet yhteensä 203 375 695,79 28 082,09 -74 839,24 0,00 0,00 203 328 938,64

Jvk-lainasaamiset tytäryhteisöiltä 150 000 000,00 0,00 0,00 -150 000 000,00 0,00 0,00

Pääomalainasaamiset tytäryhteisöiltä 5 045 637,79 0,00 0,00 -5 045 637,79 0,00 0,00

Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä 1 153 529,03 0,00 -285 919,48 155 045 637,79 0,00 155 913 247,34

Muut lainasaamiset osakkuus- ja muilta 0,00 0,00 756 845,67 0,00 756 845,67

Muut lainasaamiset muilta 1 598 315,02 54 570,00 -241 828,15 -869 179,00 0,00 541 877,87

Muut saamiset tytäryhteisöiltä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut saamiset muilta 619 613,48 0,00 0,00 0,00 0,00 619 613,48

Jvk-lainasaamiset ja muut yhteensä 158 417 095,32 54 570,00 -527 747,63 -112 333,33 0,00 157 831 584,36

Sijoitukset yhteensä 361 792 791,11 82 652,09 -602 586,87 -112 333,33 0,00 361 160 523,00
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Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 
 
20)  Tytäryhteisöt, joissa kunnalla on määräämisvalta 

 
 

Konsernin omistukset 2020                                                                                                                        

Nimi Y-tunnus

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) 0879243-6 100,0 100,0 49 288 219 122 996

     As Oy Jyv. mlk:n Jokileinikki 1759600-7 100,0

     As Oy Jyväskylän Juolukkatie 1 2914950-3 100,0

     As Oy Jyv. mlk:n Norolankuja 1 0869011-4 100,0

     As Oy Tuulenkylä 0581313-1 51,5

Alva-yhtiöt Oy (alakonsernitp) 1071200-1 100,0 100,0 126 985 453 490 -1 861

     Alva Sähköverkko Oy 1998118-7 100,0

 Alva Rauhalahti Oy 1030790-3 100,0

     Alva Viitasaari Oy 0177313-6 100,0

     Alva Hulevesi Oy 2860287-1 100,0

     Jyväskylän Voima Oy 2033847-1 81,4

Jyväs-Parkki Oy (alakonsernitp) 1889676-5 100,0 100,0 12 019 35 994 1 242

     Ki Oy Jyv. Vapaudenkatu 55 2119371-0 85,0

     Ki Oy Jyväskylän Rahtiasema 1735088-3 100,0

Jykia Oy (alakonsernitp) 0506036-0 84,9 84,9 18 967 36 153 1 171

     Ki Oy Asekatu 3 1758730-3 84,9

     Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 5 2213628-3 84,9

     Ki Oy Jyväskylän Härköojantie 7 2150739-6 84,9

     Ki Oy Jyväskylän Tourula 0693010-2 84,9

     Ki Oy Konttisentie 2 0784346-5 84,9

     Ki Oy Muuramen Keljonportti 2195668-5 84,9

     Ki Oy Tikkakosken Mekaanikontie 2181825-8 84,9

     Ki Oy Jyväskylän Ursus 2908268-7 43,3

     Ki Oy Jyväskylän Lynx 2908267-9 84,9

 Ki Oy Jyväskylän U2 3159782,3 84,9

 Ki Oy Jyväskylän Pteromys Volans 3159785-8 84,9

     Kortepohjan Matkailualue Oy 1085344-5 84,9

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonsernitp) 1006550-2 90,0 90,0 29 416 13 362 1 349

     JAMK Turbiini-Rahasto Oy 2706148-7 90,0

Education Facilities Oy (alakonsernitp) 0514515-3 100,0 100,0 17 556 93 525 1 300

     Ki Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi 2688939-7 100,0

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 0174407-9 87,0 87,0 1 24 727 1

Kiinteistö Oy Jyväskylän Lääkäritalo 0219484-9 55,8 55,8 571 221 62

Jyväskylän Jäähalli Oy 2183263-1 44,4 72,7 1 141 3 317 0

Kiinteistö Oy Tikkakosken Terveysasema 0194790-9 100,0 100,0 798 7 4

Korpilahden Virastokeskus Oy 0292734-4 100,0 100,0 1 226 6 0

Kiinteistö Oy Jyväskylän Huhtasuon koulukeskus 2420966-9 100,0 100,0 3 30 888 0

Mustankorkea Oy (alakonsernitp) 1108572-4 80,0 80,0 5 453 6 973 -1 327

MKO Ympäristöpalvelut Oy 3101540-8 80,0

Jyväskylän Yritystehdas Oy 2868950-8 25,0 62,3 114 88 0

Työterveys Aalto Oy 2957137-6 97,0 97,0 943 945 480

Työterveys Laine Oy 2957136-8 96,7 96,7 428 491 99

Jyväskylän Paviljonkisäätiö 1439986-8 100,0 100,0 41 15 558 0

Jyväskylän Asumispalvelusäätiö 0744716-3 90,0 90,0 30 104 0

Keski-Suomen Sairaskotisäätiö 0668254-0 100,0 100,0 3 541 1 137 -147

Jyväskylän Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö 0792671-1 93,8 93,8 38 4 13  
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21)  Kuntayhtymät 
 
 

Konsernin omistukset 2020 Y-tunnus

Kaupungin 

omistusosuus 

%

Konsernin 

omistusosuus 

%

Konsernin osuus 

omasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 

vieraasta pääomasta 

(1000 €)

Konsernin osuus 

tilikauden 

tuloksesta (1000 €)

Kuntayhtymät

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 0208201-1 59,1 59,1 63 551 30 586 2 018

     Gradia Koulutuspalvelut Oy 1065006-6 59,1

Keski-Suomen liitto 0830155-3 50,9 50,9 388 971 -35

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0215978-7 50,9 50,9 17 165 302 443 -3 541

   Keski-Suomen keskussairaalan tukisäätiö sr 2826499-9 50,9

CeFICT Oy 2960626-8 50,9 5

 
 
22)  Osakkuusyhteisöt 

Konsernin omistukset 2020                                                                                                                                  

Nimi Y-tunnus

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 0732858-6 25,0 25,0 1 421 4 -6

As Oy Jyväskylän Lutakon Lähipalvelutalo 1655918-3 33,9 33,9 922 615 0

As Oy Jyväskylän Säästökeskus 0219505-9 31,9 31,9 280 125 0

As Oy Kuokkalan Toritalo   0795410-6 24,8 24,8 923 2 0

Huhtakeskus Oy 0301874-0 41,1 41,1 1 933 23 0

Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy 2761585-7 33,3 33,3 -340 1 153 -92

Jyväskylän Messut Oy 0626505-0 26,5 26,5 1 358 491 410

Jyvässeudun Liikenneturvallisuuskeskus Oy 0763899-8 28,2 28,2 174 3 -16

Kankaan Palvelu Oy 2753969-8 0,0 33,3 1 596 20 -93

Keljonkankaan Palvelukeskus Oy 0684275-1 44,8 44,8 628 2 0

Kiinteistö Oy Jyskän Palvelukeskus 0175433-0 47,9 47,9 104 1 2

Kiinteistö Oy Palokan Liikekeskus 0655613-0 32,7 32,7 394 39 0

Kiinteistö Oy Palokan Nisulankulma 0580080-8 23,6 23,6 256 4 -5

Kiinteistö Oy Riikankulma 0176322-9 48,0 48,0 90 8 -1

Kiinteistö Oy Säynätsalon Palvelukeskus 0402825-4 48,9 48,9 308 2 5

Korpilahden Satama Oy 1600744-2 49,9 49,9 34 0 0

Midinvest Oy 0961338-0 21,7 21,7 2 013 33 120

Monetra Keski-Suomi Oy 2930116-5 31,2 45,8 455 599 177

Jyväskylän Hippos GP oy 3000801-1 49,0 49,0 -1 3 -2

Jyväskylän Hippos ky 3006218-1 0,0 49,7 737 1 -6

Alva-yhtiöt Oy (alakonsernitp) 1071200-1

     KS Energiavälitys Oy 0948714-2 44,7

     C-Ella Oy 1961029-8 33,3

     Väre Energia Oy 2923655-1 20,3

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonsernitp) 0879243-6

     As Oy Vastatuuli 0834372-9 41,4

     Ki Oy Jyv. Palokunnanmäen Autoparkki 2554009-7 34,6

     Halssilan Huolto Oy 0174344-7 35,0

     Sulun Kiinteistönhoito Oy 0175262-6 29,3

     Asunto Oy Muurarinmäki 0589521-0 20,0

Jykia Oy (alakonsernitp) 0506036-0

     Ki Oy Kinkomaan Vitapolis 2186527-3 34,0

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 0215978-7

     Ki Oy Kinkomaan Vitapolis (yhdistelem. os.yhteisö) 2186527-3 20,3  
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23) Saamisten erittely

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 1 807 682,34 0,00 2 248 719,45

Siirtosaamiset 0,00 74 243,72 0,00 100 547,99

Yhteensä 0,00 1 881 926,06 0,00 2 349 267,44

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on

jäsenenä

Myyntisaamiset 0,00 535 977,74 0,00 1 340 435,26

Yhteensä 0,00 535 977,74 0,00 1 340 435,26

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistus-

yhteysyhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 66 391,64 0,00 398 293,17

Yhteensä 0,00 66 391,64 0,00 398 293,17

Saamiset muilta

Myyntisaamiset 0,00 11 256 033,36 0,00 13 836 164,81

Lainasaamiset 42 500,00 69 833,33 0,00 0,00

Muut saamiset 206 676,48 5 312 339,46 243 642,72 4 923 756,14

Siirtosaamiset 15 144,04 5 549 806,52 2 333,26 6 936 798,89

Yhteensä 264 320,52 22 188 012,67 245 975,98 25 696 719,84

Saamiset yhteensä 264 320,52 24 672 308,11 245 975,98 29 784 715,71

2020 2019

24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

2020 2019 2020 2019

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Siirtosaamiset yhteensä

Siirtyvät korot 223,30 448,00 17 223,30 25 073,50

Kelan korvaus työterveydenhuollosta 2 210 282,35 1 491 449,10 1 450 000,00 984 721,18

EU-tuet ja avustukset 1 762 917,92 1 989 499,08 1 468 645,46 1 579 823,56

Verosaamiset 187 483,46 94 083,90

Muut siirtosaamiset 7 801 103,11 13 820 914,55 2 420 930,44 3 190 912,04

Siirtosaamiset yhteensä 11 962 010,14 17 396 394,63 5 356 799,20 5 780 530,28

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 11 962 010,14 17 396 394,63 5 356 799,20 5 780 530,28

Konserni Kunta
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4.3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 

25) Oman pääoman erittely 

2020 2019 2020 2019

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

Muut omat rahastot 1.1. 40 969 011,87 40 538 875,00 0,00 0,00

Lisäykset 187 165,70 441 439,78 0,00 0,00

Vähennykset -639 619,06 -11 302,91 0,00 0,00

Muut omat rahastot 31.12. 40 516 558,51 40 969 011,87 0,00 0,00

Sosiaalinen luototus-rahasto 1.1. 344 575,35 420 028,15 344 575,35 420 028,15

Lisäykset 16 037,93 16 037,93 0,00

Vähennykset -75 452,80 -75 452,80

Sosiaalinen luototus-rahasto 31.12. 360 613,28 344 575,35 360 613,28 344 575,35

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 4 247 613,29 33 107 267,43 19 856 900,12 51 010 405,58

Edell. tilikausien yli-/alijäämän oikaisu 501 991,68 -224 487,55

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 4 749 604,97 33 107 267,43 19 632 412,57 51 010 405,58

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 16 180 322,69 -28 859 654,14 16 407 983,26 -31 153 505,46

Oma pääoma yhteensä 486 510 484,36 470 264 585,42 459 585 886,68 443 386 353,04

Konserni Kunta

 
 
26) Erittely poistoerosta 
 
Kunnalla ei ole verotussyistä kirjattua poistoeroa. 
 
 
27) Pitkäaikaiset velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua 
 

2020 2019 2020 2019

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 433 511 479,48 402 448 614,96 146 990 200,00 101 957 215,00

Muut velat 12 420 750,13 12 570 088,89 26 911,46 28 057,46

Pitkäaikaiset velat yhteensä 445 932 229,61 415 018 703,85 147 017 111,46 101 985 272,46

Konserni Kunta

 
 
 
29) Pakolliset varaukset 

2020 2019 2020 2019

Muut pakolliset varaukset

Eläkevaraukset 246 900,00 312 608,86 246 900,00 312 608,86

Ympäristövastuut *) 2 996 981,55 3 328 151,64 179 191,26 234 842,00

Muut pakolliset varaukset *) 500 232,40 0,00 500 232,40 0,00

Potilasvahinkovak.maksuvastuu 9 175 247,75 8 969 558,30 0,00 0,00

Pakolliset varaukset yhteensä 12 919 361,70 12 610 318,80 926 323,66 547 450,86

Konserni Kunta

 
*) Pakollisten varausten ryhmittelyä taulukossa on muutettu ja vertailutilikauden tiedot on oikais-
tu uutta ryhmittelyä vastaaviksi. Aiemmin osa ympäristövelvoitevarauksista esitettiin osana muita 
pakollisia varauksia.  
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30) Vieras pääoma

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Velat tytäryhteisöille

Saadut ennakot 0,00 79 263,08 0,00 128 684,42

Ostovelat 0,00 2 903 422,83 0,00 2 322 782,56

Siirtovelat 0,00 13 059,68 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 2 995 745,59 0,00 2 451 466,98

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä

Saadut ennakot 0,00 1 177,57 0,00 1 170,41

Ostovelat 0,00 2 025 125,67 0,00 1 478 571,43

Siirtovelat 0,00 312 798,58 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 2 339 101,82 0,00 1 479 741,84

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöille 

Saanut ennakot 0,00 56 870,99 0,00 6 694,31

Ostovelat 0,00 446 709,05 0,00 567 232,69

Yhteensä 0,00 503 580,04 0,00 573 927,00

Velat muille

Saadut ennakot 5 173,70 12 103 425,07 538,91 12 560 008,38

Ostovelat 0,00 30 756 616,99 0,00 36 047 975,13

Muut velat 26 911,46 13 818 324,34 233 728 112,46 180 277 566,75

Siirtovelat 19 687,50 56 607 955,11 59 062,50 51 330 071,90

Yhteensä 51 772,66 113 286 321,51 233 787 713,87 280 215 622,16

Vieras pääoma yhteensä 51 772,66 119 124 748,96 233 787 713,87 284 720 757,98

20192020

30 a) Laskennalliset verovelat 

2020 2019

Korottomaan vieraaseen pääomaan

sisältyvät laskennalliset verovelat

Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 25 396 767,29 23 607 631,54

Lyhytaikainen koroton vieras pääoma

Laskennalliset verovelat yhteensä 25 396 767,29 23 607 631,54

Konserni

31) Luottolimiitti

2020 2019

Keski-Suomen Osuuspankki 1 000 000,00 1 000 000,00

32) Muiden velkojen erittely

2020 2019 2020 2019

Muut velat

Liittymismaksut, pitkäaikaiset 31 303 473,49 31 267 693,49

Muut velat

Pitkäaikaiset 4 170 959,08 4 339 358,66 26 911,46 28 057,46

Lyhytaikaiset 28 416 763,39 21 923 223,97 13 818 324,34 6 941 998,45

Muut velat yhteensä 63 891 195,96 57 530 276,12 13 845 235,80 6 970 055,91

Konserni Kunta
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33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

2020 2019 2020 2019

Siirtovelat 

Tuloennakot

Menojäämät

Lomapalkkavelan ja henkilösivukulujen

jaksotukset 74 479 486,60 73 984 028,54 45 017 819,62 45 137 982,86

Korkojaksotukset 2 741 133,58 2 407 509,98 817 149,42 788 340,62

Verovelat 602 478,96 639 185,29

Muut menojäämät 21 505 609,86 12 358 695,74 11 098 844,33 5 403 748,42

 Siirtovelat yhteensä 99 328 709,00 89 389 419,55 56 933 813,37 51 330 071,90

Konserni Kunta
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4.4 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia jär-
jestelyjä koskevat liitetiedot 

38 a) Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä 
 

2020 2019

Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnityksiä 73 581 627,67 65 249 305,68

Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 109 638 340,45 93 820 874,24

Velat, joiden vakuutena yrityskiinnityksiä 5 972 413,81 6 362 068,98

Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 6 600 000,00 6 500 000,00

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 116 238 340,45 100 320 874,24

Konserni

 
 
 
38 b) Erittely annetuista vakuuksista 

2020 2019

Omasta puolesta annetut vakuudet

Kiinteistökiinnitykset 109 638 340,45 93 820 874,24

Yrityskiinnitykset 6 600 000,00 6 500 000,00

Muut 278 917,01 0,00

Yhteensä 116 517 257,46 100 320 874,24

Yhteensä 116 517 257,46 100 320 874,24

Konserni

 
 
 
38 c) Vuokravastuut 

2020 2019 2020 2019

Vuokravastuut 

Vuokravastuut yhteensä 49 524 136,55 26 401 398,45 199 387 764,00 140 182 136,04

seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 11 315 902,59 5 460 993,98 19 840 613,00 10 606 813,92

Leasingvastuut yhteensä 84 571 789,78 85 668 203,20 16 870 407,17 16 158 587,26

seuraavalla tilikaudella maksettava osuus 20 766 494,50 20 574 736,36 5 612 451,60 5 135 172,78

Yhteensä 134 095 926,33 112 069 601,65 216 258 171,17 156 340 723,30

Konserni Kunta

 
 
39) Vastuusitoumukset 

2020 2019 2020 2019

Takaukset samaan konserniin kuuluvien

yhteisöjen puolesta

Alkuperäinen pääoma 0,00 0,00 673 537 845,00 711 095 975,00

Jäljellä oleva pääoma 0,00 0,00 442 315 677,00 470 582 559,00

Takaukset muiden puolesta

Alkuperäinen pääoma 6 289 636,00 7 509 636,00

Jäljellä oleva pääoma *) 24 911 489,40 25 937 889,67 2 381 025,00 2 773 313,00

Konserni Kunta

 
*) Konsernin takauksia muiden puolesta on oikaistu vuoden 2019 vertailutiedon osalta. 

 
 
40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 

2020 2019

Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 949 896 099,00 850 697 727,00

Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 591 872,00 559 702,00
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41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 
 

2020 2019 2020 2019

Sopimusvastuut 11 681 723,73 6 169 787,78 0,00 0,00

Maankäyttösopimukset 16 674 654,70 12 495 931,70 17 284 958,00 13 869 735,00

seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 1 293 975,00 2 291 000,00 1 293 975,00 3 055 000,00

Sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet 90 614 419,62 90 587 529,73

Elinkaarimallilla toteutettu kiinteistö

Huhtasuon koulukeskuksen palvelumaksu yhteensä v. 2033 loppuun asti 11 994 692,00 13 318 919,00

Seuraavalle tilikaudelle kohdistuva osuus 1 324 227,00 1 323 262,00

Arvonlisäveron palautusvastuut 26 623 844,25 29 628 010,13 696 544,00 616 487,00

Perustamishankkeiden valtionosuuden

palautusvastuut 11 457 154,00 11 457 154,00 11 457 154,00 11 457 154,00

Osuus KSSHP kertyneestä alijäämästä 0,00 0,00 7 426 673,50

Yrityskortit 32 487,05 82 687,27 32 487,05 82 687,27

Konserni Kunta

 
 

Huhtasuon koulu- ja päiväkotikeskuksen elinkaarihankkeen palvelujakson yhteenlasketut palvelu-
maksuvastuut ovat ajalle 2015−2033. 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kertynyt alijäämä 31.12.2020 on 14 590 714,15 euroa. Jyväskylän 
kaupungin osuus sairaanhoitopiirin kertyneestä alijäämästä on peruspääomaosuuden mukaisesti 
50,9 % eli 7 426 673,50 euroa. Osuus sairaanhoitopiirin kertyneestä alijäämästä on esitetty muuna 
taseen ulkopuolisena järjestelynä pakollisen varauksen sijaan, koska sairaanhoitopiiri on omassa 
talous- ja toimintasuunnitelmassaan vuosille 2021-2024 vahvistanut alijäämän kattamissuunnitel-
man. Suunnitelman toimenpiteiden vaikutukset on suunniteltu siten, että alijäämä tulee katetuksi 
vuoden 2024 loppuun mennessä. Alijäämän kattaminen ei vaikuta jäsenkuntalaskutukseen. 
 
 

2020 2019 2020 2019

Johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset yhteensä 715 330 329,36 703 553 074,00 150 000 000,00 150 000 000,00

Käypäarvo yhteensä -109 866 929,64 -85 979 299,51 -57 540 355,77 -48 147 016,83

Sähköjohdannaiset yhteensä 13 021 110,19 24 160 928,40

Käypäarvo yhteensä -2 736 832,91 -2 450 352,70

Päästöoikeusjohdannaiset yhteensä 6 614 320,00 2 972 860,00

Käypäarvo yhteensä 2 702 900,00 369 920,00

Konserni Kunta

 
 
Kaupungin korkojohdannaiset ovat lainoihin kohdistettuja koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannai-
set on tehty korkomenojen suojaamistarkoituksessa, joten ne on käsitelty taseen ulkopuolisina 
vastuina. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen 
oikaisuksi. 
 
Kaupungin korkosuojausten tulosvaikutukset realisoituvat sopimusten vaikutusaikana, sopimukset 
eivät sisällä pankin ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Koronvaihtosopimus-
ten korot on sidottu Euribor 3 kk ja 6 kk viitekorkoihin. Lainasalkun keskikorko suojausten vaiku-
tukset huomioonotettuna vuonna 2020 oli 1,28 % (ed. vuonna 1,42 %). 1 %-yksikön korkojen nou-
sun vaikutus korkomenoihin on noin 2,3 miljoonaa euroa suojausten vaikutukset huomioonotettu-
na. 
  
Konsernin korkojohdannaiset ovat lainoihin kohdistettuja koronvaihtosopimuksia. Korkojohdannai-
set on tehty korkomenojen suojaamistarkoituksessa, joten ne on käsitelty taseen ulkopuolisina 
vastuina. Korkojohdannaisista aiheutuneet kassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen 
oikaisuksi. 
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Konsernin korkosuojausten tulosvaikutukset realisoituvat sopimusten vaikutusaikana, sopimukset 
eivät pääosin sisällä pankin ennenaikaista purkumahdollisuutta markkina-arvoonsa. Konsernin 
lainakohtaisten suojausten lainojen ja koronvaihtosopimusten pääomat, eräpäivät sekä koronmak-
supäivät vastaavat oleelliselta osin toisiaan. Koronvaihtosopimuksilla on muutettu pääosin vaihtu-
vat korot kiinteiksi.  
 
Konsernin kaikki koronvaihtosopimukset ovat lainakohtaisia ja niiden nimellisarvo on 715 330 329 
euroa. Voimassa olevien koronvaihtosopimusten nimellisarvo on 648 003 511 euroa ja eräänty-
mispäivät ovat 26.2.2023–30.4.2046.  Tulevaisuudessa alkavien koronvaihtosopimusten nimellis-
arvo on 67 326 818 euroa, alkamispäivät ovat 7.5.2021-6.11.2024 ja erääntymispäivät 6.11.2034-
19.2.2044. Konsernin koronvaihtosopimusten sopimuskorot ovat välillä -0,53 % - 3,314 %. 
 
 
Kaupungin koronvaihtosopimukset 
 

  2020 2019 

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) -4 118 534,15 -4 159 834,25 

    
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) -981 213,76 -1 284 081,28 

    
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) -1 416 332,00 -1 538 708,00 

    
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) 0,00 65 922,41 

Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -3 584 253,83 -3 337 765,38 

 -3 584 253,83 -3 271 842,97 

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) 0,00 65 922,41 

Markkina-arvo (pankin ilmoituksen mukaan) -4 041 544,03 -3 634 662,74 

 -4 041 544,03 -3 568 740,33 

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) -43 398 478,00 -34 323 810,00 

    

Markkina-arvo yhteensä -57 540 355,77 -48 147 016,83 
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4.5 Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen 

Ympäristötuotot ja -kulut  
 
1 000 euroa 2020 2019

Ympäristötuotot yhteensä 1 569 1 951

Viranomaistoiminnan tuotot 177 125

Muut ympäristötoiminnan tuotot 1 392 1 826

    Siitä: Ympäristönsuojeluun saadut avustukset *) 1 064 1280

Ympäristökulut yhteensä 8 709 6 893

Viranomaistoiminnan kulut 790 661

Muut ympäristökulut 7 919 6 232

    Siitä: Ympäristönsuojeluun annetut avustukset **) 177 157  
 

*)      Saadut avustukset 2020 sisältävät edellisvuoden tavoin KEHA-keskuksen myöntämät avustuk-
set Puusta pitkälle -hankkeelle 62 637 euroa ja Kunnolla töihin -hankkeelle 102 666 euroa. 
KEHA-keskuksen maksama työllistettyjen palkkatuki oli 421 783 euroa ja oppisopimuskor-
vaukset 9 750 euroa. Valtion avustusta liikkumisen ohjaukseen saatiin edelleen 36 000 euroa. 
EU:n Life IP -hankekokonaisuudesta osahankkeiden hanketuki oli CIRCWASTE C14 resurssi-
viisauskokeiluihin yhteensä 14 889 euroa sekä CIRCWASTE C13 Kankaan älykkääseen jäte-
huoltoon 50 546 euroa. Avustuksiin sisältyy myös Ympäristöministeriön öljynsuojarahastolta 
saadut avustukset torjuntavalmiuteen ja koulutukseen 248 767 euroa sekä maaperän ja poh-
javedensuojeluun käytettävän kaluston hankintaan 55 166 euroa. Lisäksi Keski-Suomen ELY-
keskus myönsi Tourujoen rakennussuunnitteluun 38 288 euroa, Business Finland rahoitustu-
kea aurinkopaneelien rakentamiseen 22 117 euroa ja Jyväskylän yliopisto 1 800 euroa resurs-
siviisauteen. Nuorisopalveluille myönnettiin AVI:n korona-avustusta 777 euroa. Ympäristövi-
ranomaistoiminnan avustuksiin kuuluu Tourujoen rakennussuunnitteluun saatu avustus 38 288 
euroa. 

          
**)   Annetut avustukset 2020 koostuivat edellisvuoden tavoin Jyväskylän yliopistolle annetusta 

Luontomuseon avustuksesta 38 800 €, JAPA ry:lle (Jyväskylän Asukkaiden Paikallisagenda 
ry) annetusta avustuksesta perustoiminnan tukemiseen 30 000 €, Jyväskylän Pyöräilyseura 
ry:lle annetuista avustuksesta 15 000 € pyöräilyviikon järjestämiseen ja työsuhdematkalippu-
tuesta 19 318 euroa, Ketään ei jätetä rannalle -kierrätystoimintaan myönnetystä avustuksesta 
45 000 €, sekä Luonto-Liiton Keski-Suomen piiri ry:lle myönnetystä 2500 euron avustuksesta. 
Lisäksi myönnettiin avustusta Jyväskylän Partiolaiset ry:lle 19 250 euroa ja Pysäköintipilotille 
7464 euroa. JAPA Ry:n avustus on ympäristöviranomaistoiminnan avustuksia. 

 
          

  

202



 
                                                                                                                       Tilinpäätöksen liitetiedot 
 

Ympäristötuotot ja -kulut luokiteltuna 
 
1 000 euroa

Tuotot Kulut Tuotot Kulut

Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu 133 372 64 341

Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely 289 1 242 300 675

Jätehuolto 316 1 344 418 1 266

Maaperän ja pohjaveden suojelu 0 514 191 189

Melun ja tärinän torjunta 7 21 0 3

Luonnonsuojelu ja maisemansuojelu 0 488 54 349

Muut ympäristönsuojelutoimenpiteet

Ympäristöhallinto 0 664 0 583

Ympäristökoulutus 3 290 31 368

Ekotehokkuutta parantava toiminta 735 2 470 801 2 221

Ympäristöjohtaminen 0 156 0 63

Yleisten alueiden puhtaanapito 0 1 146 0 649

Yhteensä 1 483 8 707 1 859 6 707

Ympäristöperusteiset verot ja veroluonteiset maksut *) 86 181 92 186

Poistot ja arvon alentumiset 0 88 0 88

Yhteensä (sis. verot ja poistot) 1 569 8 976 1 951 6 981

Ympäristökulut, netto (sis. verot ja poistot)

2019

7 407 5 030

2020

 
 
*)  Veroluonteiset tuotot ovat ympäristöviranomaistoiminnan ympäristölupamaksuja, maa-aines-

lupamaksuja, maa-aineslain mukaisia valvontamaksuja ja muita vastaavia maksuja.  
 
Ympäristöperusteisissa veroissa ovat mukana autovero sekä ajoneuvoveron ja polttoainevero-
jen ympäristöperusteiset osat. Autovero, ajoneuvoveron perusvero ja polttoaineiden hiilidioksi-
divero määräytyvät hiilidioksidipäästöjen perusteella. 

 
 
Ympäristöinvestoinnit luokiteltuna 
 

1 000 euroa 2020 2019

Jätehuolto 0 2

Maaperän ja pohjaveden suojelu 55 43

Melun ja tärinän torjunta 0 6

Yhteensä 55 51  
 
 
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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4.6 Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapah-
tumia koskevat liitetiedot  

42)  Henkilöstön lukumäärä 31.12. 
 

Henkilöstön lukumäärä on esitetty kohdassa 1.1.5 Kunnan henkilöstö. 
 
 

43)  Henkilöstökulut 
 

Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä kohdassa 3.1 Tuloslaskelma. 
 
Aineellisten hyödykkeiden arvoon on tilikaudella aktivoitu henkilöstökuluja laskennallisella tuntihin-
nalla laskien yhteensä 2.463.424.57 euroa. Tuntihinta sisältää henkilöstökustannuksia sekä muita 
tehdyn työn arvoon liittyviä kustannuksia. 
 
 
44) Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 

 
2020 2019

Keskusta 10 076,00 20 324,00

Keskustan K-S piiri 864,00 456,00

Kokoomus 15 554,00 24 276,00

Kokoomuksen K-S piiri 128,00

Kristillisdemokraatit 3 915,00 7 530,00

Perussuomalaiset 1 888,00 3 535,00

SDP 24 452,50 28 800,00

SDP:n K-S piiri 105,00 105,00

Suomen kommunistinen puolue 0,00 2 808,00

Vasemmistoliitto 12 594,00 21 993,00

Vihreät K-S 540,00 270,00

Vihreät 25 422,50 39 417,50

Sininen tulevaisuus 252,00 210,00

Piraattipuolue 0,00 352,00

Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 95 791,00 150 076,50  
 
 
45)  Tilintarkastajan palkkiot 

2020 2019

Tarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ja BDO Oy

Tilintarkastuspalkkiot 61 979,65 67 117,15

Hanketarkastus ja lausunnot 5 224,00 11 071,50

Muut palkkiot (neuvonantopalvelut) 3 527,00 3 100,00

Yhteensä 70 730,65 81 288,65

 
 

46) Tiedot kunnan ja sen intressitahoihin kuuluvien väliset liiketoimet 
 
Kaupungin ohjeessa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimista varten on pyydetty toimit-
tamaan muut intressitahotapahtumien tiedot, mikäli ne ovat olennaisia ja mikäli niitä ei ole toteutet-
tu tavanomaisin kaupallisin ehdoin. Intressitapahtumia ei ole ilmoitettu.  
 
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.  
 
Kaupungilla on käytössä konsernitilijärjestelmä.  
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Jyväskylän kaupunki on valtuuston päätöksillä myöntänyt vuosien 1999–2008 aikana 16 516 411 
euron edestä omavelkaisia lainatakauksia, joista ei ole peritty takausmaksua ja joiden avoinna ole-
va saldo 31.12.2020 on yhteensä 8 338 917 euroa. Lisäksi kaupunki on myöntänyt vuosien 1986–
2008 välisenä aikana 6 967 786 euron edestä antolainoja, joista ei ole peritty korkoa.  
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty em. lainatakausten ja antolainojen avoinna olevat saldot yh-
teisöittäin. Lainatakausten vuoden 2019 vertailutietoa on korjattu vuoden 2020 tietoa vastaavaksi 
(vertailuvuoden 2019 saldoa on tarkennettu seuraavasti: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy – 4 217 
476 euroa, As. Oy Jyväskylän Norolankuja 1 – 266 627 euroa (rivi poistettu), Kiinteistö Oy Kontti-
sentie 2 – 74 768 euroa (rivi poistettu), Korpilahden Vanhusten Tuki ry + 379 132 euroa ja Kärkis-
ten vesiosuuskunta + 1 128 831 euroa). 
 
 

1 000 euroa 2020 2019 

     
Takaukset, joista ei peritty takausmaksua    
As. Oy Jyväskylän mlk:n VPK ry:n Vuokratalot II 23 33 
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 4 728 4 976 

Jyväskylän mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr 1 961 2 094 

Kuiville Pyrkivien Tuki ry 230 251 

Korpilahden Vanhusten Tuki ry 353 379 

Kärkisten vesiosuuskunta 1 044 1 129 

Yhteensä 8 339 8 862 

     
Antolainat, joiden korko 0 %    
Jyv. Kongressikeskus Oy 757 757 

Jyv Paviljonkisäätiö sr  5 046 5 046 

Jyv. Rintamamiesveteraanien asuntosäätiö sr  0 286 

Korpilahden vet.asuntosäätiö sr 298 298 

Jyv.mlk:n Veteraanien Asuntosäätiö sr 555 555 

K-S Sairaskotisäätiö sr  312 312 

Yhteensä 6 968 7 254 

 
 
Kaupungin avustus Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr:lle vuonna 2020 oli 700 000 euroa.  
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5 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET JA MUUT ERIYTETYT       
LASKELMAT 

5.1 Liikelaitosten erillistilinpäätökset 

5.1.1 TILAPALVELU-LIIKELAITOS 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta 
kehityksestä 

Tilapalvelun toimintavuosi meni taloudellisesti tavoitteisiin nähden hyvin. Talousarvion toimintakate-
tavoite ylittyi n. 2,4 milj. euroa.  Menot alittuivat n. 1,0 milj. euroa johtuen pääosin säästyneistä ener-
gia- ja kiinteistöjen hoitomenoista. Tulot ylittyivät 1,4 milj. euroa. Poistot ylittyivät n. 2,5 milj. euroa 
johtuen tehdyistä merkittävistä lisäpoistoista käytöstä poistuneisiin rakennuksiin. Toiminnan tulos oli 
n. 0,556 milj. euroa alijäämäinen poistojen ja rahoituskulujen jälkeen, kun talousarviotavoite oli -
0,523 milj. 
  
Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä ja huoneistoja 2 213 m2 kauppahinnaltaan noin 0,1 milj. euroa. 
Myyntivoittoja kertyi 0,07 milj. euroa (netto). Myyntikohteet olivat Liinalammen päiväkodin kiinteistö 
sekä KOy Tikkakosken teollisuustalon osakehuoneistot.  Lisäksi kaupungin maankäyttöyksikköön 
siirrettiin tonttituotannossa edelleen kehitettäväksi 1 270 m2 ja liikuntatoimeen 534 m2 urheilu- ja 
retkeilyalueiden rakennuksia. 
   
Koronapandemian vaikutus 
Maailmanlaajuinen koronapandemia vaikutti toimintavuonna maaliskuusta alkaen Tilapalvelun jär-
jestämiin siivouspalveluihin merkittävästi.  
 
Tilapalvelu teki siivouksista vastaavien palveluliikkeiden kanssa erilliset muutossopimukset, joilla 
varmistettiin resurssien riittävyys avoinna olevissa kohteissa. Tämä tarkoitti keväällä sitä, että kiinni 
olevien kohteiden siivoojien työtunnit arvioitiin uudelleen ja heidät sijoitettiin kohteisiin, joissa tarvittiin 
lisäresursointia. Muutostunnit on kirjattu erillisiin seurantataulukoihin 16.3.2020 alkaen ja sen poh-
jalta palveluliikkeet ovat laskuttaneet muutossopimuksen mukaisesti koronasta johtuvia siivouksia 
yhteensä n. 0,5 milj. euroa. Tilapalvelu työllisti siivoukseen yhteistyössä henkilöstöpalvelun kanssa 
6 henkilöä varhaiskasvatuksen puolelta muutamaksi viikoksi. 
 
Siivouksen palveluliikkeet ovat suoriutuneet koronapandemian aiheuttamien siivousten osalta erit-
täin hyvin ja olleet muutostilanteissa joustavia. Vaikka tästä aiheutuneet lisälaskutukset olivat koko-
naisuudessaan merkittävä kuluerä, voidaan sen kuitenkin todeta auttaneen osaltaan siinä, että ti-
loissa on voitu toimia turvallisesti.  
 
Koronapandemian seurauksena Kyllön terveysaseman yhteyteen perustettiin vainajien kylmäsäily-
tystilat. Kaupunki perusti useita koronatestauksen drive-in-pisteitä sekä vuokrasi Mehiläinen Oy:lle 
Lyseon koulurakennuksen piha-aluetta testaustoimintaa varten.  
 
Palveluverkot 
Kaupungin lakisääteiseen järjestämisvastuuseen perustuvien palveluiden palveluverkkoja tarkastel-
laan kapasiteetin ja käytettävyyden hallinnan kannalta vuosittain. Tehdyt palveluverkkoselvitykset 
toimivat talousarvion investointiohjelman perustana sekä ohjaavat rakennusten kunnossapitoa ja 
elinkaaren hallintaa.  
 
Toimintavuonna päivitettiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys. 
  
Liikuntapaikkojen palveluverkkokartoitus valmistui vuoden 2020 lopussa. Kulttuuritoimen palveluver-
kon jatkokehitys perustuu vuoden lopulla valmistuneeseen Jyväskylän Sydän-hankkeen loppura-
porttiin.  
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Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkoselvitys käsiteltiin kaupunginvaltuustossa lokakuussa 2020. 
Vuoden aikana valmisteltiin uuteen sairaala Novaan liittyvät muutto-, tila- ja vuokrasopimusjärjeste-
lyt.  
 
Investointihankkeet 
Tilapalvelun merkittävimmät käynnissä olevat rakennuskohteet olivat Keljonkankaan ja Kortepohjan 
kouluhankkeet. Keljonkankaan yhtenäiskoulun rakentaminen jatkui mittavien maanrakennustöiden 
jälkeen koko vuoden. Rakennus valmistuu syyslukukaudeksi 2021. Kortepohjan koulun väistötilat 
valmistuivat Voiomaan koululle helmikuussa. Kortepohjan koulu ja Kartanonkujan päiväkoti purettiin 
keväällä ja kesällä 2020 alkoi uuden päiväkotikoulun rakentaminen. Päiväkotikoulu valmistuu syys-
lukukaudeksi 2022. Kuokkalan koululla korjattiin vesikatto ja toiminnallisten muutostöiden suunnit-
telu eteni urakkalaskentavaiheeseen. Luokkien toimintaympäristöjen sekä valmistuskeittiön muutos-
työt toteutetaan vuoden 2021 aikana. Vesangan päiväkotikoulun laajennus valmistui maaliskuussa 
ja viereinen lähiliikunta-alue syksyllä 2020. 
 
Kesäkuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin hankesuunnitelman. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti hankkeelle 0,8 milj.€ investointiavustusta liikuntatilojen rahoitus-
suunnitelmaan.  
 
Kaupunginhallitus hyväksyi kesäkuussa Alvar Aalto -museon peruskorjauksen ja nivelosan laajen-
nuksen hankesuunnitelman sekä esivuokrasopimuksen tilojen vuokraamisesta Alvar Aalto -säätiölle. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti hankkeelle 2,1 milj.€ investointiavusta kulttuuritilojen rahoitus-
suunnitelmaan.    
  
Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaiset säästötavoitteet energiankulutuksen vä-
hentämiseksi toteutuivat. Suurimmat säästöt saavutettiin kahdessa Esco-hankkeessa, jotka olivat 
puitesopimuksen viimeiset hankkeet.  Lämmönjakokeskuksia uusittiin viidessä kohteessa. Aurinko-
paneeleita asennettiin Vesangan päiväkotikoulun laajennuksen ja Palokunnanmäen päiväkodin ve-
sikatolle.  
  
Arvio tulevasta kehityksestä 
Tulevina vuosina Tilapalvelun toimintavolyymia ja painopisteitä ohjaavat muun muassa mahdollinen 
maakunta- ja soteuudistus, Hippos 2020-hankkeen eteneminen sekä kulttuuritilojen merkittävät pe-
ruskorjaushankkeet. Merkittävä vaikutus on myös sote-toimintojen siirtymisellä uuteen sairaala No-
vaan. Sote-palveluverkon investointisuunnitelmissa on otettava huomioon voimassa oleva sote-in-
vestointien ja -ulkoistusten rajoituslain jatkuminen. Kaupungin omasta käytöstä vapautuvien tilojen 
kehittäminen sekä kaupungin käytössä olevien vuokratilojen määrän pienentäminen korostuvat ta-
louden hallitsemiseksi. Etätyön yleistyminen koronapandemian jälkeen tulee muuttamaan tilojen 
käyttöä ja tapaa työskennellä. 
 

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä 

Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
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 2020 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 ja se käsitellään kolmannesvuosittain Tilapalvelun 
johtokunnassa. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma, joka konk-
retisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin tavoitteet ja vastuut. 
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Merkittävimmät riskit 
 
Palvelutilojen kapasiteetin riittävyys ja investointihankkeiden priorisointi: 
Investointihankkeet priorisoidaan pääasiassa laadittujen palveluverkkoselvitysten pohjalta. Riskiä 
hallitaan vuosittaisella perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelualueiden kanssa yhdessä teh-
tävällä palveluverkkoprosessilla sekä riittävällä resursoinnilla talonrakennushankkeisiin ja vuosikor-
jauksiin. Investointihankkeiden priorisointia valvotaan Tilapalvelun, toimialojen ja palvelualueiden 
johdon yhteiskokouksissa sekä kaupungin luottamuselimissä talonrakennuksen investointiohjelman 
käsittelyssä. Sosiaali- ja terveystoimen tilaratkaisuja rajaa sote-uudistuksen keskeneräinen lainsää-
däntötilanne. Varhaiskasvatuksen osalta riskinä on palvelukysynnän ennustettavuus sekä tilojen riit-
tävyys palvelutarpeen kasvaessa. Tilanne on aiheuttanut uusien lisätilojen rakentamistarpeen. Pe-
rusopetuksessa Keljonkankaan alueen koulutilat ovat kovalla kuormituksella ennen uuden koulun 
valmistumista syksyllä 2021.  
 
Kiinteistöjen sisäilmariski  
Kiinteistöissä toimivat sisäilmaprojekti- ja seurantaryhmät ovat kokoontuneet kahdeksassa koh-
teessa. Määrä on pysynyt ennallaan verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka osa kohteista on vaihtu-
nut. 
 
Sisäilmariski on kasvanut Hippoksen alueen rakennusten, kaupunginteatterin sekä muutamien sote-
kiinteistöjen osalta.  
 
Terveyden- ja hyvinvoinnin ryhmälle siirtyvät kohteet, joiden ongelmat eivät ratkea kiinteistöön koh-
distuvilla toimenpiteillä. Näitä kohteita ei ole tällä hetkellä. 
  
Örebro-kyselyn tuloksissa nousi vahvimmin olosuhdehaittana esille toiminnallinen melu. Tämän joh-
dosta tullaan laatimaan koulujen ja päiväkotien meluntorjuntaohjelma vuodelle 2021. 
 
Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen hallinta 
Kiinteistöjen vajaakäyttöasteen toteutuma oli 7,4 %, kun se vuonna 2019 oli 8,2 %. 
   
Toimintakauden lopussa tyhjiä tiloja oli 42 300 m2, jossa vähennystä 4 550 m2 edelliseen vuoteen 
verrattuna. Vajaakäyttöasteen kehittymistä seurataan kolmannesvuosittain. Vajaakäyttöaste kasvaa 
tyypillisesti, kun uusia palvelutiloja valmistuu ja vanhat vapautuvat käytöstä. Vajaakäyttöasteen hal-
linnan kannalta keskeiset kiinteistökehityskohteet pyritään saamaan kaupungin seuraavien vuosien 
kaavoitusohjelmaan. Kaupunkirakennepalvelujen kanssa on valmisteltu kiinteistöjen purkuhank-
keita. Kiinteistöjen myyntiä toteutetaan yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa. Toimintavuoden 
aikana on myyty toimitiloja yhteensä 2 213 m2, siirretty maankäyttöyksikköön 1 270 m2 ja liikunta-
toimeen 534 m2 sekä purettu 4 096 m2. 
 
Pitkävaikutteisten sopimusten hallinta 
Pitkävaikutteisia sopimuksia olivat vuokra-, palveluosto-, elinkaarihanke- ja energiatehokkuussopi-
mukset.  Palvelusopimuksista kilpailutettiin kiinteistönhoito- ja siivouspalvelusopimukset toistaiseksi 
voimassa oleviksi, millä parannetaan palvelujen joustavuutta. Merkittävät pitkävaikutteiset sopimuk-
set olivat sairaala Novan tiloista tehdyt vuokrasopimukset koskien ruokapalveluja sekä avotervey-
denhuolto- ja terveyskeskusvuodeosastopalveluja.  
  
Kiinteistöjen vahinkotapahtuma  
Kiinteistöihin on toimintavuoden aikana kohdistunut yksittäisiä ilkivalta- ja vesivahinkotapauksia. Eri-
tyisesti purettavien rakennusten osalta on kiinnitetty huomioita mm. työmaa-alueen suojauksiin yh-
dessä maankäyttöyksikön kanssa.  
 
Henkilöstövaje 
Eläköitymisen tai työntekijän poislähdön seurauksena syntyvä rekrytointitarve on riskinä jatkuva. 
Kaupungin hyvällä työnantajamielikuvalla huolehditaan rekrytointivetovoimasta. Yhteistyötä tehdään 
henkilöstöhallinnon asiantuntijoiden kanssa rekrytoinneissa ja ennakoidaan tulevaa rekrytointi- ja 
osaamistarvetta. Toimintavuoden aikana rekrytoitiin kolme uutta työntekijää olemassa olevien teh-
tävien täyttämiseksi. 
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Esimerkiksi pandemiasta johtuva poikkeustila 
Poikkeustila saattaa ehkäistä tilan käytön tai aiheuttaa vajaakäyttöä. Palvelu-, puite- ja urakkasopi-
muksiin tulee kirjata force-major-lauseke poikkeusolosuhteiden varalla. 
 
Kokonaisarvio 
Edellä mainittuihin toimenpiteisiin viitaten voidaan todeta, että liikelaitoksen riskienhallinnassa on 
kokonaisuudessaan onnistuttu vähintäänkin kohtuullisesti. Kokonaisarvio perustuu tehtyihin toimen-
piteisiin, tunnuslukujen toteutumiin sekä itsearviointiin. 
 

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 palveluverkkoprosessilla. 
  
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. Kiinteistönhoidon ja siivouksen palvelun laatua auditoidaan säännölli-
sesti. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Tilapalvelussa jatkettiin elinkaarijohtamisen prosessien kehittämistä tavoitteena entistä tehokkaampi 
toiminta sekä asiakkaan että omistajan näkökulmasta. Järjestelmällisessä eri prosessien läpikäyn-
nissä, tavoitteiden ja mittareiden asettamisessa, auditoinneissa, kehitystarpeiden tunnistamisessa 
ja raportoinnissa otetaan huomioon myös riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan näkökulma.  
 
Vahinkoriskien minimoiseksi kiinteistöille tehtävät laajarunkoisten rakenteiden tarkastukset ovat jat-
kuva prosessi, joiden yhteydessä tarkistetaan myös alakattorakenteet. Säteilylain uudistuksen 
myötä jatkoimme suunnitelmallista kaikkia kiinteistöjä koskevaa radonarvojen mittausta, joista toteu-
timme vuoden 2020 aikana 80 %. Jatkoimme toimintasuunnitelman mukaista kiinteistöturvallisuuden 
kehittämistä liittyen asiakasrajapintaan sekä kiinteistöturvallisuuskentän tarkempaan analysointiin.   
 
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. 
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Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

1. Otetaan käyttöön hiilijalanjäljen seurantaan laskentamenetelmä. 
 

Vuonna 2020 otettiin käyttöön Enerkey-energiakulutuksen hallintaohjelmiston laajennusosio, 
joka mahdollistaa mm. CO2-päästöjen seurannan ja raportoinnin sekä vertailun edellisiin vuosiin. 
  
Tilapalvelun omien kiinteistöjen, joiden energiankulutuksen Tilapalvelu maksaa, kokonaisener-
giankulutus oli vuonna 2020 noin 101 GWh. Näiden rakennusten energiankulutukseen kohdistu-
vat hiilipäästöt olivat lämmityksen osalta 9058 tCO2. Energiankulutus oli 8 % ja hiilipäästöt 11,5 
% pienemmät edelliseen vuoteen verrattuna.  
 

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

 
Laskennallinen säästömäärä on noin 900 MWh. Vuodelle 2020 asetettu säästötavoite tulee to-
teutumaan. 
 

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

Koronapandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen kiinteistöt ovat olleet vuonna 2020 
vähäisemmällä käytöllä ja tilojen käytössä on jouduttu tekemään toiminnallisia muutoksia sekä 
poikkeusjärjestelyjä. Tämän vuoksi asiakaskysely päätettiin siirtää toteutettavaksi seuraavan 
kerran syksyllä 2021. Alkuvuonna 2020 toteutettua edellisen vuoden kyselyn tuloksia voidaan 
kuitenkin hyödyntää toimintaa kehitettäessä. 
 

4. Toteutetaan Örebro-olosuhde- ja oirekysely koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle.  
 
Tilapalvelu teetti helmi-maaliskuussa 2020 koulujen, päiväkotien sekä päiväkotikoulujen henki-
lökunnalle viiden vuoden välein tehtävän olosuhde- ja oirekyselyn (Örebro). Kysely on tehty vuo-
desta 2001 alkaen. Kysely tehtiin kiinteistöjen lämmityskauden aikana, jolloin sisäilman laatu on 
heikointa. Kyselyn avulla saatiin selkeä kuva kiinteistön olosuhteista. 
  
Kyselyn tuloksissa todettiin melun olevan merkittävin sisäilmaston haittatekijä ja ainoa raja-arvon 
(40 % vastaajista) ylittävä haittatekijä. Merkittävimmiksi oireiksi koettiin käsien iho-oireet ja vä-
symys. 
  
Kyselyn vastausprosentti oli koulujen osalta 52 %, päiväkotien 72 % ja päiväkotikoulujen 68 %. 

 

Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 

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

 
Vuoden aikana laadittiin erillinen sote-palveluverkkoselvitys, joka käsiteltiin ja hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa lokakuussa 2020. Vuoden 2020 aikana laadittiin vuokrasopimus uuden sai-
raala Novan tiloista, jonne siirtyy kaupungin perusterveydenhuollon palveluita vuoden 2021 al-
kupuolella. Syksyllä 2020 laadittiin hankesuunnitelma palveluverkon edellyttämistä muista tila-
muutoksista ja -muokkauksista, jotka toteutetaan vuosien 2020-21 aikana. Merkittävimpänä in-
vestointina valmisteltiin Palokan terveysaseman sairaalaosastojen muutostyöt Keljon A-talon pit-
käaikaishoidon toimintaa varten. 

 
2. Laaditaan Pohjanlammen päiväkodin hankesuunnitelma tavoitteena puurakentamiskohde kau-

punginvaltuuston 13.5.2019 päätökseen perustuen. 
 

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.1.2021 Pohjanlammen päiväkodin hankesuunnitelman. 
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Päiväkoti suunnitellaan ja toteutetaan massiivipuurunkoisena. Rakennushankkeen kustannusar-
vio on noin 9,0 milj.€. Varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti päiväkoti tulee 
valmistuttuaan korvaamaan Pohjanlammen nykyisen päiväkodin sekä Tikan, Ristikiven ja On-
nimannin päiväkodit. 

 
3. Jatketaan perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen kehittämistä liikuntaa ja 

hyvinvointia tukeviksi. 
 

Kortepohjan päiväkotikoulun pihaan ja lähiympäristöön on suunniteltu kaikenikäisiä palveleva 
lähiliikunta-alue, joka valmistuu kesällä 2022. Pohjanlammen päiväkodin piha-alue täydentää 
Kuokkalan alueen lähiliikunta-aluetta myös pienimpien lasten käyttöön. Vaajakosken kirjasto-lii-
kuntarakennuksen hankesuunnitelma on valmistumassa. Hankesuunnitelmassa kehitetään lii-
kuntarakennuksen ja piha-alueen toimintaedellytyksiä myös viereisen Vaajakosken koulun käyt-
töön. Haukkamäen päiväkodin hankesuunnittelun yhteydessä parannetaan piha-alueen kentän 
käyttöä. 
 
Vuosittain korjataan yhden koulun tai päiväkodin piha-alue yhdessä liikuntapalveluiden kanssa 
sovitun ohjelman mukaisesti. Vuonna 2020 toteutettiin Vesangan päiväkotikoulun lähiliikunta-
alue. Vuonna 2021 on vuorossa Kypärämäen koulun pihan kehittäminen. 

 

Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 

 
 
 
Tilapalvelun vuosi 2020 toteutui talouden osalta suunnitellusti. Saavutimme meille asetetut taloudel-
liset tavoitteet. 
  
Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2020 oli 100,4 milj. euroa, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,07 
milj. euroa (netto).  
  
Toimintamenot olivat 60,5 milj. euroa, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 27,1 milj. euroa. 
Tästä valtaosa eli 21,9 milj. euroa käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnos-
sapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 8,9 milj. euroa ja ulkoiset vuokra-
kustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 19,7 milj. euroa.  
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Toimintakatetavoite ylitettiin 2,4 milj. euroa. Omistajalle maksettava korvaus oli 12,950 milj. euroa, 
joka on 3,43 % peruspääomasta. Poistoja kirjattiin yhteensä 27,6 milj. euroa, joka ylitti talousarvio-
tavoitteen 2,5 milj. eurolla.  Tämä johtui tehdyistä merkittävistä lisäpoistoista käytöstä poistuneisiin 
rakennuksiin. Näitä olivat mm. Lehtisaaren koulukeskus ja Kuokkalan sosiaali- ja terveysasema. 
Toiminnan kokonaistulos oli 0,6 milj. euroa alijäämäinen talousarviotavoitteen ollessa 0,5 milj. euroa 
negatiivinen.  
 
Koronapandemia aiheutti toimintamenoihin ennakoimattomia kustannuksia, joita kertyi 0,572 milj. 
euroa. Suurin tekijä oli siivouksen lisäresusoinnit. Nämä budjetoimattomat kustannukset katettiin ta-
lousarvion sisältä. 
  
Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 24,8 milj. euroa. Merkittävimpiä in-
vestointihankkeita olivat Keljonkankaan yhtenäiskoulun sekä Kortepohjan päiväkotikoulun uudisra-
kennukset, Kuokkalan koulun muutostyöt sekä Vesangan päiväkotikoulun laajennus. 
 

Talonrakennusinvestointien toteutuminen 
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Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma 
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Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma 

 

 
 
 
 
 

  

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 12 392 552,40 11 807 192,03

Poistot ja arvonalentumiset 27 621 323,03 25 674 503,84

Rahoitustuotot ja -kulut -12 948 627,00 -12 540 668,08

Tulorahoituksen korjauserät -70 252,71 -44 324,25

26 994 995,72 24 896 703,54

Investointien rahavirta

Investointimenot -24 814 455,52 -30 263 291,46

Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 -151 780,00

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 105 239,13 158 676,62

-24 709 216,39 -30 256 394,84

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 285 779,33 -5 359 691,30

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 4 588 787,62

Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle -2 806 867,51

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos kunnalta 1 933 900,04 215 834,21

Saamisten muutos muilta 96 326,79 815 247,37

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 74 993,17 73 480,95

Korottomien velkojen muutokset kunnalta -1 584 131,82 -333 658,85

Rahoituksen rahavirta -2 285 779,33 5 359 691,30

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, % 109 % 82 %

Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 v, 1 000 euroa 7 304,3 17 147,7
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Tilapalvelu-liikelaitoksen tase 

 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä, -556 074,60 euroa, siirretään taseen oman 
pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään. Kumulatiivinen ylijäämä siirron jälkeen on 646 229,44 
euroa. 
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Tilapalvelu-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 (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 2018 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 2020 tilinpäätöksessä ei tehty arvonalennuksia. Lisäpoistojen selvitys on kohdassa 19. 
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13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot 
 

Pysyvien vastaavien luovutusvoitot ja -tappiot 
 

 
 
Myyntihinnasta on siirretty tontin hankintahinnan osuus kaupunkirakennepalvelujen maankäyttöyk-
sikölle. 
 
Maankäyttöyksikköön siirrettiin Vaajakosken päiväkoti, Vaajakosken entinen kirjastorakennus sekä 
Mansikkakuja 4 puistorakennus. Siirrot maankäyttöyksikköön olivat yhteensä 1 270 m2. 
  
Liikuntatoimeen siirrettiin Viitaniemen liikuntapuiston huoltorakennus, Tuomiojärven entisen leirintä-
alueen pukusuoja ja kioski, Mämminiemen ulkoilualueen saunatupa ja muut rakennukset sekä Lei-
rikallion ulkoilualueen rakennus. Siirrot liikuntatoimelle olivat yhteensä 534 m2. 
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Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
19) Pysyvät vastaavat 
 
Pysyvien vastaavien tase-eräkohtaiset tiedot 
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23) Saamisten erittely 

 
 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 

 
 
 
30) Vieras pääoma 
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Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä 

 
 
 
41) Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt 

 
 
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 24 vakinaista ja yksi määräaikainen. 
 
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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5.1.2 KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta 
kehityksestä 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen toimintavuodelle 2020 asetetut tavoitteet saavutettiin vain osittain. Al-
kuvuosi käynnistyi hyvin ja suunnitelmien mukaan. Suurin yksittäinen selittävä tekijä oli keväällä al-
kanut koronapandemia ja sen aiheuttamat poikkeusolot. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin asetet-
tujen tavoitteiden suuntaisesti, mutta taloudellinen tavoite ei toteutunut. 
 
Kylän Kattauksen tuotantokeittiöverkossa tapahtui keittiöverkkosuunnitelman mukaisia merkittäviä 
muutoksia vuonna 2020. Sosiaali- ja terveyspalveluille ruokaa tuottava Kukkumäen ruokapalvelu-
keskus otettiin osittain käyttöön maaliskuussa 2020 ja koko ruokatuotanto siirtyy Kukkumäen ruoka-
palvelukeskukseen Sairaala Novan valmistuessa alkuvuonna 2021. Keljon palvelukeskuksen keit-
tiön toiminta muuttui kuumennuskeittiöksi 1.4.2020. Keittiössä kuumennetaan ruokaa niille sosiaali- 
ja terveyspalvelujen ruokapalveluasiakkaille, jotka eivät pysty ottamaan jäähdytettyä ruokaa vas-
taan. Keljon palvelukeskuksen lakkautuessa kuumennuskeittiö siirtyy Palokan kaupunginsairaalan 
keittiöön kaupunginsairaalan remontin jälkeen. Remontti alkoi joulukuussa ja projektin arvioitu val-
mistumisaika on kesällä 2021. Ristonmaan keskuskeittiö aloitti remontin jälkeen toimintansa suun-
nitellusti 1.8.2020 ja se tuottaa noin 12 000 lounasannosta päiväkotien ja koulujen asiakkaille. Luku-
vuoden alkaessa Vaajakosken ja Kuokkalan keskuskeittiöt sekä Vesangan koulun valmistuskeittiö 
muutettiin palvelukeittiöiksi. Keittiöverkkosuunnitelman mukaisten muutosten lisäksi Kylän Kattaus 
on ollut mukana keittiön osalta useissa rakennus- ja remonttihankkeissa.   

Osastoruokailun ollessa Kylän Kattauksen toimintaa toimintatapoja yhtenäistettiin ja niistä tehtiin su-
juvampia, vastuunjakoa tarkistettiin, aloitettiin henkilöstön työkierto koko sairaalan alueella, vahvis-
tettiin henkilöstön ruokapalveluosaamista laajoilla ravitsemus- ja asiakaspalvelukoulutuksilla. Koko 
prosessi tuotannosta potilaalle saakka oli omaa toimintaa, joka teki toiminnasta ketterää. Jyväskylän 
kaupunki ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri arvioivat yhteistyössä, ettei osastoruokapalveluiden 
siirto Kylän Kattaukselle 1.1.2019 tuonut niitä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä, joita sillä tavoitel-
tiin. Elokuussa Kylän Kattaus ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tekivät tarvittavat päätökset osasto-
ruokapalveluiden palauttamisesta sairaanhoitopiirille 1.10.2020 alkaen liikkeenluovutuksen periaat-
tein. Sairaanhoitopiirille siirtyi noin 40 työntekijää. 
 
Koronapandemian ja Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen uusien toimitilojen vuokrakustannusten 
vuoksi syksyllä 2020 selvisi, että vuoden 2020 talousarvion taloudellinen tavoite ei tule toteutumaan. 
Näillä perusteilla Kylän Kattauksen johtokunnalle esitettiin talousarvion muutokset, jotka johtokunta 
hyväksyi kokouksessaan 24.9.2020. Talousarvion muutosten jälkeen vuoden 2020 toimintakate oli 
alijäämäinen 3,8 milj. euroa. Taloudellisesti arvioituna Kylän Kattauksen talous toteutui muutettua 
talousarviota paremmin, mihin vaikutti pääosin kaupungin kertaluontoinen toiminta-avustus 2,0 milj. 
euroa. Liikelaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksen tulos on alijäämäinen 3,2 milj. euroa johtuen pää-
osin koronapandemian (2,0 milj. euroa) ja Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen uusien toimitilojen 
vuokrakustannusten (1,2 milj. euroa) vaikutuksista. Vuoden 2020 talousarviota valmisteltaessa näi-
den tilojen vuokrakustannuksia ei ollut mahdollista huomioida, koska vuokrasopimusneuvottelut 
käynnistettiin syksyllä 2019. Muut vuoden 2020 negatiiviseen lopputulokseen vaikuttavat tekijät oli-
vat suunnitelman mukaiset Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen kalustohankkeet (0,7 milj. euroa) ja 
osastoruokapalveluiden osittainen tulojen menetys. Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen kalustokus-
tannukset oli suunniteltu katettavan kertyneellä ylijäämällä ja tulojen menetys johtui osastoruokapal-
veluiden palauttamisesta Keski-Suomen sairaanhoitopiirille ja tähän liittyvistä lisäkustannuksista, 
mm. lomapalkkavelasta (0,6 milj. euroa). Myös Palokan kaupunginsairaalan terveyskeskuksen re-
montti ja Väkkärän palvelutalon lakkautus (0,2 milj. euroa) vaikuttivat tuloja vähentävästi. Kylän Kat-
tauksen tuotantokeittiöverkossa tapahtuneet merkittävät muutokset, mm. Kukkumäen ruokapalvelu-
keskuksen ja Ristonmaan keskuskeittiön käyttöönotto, Kuokkalan ja Vaajakosken keskuskeittiöiden 
lakkaaminen sekä Aromi -tuotannonohjausjärjestelmän projektin eteneminen aiheuttivat seuraavien 
kustannusten kasvua verrattuna talousarvioon: ICT-palvelut 97 %, pesulapalvelut 110 % ja kuljetus-
palvelut 28 %. 
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Koronapandemian vaikutukset 

Koronapandemian vuoksi Kylän Kattaus -liikelaitoksen opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen tilattu-
jen aterioiden määrät pienenivät noin 20 % ja henkilöstöravintolan asiakasmäärä laski keskimäärin 
26 % maalis-joulukuussa 2020. Ateriat laskutettiin perusopetus- ja varhaiskasvatuspalveluilta suori-
teperusteisesti. Suoriteperusteisen laskutuksen sekä asiakasmäärien vähennyksen vuoksi Kylän 
Kattaus -liikelaitoksen tulot pienenivät ajanjaksolla maalis-joulukuu 2020 yhteensä 2,5 milj. euroa 
verrattuna vuoden 2019 vastaavaan aikaan. Arvion mukaan elintarvikekustannuksissa pystyttiin 
säästämään 0,5 milj. euroa. Lisäksi KEHA-keskukselta saatiin tukea toiminnan rajoittamisesta joh-
tuneisiin menetyksiin 0,014 milj. euroa. Henkilöstöruokailussa ja kahvilapalveluissa koronapandemia 
aiheutti asiakasmäärien vähenemisen, erilaisia varautumistoimenpiteitä ja lisäresursointia. Kukku-
mäen ruokapalvelukeskuksen ja Sairaala Novan valmistumiseen liittyvän päällekkäisen toiminnan, 
siirtymiset ja toimintojen aloittamiset uusissa tiloissa vaativat myös lisäresurssia. Koronapandemian 
kokonaisvaikutus Kylän Kattauksen vuoden 2020 talouteen on laskelman mukaan 2,05 milj. euroa. 
Kaupunki myönsi Kylän Kattaukselle toiminta-avustusta 2,05 milj. euroa. Tuki on kertaluontoinen ja 
sillä katetaan koronapandemian Kylän Kattaukselle tilivuonna 2020 aiheuttamat tappiot. 

Koronapandemia vaikutti myös toiminnallisiin tavoitteisiin. Koulut suljettiin 18.3. ja lähiopetukseen jäi 
vain pieni määrä oppilaita. Myös päivähoidon asiakasmäärät vähenivät, ja päiväkeskuksia suljettiin. 
Henkilöstöä siirrettiin sosiaali- ja terveyspalvelujen keittiöihin. Lasten ja nuorten ruokailuun väistö-
ajaksi suunniteltua rinnakkaisruokalistaa ei otettu käyttöön, vaan ruokatuotanto toteutettiin päivähoi-
don ruokalistan mukaisesti asiakasmäärien ollessa hyvin pieniä normaalitilanteeseen verrattuna. Pe-
rusopetus tilasi etäopetukseen siirtyneille oppilaille ruokakassin, joka pakattiin ja toimitettiin kouluille 
jaettavaksi pääsiäisviikolla. Perusopetuksen oppilaille ruokakasseja tehtiin tilauksen mukaan 8300 
ja esiopetuksen oppilaille 830. Elokuussa valmistauduttiin mahdolliseen etäopetukseen siirtymiseen 
ja tehtiin suunnitelma kouluruokailun järjestämisestä etäoppilaille. Suunnitelman mukaisesti karan-
teeni- ja etäkoululaisille valmistettiin, pakattiin ja toimitettiin n. 7500 annosta eri kouluihin syysluku-
kauden aikana. Maksullisen välipalan myyntiä ei koronapandemian vuoksi aloitettu. Kouluissa pi-
dennettiin kevään tapaan ruokailuaikaa, jotta ryhmien erillään pysyminen voitiin turvata. Ulkopuoli-
sille hävikkiruokailijoille ei tästä syystä voitu syksyn aikana tarjota ruokailumahdollisuutta. Päiväkes-
kustoiminta oli keskeytettynä vuoden loppuun saakka. Toisaalta kotiin kuljetettavien aterioiden ky-
syntä nousi hivenen poikkeusolojen aikana. 

Digitalisaatiossa otettiin suuri loikka kokoontumisrajoitusten ja hallinnon etätöiden myötä. Uusia toi-
minta- ja kokoustapoja opeteltiin ja otettiin käyttöön myös keittiöissä. Osa kevään työpaikkaselvityk-
sistä, työelämän keskusteluista ja ohjauskäynneistä keittiöissä siirrettiin myöhempään ajankohtaan. 
Lähes kaikki lähikontaktia vaativat tehtävät hoidettiin puhelimitse tai erilaisilla sähköisillä välineillä. 
Kaikkiaan koronapandemia työllisti ja kuormitti ruokapalvelua hallinnosta työntekijöihin paljon. Työ-
vuoro- ja kesälomasuunnitelmien tekeminen useaan otteeseen ja työntekijöiden sijoittaminen muihin 
tehtäviin työllisti esimiehiä ja palvelupäälliköitä. Jo tehtyjä muutosprojektien suunnitelmia jouduttiin 
muuttamaan nopealla aikataululla. 
 

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 sisäi-
sen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja ohjeet määrittelevät riskienhallinnan menettelyt ja vas-
tuut. Kylän Kattaus -liikelaitos ja sen johto on järjestänyt ja toteuttanut vastuualueensa riskienhallin-
nan näiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.  Johto ja esimiehet ovat käyneet henkilöstön kanssa 
riskienhallintaa ja sen ohjeita läpi. Vastuut ovat selkeät, mutta toteuttamista ja valvontaa on syytä 
edelleen kehittää. 
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riskiarvio 

Vuoden 2020 aikana Kylän Kattaus -liikelaitoksessa analysoitiin toimintaympäristön muutoksia, tun-
nistettiin tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioitiin niiden vaikutuksia ja toteutumisen todennäköisyyttä 
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sekä laadittiin tarvittavia suunnitelmia ja toimenpiteitä merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. Val-
miusryhmä arvioi valmiuteen ja varautumiseen liittyviä riskejä, joita seurattiin kolmannesvuosikat-
sausten yhteydessä. Kylän Kattaukseen perustettiin oma koronavalmiusryhmä, jonka tehtävänä on 
koordinoida ruokapalveluorganisaation toimintaa koronapandemiatilanteessa ja laatia ruokapalve-
luun suunnattuja ohjeita. Kaupungin koronariskiarvioinnista tuli osa päivittäistä työtä.  
 
Strategiset ja taloudelliset riskit 

Talousarviossa merkittäviksi strategisiksi ja taloudellisiksi riskeiksi arvioitiin toimintaympäristössä ta-
pahtuvat suuret muutokset kuten uusien keittiöiden ja tuotantomenetelmien käyttöönotto ja uusi tuo-
tannonohjausjärjestelmä. Uusien tuotantomenetelmien ja uuden Kukkumäen tuotantokeittiön käyt-
töönotossa ilmeni vaikeuksia mm. laiterikkojen vuoksi. Osaa ongelmista ratkotaan edelleen. Myös 
Sairaala Novan uusissa ravintola- ja kahvilatiloissa havaittiin paljon puutteita ja mm. kalustuksen 
keskeneräisyyttä. Sairaala Novan valmistumisen siirtyminen loppuvuoteen ja käyttöönoton viivästy-
minen vaativat osaltaan lisää henkilöstöresursseja. Muutosten vaatimiin lisäresurssien tarpeeseen 
Kylän Kattaus oli varautunut palkkaamalla määräaikaisia sijaisia käyntiinlähdön ajaksi. Saneeratun 
Ristonmaan keskuskeittiön käyttöönotto sujui suunnitelmien mukaan.   

Operatiiviset riskit 

Talousarviossa merkittäviksi operatiivisiksi riskeiksi arvioitiin henkilöstön työkykyyn, osaamiseen ja 
rekrytointiin liittyvät riskit ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Uusien tuotantomenetel-
mien ja uuden Kukkumäen tuotantokeittiön käyttöönotossa ilmeni vaikeuksia mm. laiterikkojen 
vuoksi. Henkilöstön koulutus ja perehdytys uusiin tehtäviin ei toteutunut suunnitellusti koronapande-
mian, sairauspoissaolojen ja rekrytointiongelmien vuoksi. Henkilöstön rekrytointi oli vuonna 2020 
erittäin haasteellista. Ammattitaitoisia kokkeja ei saatu palkattua riittävästi ja lyhytaikaisten sijaisten 
rekrytointi oli vaikeaa. Rekrytointia hankaloitti myös kaupungin yhteistoimintaneuvottelut, minkä 
vuoksi oli mahdollista tehdä vain määräaikaisia työsopimuksia vuoden loppuun saakka. 

Kaupungin yhteistoimintaneuvotteluihin liittyen JHL järjesti lakon 6.11.2020. Yllättävästä lakon ai-
heuttaneesta työvoimapuutteesta ja lyhyestä reagointiajasta huolimatta asiakkaille aiheutuvat haitat 
onnistuttiin minimoimaan hyvin. Kaikki asiakkaat saivat ruoan ajallaan. Keskussairaalassa ei kahvi-
lapalveluita voitu lakkopäivänä tarjota. Myös koronapandemia aiheutti ennakoimattomia muutoksia 
ruokapalvelun toimintaan. Koulujen ja päiväkotien osittain sulkeuduttua keväällä henkilöstöä siirret-
tiin muihin ruokapalvelutehtäviin. Erityisesti tuotannon henkilöstöä suojattiin välttämällä työnkiertoa 
ja keittiöstä toiseen siirtymistä. Tehostetun siivouksen, käsienpesun sekä taukojen ja työvuorojen 
porrastuksella ehkäistiin koronapandemiaan liittyviä riskejä.  

Vahinkoriskit 

Ruokapalvelussa merkittävimmät riskit ovat ruokatuotantoon ja sen turvallisuuteen liittyvät riskit ku-
ten ruokamyrkytys, virhe erityisruokavaliossa tai vieras esine ruoassa. Terveysvalvontaviranomai-
sen hyväksymä omavalvontasuunnitelma kattaa koko liikelaitoksen toiminnan. Koronapandemian 
vuoksi terveysviranomaisten suorittamia tarkistuksia oli vähemmän kuin aikaisempina vuosina, kun 
taas omassa toiminnassa omavalvontaa tehostettiin. Erityisruokavalioiden valmistuksessa tapahtu-
neet yksittäiset virheet todentavat sen, että henkilöstön koulutusta ja prosessien kehittämistä on 
edelleen jatkettava riskin pienentämiseksi. Käytön aikainen ilkivalta, varkaustapaukset sekä asiak-
kaiden ja vierailijoiden uhkaava käytös lisääntyivät jonkin verran toimintavuonna.  
 
Kokonaisarvio 

Kylän Kattaus –liikelaitoksessa riskienhallinnassa onnistuttiin hyvin vuoden 2020 aikana. Riskejä 
tunnistettiin ja niihin reagoitiin heti, kun ne todentuivat. Tiedostamisesta ja varautumisesta huolimatta 
riskejä toteutui. Tehokkaan omaehtoisen valvonnan avulla tuotetaan turvallista ja korkealaatuista 
ruokaa ja ennalta ehkäistään ruokaan liittyvät riskit. Riskin toteutumisen ennakointia tulee kehittää 
edelleen ja riskiarvioinnin työkalu ottaa tehokkaampaan käyttöön. Arvioitujen riskien seurantaa tulee 
parantaa ja tehostaa niin, että toimenpiteiden toteuttamista ja vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti 
myös johtoryhmässä. Kokonaisarvio perustuu johtoryhmän omaan arvioon sekä Oiva-raporteista ja 
työpaikkatarkastuksista saatuihin hyviin arvioihin. 

223



 
  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

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 
toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä vastaavat sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. 
 
Kylän Kattaus -liikelaitoksen johto on järjestänyt vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallin-
nan annettujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Valvontaa toteutettiin raportointijärjestelmän avulla 
sekä keittiöissä tehtävillä ohjauskäynneillä, jotka vallitsevan koronapandemian vuoksi toteutettiin 
vain osittain. Normaalioloissa kassakoneen omaavien keittiöiden käteiskassat tarkistetaan vähintään 
kerran vuodessa ja työpaikkaselvitykset tehdään suunnitellusti ja havaitut korjausehdotukset hoide-
taan. Omavalvonnan toteutumista seurataan sekä itse että terveystarkastajan toimesta. Oiva-raportit 
löytyvät valtakunnallisesta rekisteristä. Koronapandemian vuoksi kassatarkastukset ja osa työpaik-
kaselvityksistä ja tarkastuskäynneistä jäivät tekemättä. Tarkastuskäyneillä ja selvityksissä havaittui-
hin epäkohtiin puututtiin ja tarvittaessa konsultoitiin kaupungin sisäistä tarkastusta.  
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 

Tavoitteena vuodelle 2020 oli ottaa riskienhallinnan työkalu tehokkaampaan käyttöön ja synkronoida 
se toimimaan paremmin yhteen säännöllisen raportoinnin kanssa kuukausi- ja kolmannesvuosira-
portointipohjaa kehittämällä. Näin saadaan enemmän ja tarkempaa tietoa riskienhallinnan suunnit-
telua ja seurantaa varten.  Palautteiden ja reklamaatioiden keräämistä ja analysointia varten ei ole 
yhtenäistä järjestelmää, vaan ne lähetetään ja saadaan eri kanavien kautta. Kokonaiskuvan saa-
miseksi palautejärjestelmää oli myös tavoitteena kehittää. Koronapandemian vuoksi tavoitteita ei ole 
saavutettu, vaan tavoitteet siirrettiin vuoden 2021 aikana toteutettavaksi.  
 
Kokonaisarvio 
Kokonaisuutena arvioiden Kylän Kattaus –liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat hy-
vällä tasolla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan sään-
nöllisesti kolmannesvuosiraportoinnin yhteydessä sekä riskihallinnan työkalun avulla. Lisäksi keitti-
öissä tehdään normaalioloissa säännöllisesti työpaikkaselvitykset, työsuojeluvaltuutettujen ja -asia-
miesten käynnit sekä Oiva-tarkastukset, joista saadut tulokset ja raportit ovat olleet hyviä. Mikäli 
raporteissa on havaittu puutteita toiminnassa, asiaan on puututtu välittömästi. Koronasta johtuen osa 
työpaikkaselvityksistä ja Oiva-tarkastuksista on jäänyt tekemättä. Vain välttämättömät työpaikka-
käynnit on toteutettu, eikä kassatarkastuksia ole tehty. Koronatyöryhmä arvioi, miten työpaikkakäyn-
nit järjestetään jatkossa koronarajoitusten kanssa. 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

1. Toiminnan tehostaminen keskittämällä tuotanto kolmeen keskuskeittiöön kuuden sijaan. Tavoi-
tetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2018 toteuma oli 77 827 eu-
roa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2019 asetettiin 86 000 euroa/htv. Vuoden 2020 tavoite on 80 000 
euroa/htv. 

 
Tarkasteltaessa vuoden 2020 toiminnan tulosta, asetettua liikevaihtotavoitetta ei saavutettu. Tä-
hän vaikutti koronapandemian vaikutus liikevaihtoon eli tulojen menetys 2,5 milj. euroa. Normaa-
lioloissa tämä tavoite olisi saavutettu. Toimintaa tehostetaan mm. Kylän Kattauksen säästöoh-
jelman avulla.  
 
Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Tavoite vuodelle 2020 oli 80000 
euroa / htv. Tarkasteltaessa vuoden 2020 toiminnan tulosta, asetettua liikevaihtotavoitetta ei 
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saavutettu. Tähän vaikutti koronapandemian vaikutus liikevaihtoon eli tulojen menetys 2,5 milj. 
euroa. Normaalioloissa tämä tavoite olisi saavutettu. Toimintaa tehostetaan mm. Kylän Kattauk-
sen säästöohjelman avulla.  

 
2. Asiakaslähtöinen toiminta eri asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Tavoitetta mitataan eri asia-

kasryhmille kohdennetuilla asiakastyytyväisyyskyselyillä, joiden tavoitekeskiarvo vuodelle 2020 
on 3,7 (asteikolla 1–5). 

 
Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen 
sopien. Vuonna 2020 asiakastyytyväisyyskyselyjä ei voitu toteuttaa koronapandemian vuoksi. 
Kyllön ja Palokan kaupunginsairaalan sairaalaruokailun asiakastyytyväisyyskysely siirrettiin to-
teutettavaksi keväällä 2021. Kyselyajankohtaa siirrettiin Kyllön osastojen keskitetyn ruoanjake-
lun pilotoinnin ja Palokan sairaalan osastojen muutosten vuoksi. Jatkuvaa palautetta kerätään 
kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä. Vuonna 2021 keskitytään palautejärjestelmän ja 
asiakaskokemuksen kehittämiseen, toiminnan vakiinnuttamiseen ja laadun parantamiseen. 

 

Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen  

Kaupungin strategiaa ja Kylän Kattauksen strategisia linjauksia toteuttavia kehittämistoimenpiteitä 
toteutettiin seuraavasti: 
 
1. Osaava, työvireinen ja kehittävä henkilöstö  

• Riittävä ja oikea määrä osaavaa henkilöstöä oikeissa paikoissa. Varmistetaan henkilöstön 
riittävä määrä myös siirryttäessä asteittain uusiin keskuskeittiöihin.  

• Henkilöstö koulutetaan uuteen tuotantomenetelmään ja palvelujärjestelmiin.  

• Rekrytointiprosessia tehostetaan ja ajanmukaistetaan. 

• Henkilöstön koulutukseen käytetään 3 päivää/työntekijä.  
 

Vuoden 2020 tavoitteena oli rekrytointiprosessin tehostaminen ja ajanmukaistaminen. Tämä ta-
voite on saavutettu osittain alkuvuonna.  Yhteistyötä lisättiin TE-keskuksen kanssa järjestämällä 
yhteistyössä työnhakijoille työelämätapaamisia, lisäämällä työnhakuilmoituksia Kylän Kattauk-
sen somekanavilla ja käymällä rekrymessuilla. Koronapandemian vuoksi kesken jäänyttä kehi-
tystyötä jatketaan vuonna 2021. Lisäksi tavoitteena oli saada riittävä ja oikea määrä osaavaa 
henkilöstöä oikeisiin paikoihin ja varmistaa henkilöstön riittävä määrä myös siirryttäessä uusiin 
keskuskeittiöihin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Kylän Kattauksessa käytiin 22.1-4.3.2020 
koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Peruste neuvotteluille oli Kukkumäen ruo-
kapalvelukeskuksen valmistumisen, varhaiskasvatus- ja opetusverkkosuunnitelman ja uuden 
tuotantotavan aiheuttamat keittiöverkkomuutokset, jotka aiheuttivat muutoksia työn organisoin-
nissa ja palvelussuhteen ehdoissa ja tehtäväkuvissa. Tavoitteena oli myös kouluttaa henkilöstö 
uusiin tuotantomenetelmiin ja palvelujärjestelmiin. Tavoite toteutui alkuvuoden osalta, mutta ko-
ronapandemian edetessä lasten ja nuorten ruokapalveluissa henkilöstön koulutus ei toteutunut 
suunnitellusti. Muuta koulutusta järjestettiin koko henkilöstölle Teams-koulutuksena elokuussa 
ja etäpalaverit palveluvastaaville pidettiin onnistuneesti. 

  
2. Resurssiviisas toiminta 

• Kylän Kattauksen ympäristöohjelman ja ruokastrategian sekä Resurssiviisas Jyväskylä oh-
jelman 2040 noudattaminen.  

• Hävikin vähentäminen tuotantoa keskittämällä ja tuotantomenetelmiä muuttamalla. 

• Vähennetään lihavalmisteiden ja punaisen lihan käyttöä ravitsemuksen ja ympäristön myön-
teisten vaikutusten vuoksi. 

 
Kylän Kattaus edisti resurssiviisasta toimintaa oman ympäristöohjelman ja ruokastrategian mu-
kaisesti tekemällä kestäviä hankintoja. Hansel Oy:n kilpailuttama elintarvikesopimus astui voi-
maan 1.2.2020. Ruokalistaa kehitetään vuosittain yhdessä asiakasraatien ja Lasten Parlamentin 
Makuraadin avulla. Makuraati valitsi helmikuussa uusia ruokalajeja koulujen ruokalistalle. Myös 
tuotekehitykseen ja uusien tuotantomenetelmien testaamiseen panostettiin. Toimivalla 
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kylmävalmistusprosessin reseptiikalla saatiin eriytettyä päiväkoti- ja kouluruokailuasiakkaiden 
ruokalistaa ja lisättyä asiakaslähtöisyyttä mm. maustamisen osalta. Täysimääräisesti resurssivii-
sauteen liittyviä tavoitteita ei kuitenkaan pystytty saavuttamaan koronapandemian vuoksi. Kou-
lujen siirryttyä etäopetukseen nopealla aikataululla syntyi ruokahävikkiä ja kertakäyttöastioiden 
ja kertapakkaamisen käyttö lisääntyi. Tarjottimet olivat käytössä kaikissa kouluissa hygienian 
vuoksi. Hävikkiä syntyi myös normaalia enemmän useiden koulujen jatkaessa keväällä aloitettua 
luokkaruokailua, mutta hävikkiruokailua ei pystytty järjestämään. 

 
3. Digitalisaatiota hyödyntävät palvelut  

• Uuden tuotannonohjausjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto.  

• Sähköisen maksamisen käyttöönotto kaupungin yhteisen verkkokaupan avulla.  

• Uuden kassajärjestelmän käyttöönotto sairaala Novan kahvilassa ja ravintolassa. 
 

Vuonna 2019 aloitettu uuden tuotannonohjausjärjestelmän (Aromi-14) rakentaminen etenee pie-
nin aikataulumuutoksin. Syksylle 2020 suunniteltu pilotointi siirtyi ja päästiin aloittamaan joulu-
kuussa 2020. Pilotointi laajenee tammikuussa 2021 Sairaala Novan asiakkaisiin ja helmikuussa 
muihin Kukkumäen ruokapalvelukeskuksen asiakkaisiin. Kevään aikana myös Palokan ja Ris-
tonmaan keskuskeittiöt siirtyivät käyttämään uutta tuotannonohjausjärjestelmää. Välipalan ja 
henkilökunta-aterian mobiilimaksamista laajennettiin alkuvuonna pilottikokeilun jälkeen kaikille 
välipalaa myyville kouluille, mutta mobiilimaksaminen ei lähtenyt käyntiin suunnitelmien mukaan 
koronapandemian vuoksi. Elokuussa mobiilimaksamista laajennettiin päiväkotien henkilökunta-
aterioihin ja markkinointia suunnattiin koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle, välipalamyynnin 
ollessa tauolla koronapandemian vuoksi. Sairaala Novan ravintolassa ja kahvilassa otettiin lop-
puvuonna 2020 käyttöön uusi kassajärjestelmä. Käyttäjät koulutettiin ja järjestelmä otetaan tuo-
tantokäyttöön tammikuussa 2021. Kassajärjestelmät, Aromi-integraatio sekä mobiilimaksamisen 
ja maksukorttien latausominaisuuden suunnittelu on aloitettu ja käyttöönotto on alkuvuonna 
2021. 

 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 

 

1 000 euroa   TA 2020 Muutokset TA/M 2020 Toteuma Poikkeama 

        

TULOSLASKELMA        

Toimintatulot  27 310,5 -2 443,2 24 867,3 26 238,9 1 371,6 

Toimintamenot  -27 685,0 -1 007,6 -28 692,6 -29 421,9 -729,3 

Toimintakate  -374,5 -3 450,8 -3 825,3 -3 182,9 642,4 

Rahoitustulot ja -menot        

Muut rahoitustulot  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Muut rahoitusmenot  0,0 0,0 0,0 -1,9 -1,9 

Vuosikate  -374,5 -3 450,8 -3 825,3 -3 184,8 640,5 

Tilikauden tulos  -374,5 -3 450,8 -3 825,3 -3 184,8 640,5 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova) -374,5 -3 450,8 -3 825,3 -3 184,8 640,5 

        

RAHOITUSLASKELMA        

Toiminnan rahavirta  -374,5 -3 450,8 -3 825,3 -3 184,8 640,5 

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

Rahoituksen rahavirta  0,0 0,0 0,0 3 184,8 3 184,8 

Rahavarojen muutos  -374,5 -3 450,8 -3 825,3 0,0 3 825,3 
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Taloudellinen tavoite  
Liikelaitoksen toimintaa ohjataan kaupungin talousarvion suunnitteluohjeessa annettavalla hinnoit-
teluohjeella. Vuoden 2020 talousarvioesitys valmisteltiin vuoden 2018 tilinpäätöksen, vuoden 2019 
ensimmäisen kolmannesvuosiraportin sekä vuotta 2020 koskevien arvioiden ja ennusteiden perus-
teella. Hintoja ei sopimusneuvotteluissa korotettu. Liikelaitoksille annettiin talousarvio-ohje, jonka 
mukaan ylijäämiä on purettava vuoteen 2021 mennessä. Kaupunginhallituksen 27.5.2019 § 108 te-
kemän kehyspäätöksen mukaan Kylän Kattauksen vuoden 2020 menot voivat olla enintään 27 725 
000 euroa. Näillä luvuilla laskettuna yllä mainitun ohjeen tavoitteet toteutuisivat siten, että toiminta-
kate vuodelle 2020 olisi alijäämäinen 374 500 euroa. Eläkemenoperusteisten maksujen muutosten 
ja syksyn talousarviomuutosten vuoksi vuoden 2020 muutettu talousarvio on alijäämäinen 3 825 300 
euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä on 968 021,70 euroa. 
 
Vuoden 2020 liikevaihto toteutui 13,3 % talousarviota heikompana johtuen pääosin koronapande-
mian vaikutuksesta päiväkotien ja koulujen ruokapalvelujen, henkilöstöruokailun ja kahvilapalvelujen 
tuloihin (2,5 milj. euroa) sekä osastoruokapalveluiden osittaisesta tulojen menetyksestä osastoruo-
kapalveluiden palauttamisen vuoksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirille (0,5 milj. euroa). Verrattuna 
vuoden 2020 talousarvioon, toimintayksiköiden tilikauden liikevaihto alitettiin koronapandemian ja 
palvelutarpeen vähenemisen vuoksi päiväkotien ruokapalveluissa 14,5 %, koulujen ruokapalveluissa 
11,0 %, vanhusten ruokapalveluissa 8,1%, sairaaloiden ruokapalveluissa 21,0% sekä henkilöstö-
ruokailussa ja kahvilapalveluissa 24,6%.  
 
Kaiken kaikkiaan taloudellisesti arvioituna Kylän Kattaus -liikelaitoksen talous toteutui muutettua ta-
lousarviota parempana johtuen pääosin kaupungin kertaluonteisesta toiminta-avustuksesta 2,0 milj. 
euroa. Liikelaitoksen toiminnan on lähtökohtaisesti oltava tehokasta ja kannattavaa. Kylän Kattauk-
sen toiminnan on oltava taloudellisesti tuloksellista ja liikelaitoksen on katettava sekä menot, että 
kehittämiskulut toiminnasta saatavilla tuloilla. Kylän Kattauksen toiminta on ollut taloudellisesti ter-
veellä pohjalla ja liikelaitoksen toiminta on järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla, 
mutta vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa, että koronapandemialla oli merkittävät vaikutukset Kylän 
Kattauksen talouteen ja toimintaan. Koronapandemiasta huolimatta Kylän Kattaus on selviytynyt toi-
minnan vaihtelun asettamista haasteista ja ennakoimattomista riskeistä. Riskienhallinnassa onnis-
tuttiin hyvin. Ennakoitujen suurien muutosten huolellisesta valmistautumisesta huolimatta virheitä ja 
laatupoikkeamia sattui vuoden aikana. Yhteistyöllä laatua ja toimitusvarmuutta on saatu parannet-
tua. Tässä työssä on auttanut jo aikaisemmin luotu hyvä yhteistyö asiakkaiden, yhteistyökumppa-
neiden ja henkilöstön kesken. 
 
 

Tunnusluvut ja mittarit     

  TP 2019 TA 2020 TP 2020 Muutos  

Tunnusluvut:    2019-2020, % 

Liikevaihto / henkilötyövuosi, euroa 73 748 80 000 73 401 -0,5 % 

Aterioita / vuosi, 1000 kpl 8 024,6 7 564,3 6 796,1 -15,3 % 

Henkilötyövuodet  376,8 383,1 324,7 -13,8 % 

Toimipisteet, kpl 102 104 94 -7,8 % 

Toimitilat, m² 13 007,9 12 964,9 15 211,9 16,9 % 

      

Mittarit     

Asiakastyytyväisyys 3,8 3,7 -  
Koulutus, pv / henkilö 2,7 3,0 1,0 -63,0 % 

Sairauslomapäivät / htv 18,0 17,0 23,6 31,1 % 

Työtyytyväisyys - 3,0 -  
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  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma 

   1.1.-31.12.2020     1.1.-31.12.2019 

       

Liikevaihto  23 833 344,24   27 788 418,97 

Liiketoiminnan muut tuotot  357 803,36   338 390,58 

Tuet ja avustukset kunnalta  2 047 796,00   0,00 

Materiaalit ja palvelut       

Aineet, tarvikkeet ja tavarat       

Ostot tilikauden aikana -8 870 188,19    -9 119 249,90  

Palvelujen ostot -2 257 443,44 -11 127 631,63  -2 095 027,04 -11 214 276,94 

Henkilöstökulut       

Palkat ja palkkiot -10 894 455,41    -11 100 791,10  

Henkilösivukulut       

Eläkekulut -2 187 952,95    -2 276 204,59  

Muut henkilösivukulut -439 872,82 -13 522 281,18  -412 966,21 -13 789 961,90 

Poistot ja arvonalentumiset       

Suunnitelman mukaiset poistot  0,00   -2 670,90 

Liiketoiminnan muut kulut  -4 771 967,59   -3 892 618,88 

Liikeylijäämä (-alijäämä)  -3 182 936,80   -772 719,07 

Rahoitustuotot ja -kulut       

Muut rahoitustuotot 8,51    14,47  

Muut rahoituskulut -1 856,04 -1 847,53  -517,36 -502,89 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä  -3 184 784,33   -773 221,96 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  -3 184 784,33   -773 221,96 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -3 184 784,33   -773 221,96 

       

Tuloslaskelman tunnusluvut       

Voitto, %  -13,36 %   -2,78 % 
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  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma 

   1.1. - 31.12.2020   1.1. - 31.12.2019 

Toiminnan rahavirta      

Liikeylijäämä (-alijäämä)  -3 182 936,80  -772 719,07 

Poistot ja arvonalentumiset  0,00  2 670,90 

Rahoitustuotot ja -kulut  -1 847,53  -502,89 

   -3 184 784,33  -770 551,06 

Investointien rahavirta      

Investointimenot  0,00  0,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta  -3 184 784,33  -770 551,06 

       

Rahoituksen rahavirta      

Muut maksuvalmiuden muutokset      

Vaihto-omaisuuden muutos  1 218,00  371,00 

Saamisten muutos kunnalta  2 853 860,21  624 591,36 

Saamisten muutos muilta  545 824,25  -442 170,50 

Korottomien velkojen muutos muilta  -216 118,13  590 036,20 

Rahoituksen rahavirta  3 184 784,33  772 828,06 

       

Rahavarojen muutos  0,00  2 277,00 

       

Rahavarojen muutos      

Rahavarat 31.12.  3 822,00  3 822,00 

Rahavarat 1.1.  -3 822,00  -1 545,00 

   0,00  2 277,00 

       

Rahoituslaskelman tunnusluvut      

Toiminnan ja investointien rahavirran      

kertymä viideltä vuodelta, 1000 euroa  -2 834,3  836,1 
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  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tase 

    31.12.2020     31.12.2019 

VASTAAVAA        

        

VAIHTUVAT VASTAAVAT        

Vaihto-omaisuus        

Aineet ja tarvikkeet   0,00   1 218,00 

        

Saamiset        

Lyhytaikaiset saamiset        

Myyntisaamiset  415 345,32    1 028 316,55  
Saamiset kunnalta  442 116,70    3 295 976,91  
Muut saamiset  139 143,94    8 525,69  
Siirtosaamiset  81 350,20 1 077 956,16  144 821,47 4 477 640,62 

        

Rahat ja pankkisaamiset   3 822,00   3 822,00 

        

VASTAAVAA YHTEENSÄ   1 081 778,16   4 482 680,62 

        

VASTATTAVAA        

        

OMA PÄÄOMA        

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)   968 021,70   1 741 243,66 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)   -3 184 784,33   -773 221,96 

        

VIERAS PÄÄOMA        

Lyhytaikainen        

Ostovelat  1 026 618,41    1 062 134,63  
Muut velat  383 670,62    417 720,76  

Siirtovelat  1 888 251,76 3 298 540,79  2 034 803,53 3 514 658,92 

        

VASTATTAVAA YHTEENSÄ   1 081 778,16   4 482 680,62 

        

        

Taseen tunnusluvut        

Omavaraisuusaste, %   -204,92 %   21,59 % 

Suhteellinen velkaantuneisuus, %   12,57 %   12,50 % 

Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista   12,57 %   14,56 % 

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa   -2 216,76   968,02 

 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden alijäämä 3 184 784,33 euroa, siirretään taseen 
oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämään. 
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  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

Kylän Kattaus -liikelaitoksen liitetiedot 

 
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 
    
1) Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 
 
Vaihto-omaisuuden arvostus 
 

Varasto: 31.12.2020 31.12.2019 Muutos Inventaario 

Arvat 0,00 1 218,00 -1 218,00 Fyysinen 
 
Rahoitusomaisuuden arvostus    
Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon.   
 
 
Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 
    
2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus 
   
Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman vertailutietoina on esitetty vuoden 2019 tilinpäätöstiedot. 
 
 
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 
 
6) Toimintatuotot 

  2020 2019 

Päiväkotien ruokapalvelut 6 261 148,21 7 321 347,03 

Koulujen ruokapalvelut 5 452 758,06 6 393 683,18 

Vanhusten ruokapalvelut 6 309 310,53 7 086 975,52 

Sairaalaruokailu 2 240 315,66 2 394 200,40 

Sairaalan osastojen ruokapalvelut 1 639 603,93 2 146 023,99 

Henkilöstöravintola ja kahvilapalvelut 1 834 920,94 2 384 797,48 

Tuotanto 359 518,35 309 923,68 

Hallinto 2 141 367,92 89 858,27 

Toimintatuotot yhteensä 26 238 943,60 28 126 809,55 
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  Kylän Kattaus -liikelaitos 

 

 

Tasetta koskevat liitetiedot 
 
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot 
 
23) Saamisten erittely  

   2020 2019 

      Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset 

Saamiset tytäryhteisöiltä       

 Myyntisaamiset 0,00 0,00 0,00 154,15 

 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 154,15 
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa Jyväskylä on 
jäsenenä       

 Myyntisaamiset 0,00 248 556,13 0,00 841 141,75 

 Yhteensä 0,00 248 556,13 0,00 841 141,75 

Saamiset kunnalta       

 Muut saamiset 0,00 442 116,70 0,00 3 295 976,91 

 Yhteensä 0,00 442 116,70 0,00 3 295 976,91 

Saamiset muilta       

 Myyntisaamiset 0,00 166 789,19 0,00 187 020,65 

 Muut saamiset 0,00 139 143,94 0,00 8 525,69 

 Siirtosaamiset 0,00 81 350,20 0,00 144 821,47 

 Yhteensä 0,00 387 283,33 0,00 340 367,81 

Saamiset yhteensä 0,00 1 077 956,16 0,00 4 477 640,62 

 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 

      2020 2019 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset    

 Tulojäämät    

  Kelan korvaus työterveyshuollosta 49 920,00 56 149,00 

  Kouluhedelmätuki 0,00 58 295,82 

  Muut tulojäämät 31 430,20 30 376,65 

  Tulojäämät yhteensä 81 350,20 144 821,47 

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 81 350,20 144 821,47 

 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 

      2020 2019 

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1. 968 021,70 1 741 243,66 

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 968 021,70 1 741 243,66 

Tilikauden ylijäämä/alijäämä -3 184 784,33 -773 221,96 

Oma pääoma yhteensä -2 216 762,63 968 021,70 
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30) Vieras pääoma 
 

Lyhytaikainen    

        2020 2019 

Velat tytäryhteisöille     

 Ostovelat  1 156,80 2 581,91 

 Yhteensä  1 156,80 2 581,91 

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä    

 Ostovelat  41 661,06 115 476,18 

 Yhteensä  41 661,06 115 476,18 

Velat osakkuus- tai sekä muille omistusyhteysyhteisöille    

 Ostovelat  10 727,54 1 738,93 

 Yhteensä  10 727,54 1 738,93 

Velat muille     

 Ostovelat  973 073,01 942 337,61 

 Muut velat  383 670,62 417 720,76 

 Siirtovelat  1 888 251,76 2 034 803,53 

 Yhteensä  3 244 995,39 3 394 861,90 

Vieras pääoma yhteensä   3 298 540,79 3 514 658,92 

 
 
32) Muiden velkojen erittely 

        2020 2019 

Muut velat     
  Muut velat   383 670,62 417 720,76 

Muut velat yhteensä  383 670,62 417 720,76 

 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

        2020 2019 

Lyhytaikaiset siirtovelat     

 Menojäämät     

  Palkkojen ja henkilöstösivukulujen jaksotukset 1 711 807,03 1 998 851,69 

    Muut menojäämät   176 444,73 35 951,84 

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä  1 888 251,76 2 034 803,53 

 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Vuokrasopimusten mukaiset jäljellä olevat määrät 
 

        2020 2019 

Vuokravastuut     
Vuokravastuut yhteensä                                  *)  0,00 579 916,26 

 seuraavalla tilikaudella maksettava osuus*)  0,00 579 916,26 

       
Leasingvastuut yhteensä  0,00 60 774,05 

 seuraavalla tilikaudella maksettava osuus  60 774,05 51 098,46 

 
*) Kylän Kattauksen toiminta osoitteessa Keskussairaalantie 20 on päättynyt tammikuun puolivä-
lissä. Tällä hetkellä tiloissa on pienimuotoinen toiminta, joka liittyy ylimääräisen kaluston myyntiin. 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu suullisesti, että tammi- toukokuulta 2021 näistä 
tiloista peritään kohtuullinen hinta. 
  
Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita. 
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Ympäristöasioiden harkinnanvarainen esittäminen  
 
Jyväskylän kaupunki laatii laajemman, erillisen ympäristötilinpäätöksen. 
 
 
Henkilöstöä koskevat liitetiedot 
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 

      2020 2019 

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 351 408 

 vakinaiset 274 337 

 määräaikaiset 73 63 

 työllistetyt 1 6 

 oppisopimus 3 2 

 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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  Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 

 

 

5.1.3 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS 

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta 
kehityksestä 

Uusia toimintamalleja ja sopeutumista ‒ vahvaa uudistumista 
 
Toimintavuosi 2020 muutti maailmanlaajuisesti yhteiskuntien arkea. Kevättalvella Suomessa alkanut 
koronavirustapausten laajempi esiintyvyys alkoi nopeasti näkymään kaikessa toiminnassa, myös 
julkisissa organisaatioissa ja pelastuslaitosten arjessa. Olimme keskellä pandemiaa ‒ yhteiskunnan 
häiriötilannetta ja lopulta historiallisesti lainsäädännöllisesti poikkeusoloissa. Pelastuslaitos toimii ar-
jessa, häiriötilanteissa ja poikkeusolosuhteissa. Organisaation oma varautuminen tuli konkreet-
tiseksi. Pelastuslaitoksella kevättalvella aloitettu työ päätoimisen ja laajan sopimispalokuntahenki-
löstömme suojaamiseksi koronavirukselta onnistui erinomaisesti. Uusia toimintamalleja ja rajoitteita 
otettiin käyttöön. Yksilötasolla muuttunut arki vaati sopeutumista, uutta ajattelua ja vastuuta omasta 
sekä muiden terveysturvallisuudesta. Samalla opittiin hyödyntämään paremmin digitalisaation mah-
dollisuuksia yhteydenpidossa, kokouksissa ja koulutustoiminnassa. 
 
Toimintavuoden aikana Keski-Suomen pelastustoimen alueen uhkat ja riskit kartoitettiin sekä analy-
soitiin pelastustoimen palveluiden järjestämisen tulevaisuutta varten. Keski-Suomen pelastustoimen 
palvelutasopäätöksen valmisteluun vuosille 2021‒2024 sidottiin henkilöstövoimavaroja. Määräaikai-
sen päätoimisen projektipäällikön lisäksi pelastuslaitoksen henkilöstöä osallistui maakunnan uhkien 
ja riskien tarkasteluun sekä analysointiin. Oman toiminnan jatkuvuudenhallinta, uhkien ja riskien 
analysointi, olivat keskeinen ajuri pelastuslaitoksen palvelutuotannon tason määrittämisessä uhkien 
ja riskien mukaisesti. 
 
Maakunnan keskeisten viranomaisten ja kuntien yhteinen turvallisuus- ja valmiustoimikunta 
KSTURVA on erinomainen alusta yhteistyön kehittämiseksi ja yhteisen tilannekuvan rakentamiseksi 
tietoa jakaen. Vuoden 2020 aikana päivitettiin maakunnallinen turvallisuussuunnitelma vuosille 
2021‒2023. Toteutuksesta vastasivat Keski-Suomen liitto sekä Keski-Suomen pelastuslaitos, josta 
projektille oli määritelty vastuuhenkilö. Toimintavuoden loppupuolella aloitimme työn, jonka tavoit-
teena on uudistaa johtamista päivittäistoiminnan ja kehittämistyön selkeyttämiseksi osastoilla sekä 
niiden toiminnoissa. Trail -kalustonhallintaohjelman koulutukset saatettiin loppuun vuoden 2020 ai-
kana. Tavoitteena on suunnitelmallinen kaluston ja materiaalien elinkaarien hallinta, käsittäen han-
kinnat, huollot ja poistot. Pelastuslaitoksen hankintoja tekeville henkilöille aloitettiin loppuvuodesta 
hankintakoulutukset Jyväskylän kaupungin hankintayksikön järjestämänä. 
 
Pelastustoimen nykymuotoisen varallaolojärjestelmän tulevaisuus nousi esille toimialamme keskuu-
dessa vuoden 2020 aikana. EU- ja kansallisella tasolla eri tuomioistuimissa käsitellään kanteita, joi-
den vaikutukset näkyivät jo Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2020 tilinpäätöksessä. Nyky-
muotoisen varallaolojärjestelmän käytäntöjen ja tulevaisuuden tarkastelu aloitettiin vuoden 2020 ai-
kana juridisen tuen sekä avoimen keskustelun pohjalta pelastuslaitoksen päätoimisen ja sopimus-
palokuntahenkilöstön kanssa. Vuoden 2020 aikana toteutetun Keski-Suomen pelastustoimen nyky-
tila- ja tulevaisuusanalyysin merkittävimpiä johtopäätöksiä on tunnistettu tarve panostaa sopimus-
palokuntien toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden tukemiseen. Tämä on palvelutasopäätöskau-
den 2021‒2024 keskeisimpiä toiminnallisia tavoitteita. 
 
Työnantaja aloitti vuoden aikana työntekijöiden henkilöstöjärjestöjen kanssa neuvottelut operatiivi-
sissa työvuoroissa työskentelevien pelastajien työajasta. Välivaiheiden jälkeen uusien neuvottelujen 
pohjalta palattiin kokonaan työsuojelun poikkeusluvan mukaiseen vuorokautiseen työaikaan alku-
vuodesta 2021. Syksyllä käynnistettiin myös pelastuslaitoksen työhyvinvointisuunnitelman laadinta 
ja konkreettisten lähiesihenkilöiden tuen kehittämisen valmistelu tulevaisuutta varten ‒ koko henki-
löstömme hyväksi. 
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  Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos 

 

 

Talous 
 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen 2020 vuoden tilinpäätös oli 432 174,39 euroa alijäämäi-
nen. Talousarviota heikompaan tulokseen vaikuttivat mm. vapaapalokuntien palkkojen ennakonpi-
dätykset, jotka jäivät laskuttamatta pelastuslaitokselta vuonna 2019 (224.487,55 euroa). Tämä oi-
kaistiin vuonna 2020 ja se vaikutti suoraan koko summalla pelastuslaitoksen kumulatiiviseen kerty-
mään ja vuoden 2020 talousarvion suunnitteluperusteisiin. Lisäksi tulosta heikensi 500 232,4 euron 
varaus. Pelastuslaitos on varautunut tilinpäätöksessään varallaolokiistaan (1.1.2014-31.3.2016) liit-
tyvään varalla olleiden viiden työntekijän tekemää korvausvaatimusta varten. Varalla-olokorvauksiin 
415 592 euroa on lisätty arvioidut henkilösivukulut, jolloin varauksen suuruudeksi muodostui 500 
232,4 euroa. 
 
Sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen (ns. nollasopimus) mukaan sairaanhoitopiiri korvaa 
pelastuslaitokselle ensihoitopalvelujen tuottamisesta aiheutuneet nettokustannukset. Keski-Suomen 
pelastuslaitos -liikelaitos palautti valmiuskorvauksia yhteensä 1988,51 euroa sairaanhoitopiirille. 
 
Koronapandemia vähensi pelastuslaitoksen tuloja lähinnä ensivastetehtävien suoritteiden määrän 
lasku 290 tehtävällä. Ensivastetehtäviä oli 523 (813 vuonna 2019). Tehtävämäärien lasku johtuu 
pääosin sairaanhoitopiiriin muuttamasta hälytysvasteesta. Ensivasteyksikön hälytyskynnystä oli 
nostettu mm. koronapandemian vuoksi. Ensivastetehtävistä saadut korvaukset vuonna 2020 vähe-
nivät 71 400 eurolla verrattuna vuoteen 2019. Koronakustannuksia kirjattiin 1.3.2020-31.12.2020 
yhteensä 168 251 euroa. Henkilöstömenojen osuus kustannuksista oli 73 546 euroa.  
 
Investoinnit 
Vuoden 2020 aikana investoitiin seuraavasti: henkilöhakulaitteisiin (37 505,97€), hälyttämiseen tar-
vittaviin laitteisiin (11 217,14 €), nostolavaan RKS106 (578 676,65 €), kenttäjohtamisjärjestelmään 
(119 369,34 €), pienkalustoon (218 854,18 €), suojavarusteisiin ja -välineisiin (56 765,53 €) Pihtipu-
taan säiliösammutusautoon RKS 272 (181 876,46 €), sammutusautojen kalustoon RKS 101 ja RKS 
121 (69 387,38 € ) öljyntorjuntakalustoon (107 536,94 €) TITU-paloasemiin (191 440,88 €), suoja-
varusteet ja välineet (1832,97 €) sekä TUVE- hankintoihin ( 56 268,81 €) . 
 
Leasingit 
Leasing periaatteella hankittiin pelastustoimintaan: säiliösammutusauto Joutsaan (RKS 382) ja sam-
mutusauto Jämsään (RKS 401) sekä vesisukellusyksikkö (RKS 1055) Jyväskylään. 
 
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: jatkuva osaamisen ke-
hittämistyö.   
 
Pelastustoiminta  
Keski-Suomen pelastuslaitos vastaanotti vuonna 2020 yhteensä 5 310 kiireellistä ja kiireetöntä teh-
tävää. Tehtävämäärä on ollut viime vuosina laskusuuntainen (5 412 kpl vuonna 2019 ja 5 686 
vuonna 2018). Erityisesti vuonna 2020 tehtävämäärän laskuun lienee merkittävin syy Korona (Covid-
19) epidemia, joka vähensi yleisesti yhteiskunnan aktiivisuutta, joka puolestaan vähensi pelastustoi-
men tehtäviä. Epidemian vuoksi tehtävämäärän laskua tapahtui erityisesti ensivastetehtävissä (-
290), mutta myös rakennuspalovaara-, liikenneonnettomuus – ja automaattisten palovaroittimien tar-
kastustehtävissä. Tehtävä määrä puolestaan lisääntyi erityisesti vahingontorjuntatehtävissä, jotka 
liittyvät useimmiten sääoloissa tapahtuvaan vaihteluun. Alla olevassa taulukossa on esitetty pelas-
tuslaitoksen tehtävämäärät vuosilta 2015-2020, eri onnettomuustyyppehin jaoteltuina. 
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Onnettomuustyyppi (ensisijainen) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ero 2019->2020 

Tulipalot 649 646 588 812 702 669 -33 

Rakennuspalovaara 202 191 174 187 193 155 -38 

Maastopalo 92 102 103 243 170 189 19 

Rakennuspalo 108 131 122 128 106 118 12 

Liikennevälinepalo 125 120 105 133 124 115 -9 

Muu tulipalo 122 102 84 121 109 92 -17 

Muut onnettomuudet 1998 1876 1560 1884 1895 2159 264 

Liikenneonnettomuus 766 798 893 958 1000 920 -80 

Vahingontorjuntatehtävä 800 688 300 494 516 800 284 

Öljyvahinko 166 136 159 168 151 172 21 

Ihmisen pelastaminen 165 143 121 138 118 149 31 

Eläimen pelastaminen 78 84 77 95 75 102 27 

Vaarallisten aineiden onnettomuus 19 25 7 19 30 14 -16 

Sortuma/sortumavaara 3 2 0 10 3 1 -2 

Räjähdys/räjähdysvaara 1 0 3 2 2 1 -1 

Tarkastustehtävät 1300 1585 1394 1657 1584 1574 -10 

Automaattisen paloilmoittimen tarkas-
tus-/varmistustehtävä 

769 842 769 774 749 702 -47 

Muu tarkastustehtävä 428 542 446 633 621 663 42 

Palovaroittimen tarkastustehtävä 103 201 179 250 214 209 -5 

Muiden viranomaisten tukeminen 1417 1296 1329 1333 1231 908 -323 

Ensivastetehtävä 1154 1035 1010 994 813 523 -290 

Avunantotehtävä 196 196 246 280 361 307 -54 

Virka-aputehtävä 67 65 73 59 57 78 21 

Yhteensä 5364 5403 4871 5686 5412 5310 -102 

 
Taulukko. Keski-Suomen pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tehtävät onnettomuustyyppeineen 
2015–2019 
 
Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaarojen vahingoiksi kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 9,7 miljoo-
naa. Vahingon nousivat vuodesta 2019 (4,6 miljoonaa), mutta laskivat verrattuna vuoteen 2018, jol-
loin vahingot olivat noin 13,4 milj. euroa. Onnettomuuksissa menehtyi yhteensä 35 henkilöä, joista 
tulipaloissa neljä, liikenneonnettomuuksissa 17 ja muissa tapaturmissa 13. Vakavasti loukkaantu-
neita vuonna 2020 oli yhteensä 49, joista 39 liikenneonnettomuuksissa, 7 muissa onnettomuuksissa 
ja 3 tulipaloissa. Vuonna 2020 pelastuslaitos pelasti välittömästä vaarasta 123 henkilö, joista raken-
nuspaloista 73 henkilöä, liikenneonnettomuuksista 23 ja muista onnettomuuksia 28 henkilöä. Onnet-
tomuuksissa loukkaantuneiden määrä on tavanomainen. Alla olevassa taulukossa on esitetty pelas-
tuslaitoksen muodostuneet henkilövahingot vuosilta 2015–2020. 
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävissä muodostuneet henkilövahingot 2015-2019 
 

Vuosi 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tehtävien lukumäärä 5 364 5 403 4 871 5 686 5 412 5 308 

Onnettomuudessa kuolleet (lkm) 40 34 38 37 25 35 

Onnettomuudessa vakavasti louk-
kaantuneet (lkm) 

56 60 77 64 58 49 

Onnettomuudessa lievästi louk-
kaantuneet (lkm) 

577 613 605 524 508 442 

 
Taulukko. Keski-Suomen pelastuslaitoksen tehtävissä muodostuneet henkilövahingot 2015-2019 
 
Riskienhallinta 
 
COVID-19 koronapandemian vaikutus toimintaan 
Keski-Suomen pelastuslaitos tehosti maaliskuun aikana varautumiseen liittyvää toimintaa. Valmius-
päällikön tehtäviä kohdennettiin tarkemmin vastaamaan tilannekuvan ylläpitämistä. Varautumisen ja 
tilanneseurannan ylläpitämiseksi perustettiin ennakointiryhmä ja viestintäryhmä. Pelastuslaitoksen 
henkilöstölle avattiin erillinen koronatietopankki, johon kerätään keskeisimmät ohjeet ja tilannekuvat, 
joilla on vaikutuksia henkilöstön päivittäiseen toimintaan työpaikalla ja työtehtävissä. 
 
Ennakointiryhmä koostuu riskienhallinnan henkilöstön lisäksi työhyvinvointisuunnittelijasta.  Rajoit-
teiden jatkuessa ennakointiryhmä jatkaa edelleen toimintaansa ja kokoaa ajantasaiset tiedot epide-
mian vaikutuksista pelastuslaitoksen toiminnan riittävyyden arvioimiseksi. Ennakointiryhmä välittää 
määrävälein ajantasaisen tiedotteen pelastuslaitoksen toiminta-alueen koronatilanteesta sekä hen-
kilöstön tilanteesta päällystölle ja viestintäryhmälle välitettäväksi henkilöstölle. 
 
Viestintäryhmä koostuu pelastuslaitoksen eri toimialojen edustajista sekä Jyväskylän kaupungin 
edustajasta. Viestintäryhmän tehtävänä on koota ja välittää ajantasaista tietoa sekä ohjeita henki-
löstölle pelastuslaitoksen toimenpiteistä, ohjeista ja varautumisesta. Tiedot kerätään koronatieto-
pankkiin. Tiedotteet olivat korontilanteen kiihtyessä keväällä päivittäisiä. Myöhemmin tiedotteet ovat 
olleet pääosin viikoittaisia. Viestintäryhmä valmistelee myös kaikki medialle ja julkisuuteen lähetet-
tävät tiedotteet yhteistyössä Jyväskylän kaupungin viestintäyksikön kanssa. Toimintaan kuuluu 
myös julkaista materiaalia sosiaaliseen mediaan (Facebook, Instagram, Twitter) sekä seurata siellä 
käytävää keskustelua. 
 
Onnettomuuksien ehkäisy 
Onnettomuuksien ehkäisyn tärkeimmät tehtävät kuvataan pelastuslaissa ja pelastuslaitoksien pal-
velutasopäätöksissä. Niitä ovat mm. kaavoituksen vaikuttaminen, rakennushankkeen suunnittelu ja 
ohjaus, turvallisuusviestintä, valvontatehtävät, asiantuntija-avun antaminen muille viranomaisille 
sekä yhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa. Lisäksi tehdään palontutkintaa, onnetto-
muusuhkien ja onnettomuuksien määrän sekä syiden kehityksen seurantaa ja ryhdytään tarvittaessa 
toimenpiteisiin onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Toiminta perustuu riskinarviotyöhön. 
 
Varautuminen on viranomaisten lakisääteinen velvollisuus, johon riskienhallinta kuuluu tärkeänä 
osana. Riskienhallintaan kuuluu myös riittävien resurssien määrittäminen. 
 
Käytännössä monimuotoinen onnettomuuksien ehkäisytyö näkyy asiakkaille turvallisuusviestintänä, 
riskiperusteisena valvontakohteiden määrittelynä, palotarkastuksina ja omavalvontakehotuksina, 
asiakirjavalvontana, asiantuntijalausuntoina mm. rakennuslupien käsittelyn yhteydessä ja räjähdys-
vaarallisten aineiden ja kemikaalien valvontatehtävissä. 
 
Onnettomuuksien ja tapaturmiin johtaneita syitä arvioidaan ja analysoidaan jatkuvasti tilastoista 
(prontonet.fi). Tarvittaessa tehdään tarkempi palontutkinta yhdessä poliisiviranomaisten kanssa.  
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Toimintaympäristössä havaitut muutokset pyritään huomioimaan siten, että pelastustoimen palvelu-
taso vastaa paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia, myös poikkeusoloissa. 
 
Valvontatehtävät 
Pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Toiminnan tavoitteet 
ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätök-
sessä. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn määrittelyssä otetaan huomioon pelastustoimen alu-
een erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alueella esiintyvät riskit. 
 
Pelastuslaitos määritteli valvonnan toteuttamisen menettelyt ja kohdentamisen valvontasuunnitel-
massa, jonka pelastusjohtaja vahvisti allekirjoituksellaan 20.1.2020. Valvontasuunnitelman toteutu-
maa seurattiin kuukausittain. Valvontatyöhön käytettävissä olevat resurssit olivat 25,4 henkilötyö-
vuotta.  
 
Asiakirjavalvonta 
Paloturvallisuuden itsearviointikohteiden osalta vuonna 2020 kirjattiin valvontasovellukseen 10321 
kohteen tiedot. Pelastussuunnitelmia käsiteltiin 50 uuden kohteen osalta. Yleisötapahtumien pelas-
tussuunnitelmia arvioitiin 133 tilaisuudesta. Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja 
määräaikaistarkastuspöytäkirjoja vietiin valvontasovellukseen 366 kappaletta. Muuta asiakirjaval-
vontaa kirjautui tehdyksi 83 kertaa. Kaikkiaan asiakirjavalvontaa toteutui vuonna 2020 11 234 kap-
paletta. 
 
Varautuminen 
Paloturvallisuuden itsearviointikohteiden osalta vuonna 2020 kirjattiin valvontasovellukseen 10321 
kohteen tiedot. Pelastussuunnitelmia käsiteltiin 50 uuden kohteen osalta. Yleisötapahtumien pelas-
tussuunnitelmia arvioitiin 133 tilaisuudesta. Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja 
määräaikaistarkastuspöytäkirjoja vietiin valvontasovellukseen 366 kappaletta. Muuta asiakirjaval-
vontaa kirjautui tehdyksi 83 kertaa. Kaikkiaan asiakirjavalvontaa toteutui vuonna 2020 11 234 kap-
paletta. 
 

 
 
Kuva: KSTURVA:n kokoonpano 2020. 
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Yksittäisiä evakuointisuunnitteluun liittyviä kokouksia jouduttiin perumaan vuodelta 2020 pandemia-
tilanteen vuoksi, mutta keskeinen evakuointisuunnitelmien yhteensovittaminen kuntien sekä muiden 
yhteistyötahojen kanssa oli suoritettu suunnitelmallisesti jo aiempina vuosina. Lisäksi esimerkiksi 
suojaväistön johtaminen on pyritty huomioimaan useammassa erityisvaaraa aiheuttavan kohteen 
harjoituksessa 
 
Yksittäisiä evakuointisuunnitteluun liittyviä kokouksia jouduttiin perumaan vuodelta 2020 pandemia-
tilanteen vuoksi, mutta keskeinen evakuointisuunnitelmien yhteensovittaminen kuntien sekä muiden 
yhteistyötahojen kanssa oli suoritettu suunnitelmallisesti jo aiempina vuosina. Lisäksi esimerkiksi 
suojaväistön johtaminen on pyritty huomioimaan useammassa erityisvaaraa aiheuttavan kohteen 
harjoituksessa. Jyväskylän osalta suunnitelmia jouduttiin valitettavasti testaamaan laajaan tulipaloon 
liittyen myös käytännössä. Palokan senioritalon tulipalossa heinäkuussa evakuoitiin noin 170 asu-
kasta. Viranomaiset yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) kanssa suorittivat evaku-
ointiin liittyviä tehtäviä pitkään vielä tapahtuman jälkeen ja noin 70 asukkaan tilapäismajoitus jatkuu 
edelleen. Pelastuslaitos osallistui evakuoinnin palautetilaisuuteen ja on tukenut aktiivisesti onnetto-
muustutkintakeskuksen tutkimuksia tulipalosta. Onnettomuustutkintakeskus julkaissee tarkemman 
raporttinsa tulipalosta ja johtopäätöksensä siihen liittyvästä evakuoinnista vuoden 2021 aikana. 
 
Ensihoitopalvelu 
 
Vuonna 2020 Keski-Suomen pelastuslaitos toteutti sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen keskinäi-
sessä yhteistoimintasopimuksessa sovittua ensihoitopalvelua Keski-Suomen maakunnan alueella 
yhteensä 16 ambulanssilla ja 47 ensivasteyksiköllä. Pelastuslaitoksen ambulanssien palvelun pii-
rissä oli noin 220000 maakunnan 275000 asukkaasta. Ensivastetoiminta kattoi koko maakunnan 
alueen. Ensihoidon vakinaisen henkilöstön määrä on yhteensä 127 työntekijää. Henkilöstöstä 100 
on päätoimisia ensihoitajia ja 27 (htv) palomiestä. Näiden lisäksi ensihoito-organisaatioon kuuluvat 
ensihoitopäällikkö, kolme ensihoitomestaria ja ensihoidon asiantuntija. Ensivastetoiminnassa on mu-
kana yhteensä n. 800 henkilöä. 
 
Ensihoidon yksiköt ja niiden valmius 
Pelastuslaitoksen 16 ambulanssista 11 on hoitotason ambulansseja ja 5 perustason ambulansseja. 
Kaikki ambulanssit ovat minuutin lähtövalmiudessa. Ambulansseista 12 on ympärivuorokautisessa 
(24/7) valmiudessa, 2 on valmiudessa 12 h vuorokaudessa jokaisena viikonpäivänä, 1 on valmiu-
dessa 8 h arkisin ja 1 kpl 8 h arkisin ja 12 h lauantaina ja sunnuntaina. Muuramen, Karstulan ja 
Laukaan paloasemalle sijoitetut hoitotason ambulanssit ovat ensihoidon ja pelastuksen monitoimiyk-
sikköjä, jotka hoitavat sekä ensihoidon että pelastuksen tehtäviä.  
 
Sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen keskinäisen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastus-
laitoksen ambulanssien toiminta-alue kattaa Jyväskylän, Muuramen, Petäjäveden, Uuraisen, Toiva-
kan, Keuruun, Multian, Joutsan, Luhangan, Äänekosken, Viitasaaren, Karstulan ja Laukaan kuntien 
alueet. Sen lisäksi ensihoidon yksikkömme paikkaavat ambulanssityhjiöitä myös oman toiminta-alu-
eemme kuntien rajojen ulkopuolella lähimmän yksikön periaatteen mukaisesti. 
 
Ensihoitopalvelun toiminta ja tilastot vuodelta 2020 
Kulunut vuosi on ollut hyvin poikkeuksellinen. Koko maailmaa mullistanut koronapandemia aiheutti 
muutoksia toimintaa etenkin kevättalvella. Pelastuslaitoksen suojautumisohjeita päivitettiin lukuisia 
kertoja, aina viimeisimmän tiedon mukaan. Suojavälineiden ja desinfiointiaineiden toimitukset olivat 
välillä normaaleista kanavista ehtyneet suuren kysynnän vuoksi, mutta laajan toimittajaringin kautta 
tilaukset hoituivat lähes normaalisti. Ensihoitoon hankittiin keväällä Nocospray-laite, jota käytettiin 
autojen ja tilojen desinfiointiin. Laitetta käytettiin myös pelastuksen, poliisin ja yksityisten ambulans-
sien puhdistukseen. Toinen Nocospray-laite hankittiin pelastuksen ja kiinteistöjen puhdistukseen 
myöhemmin. Pelastuslaitos varusti 3 infektioambulanssia varautuen tehtävämäärien nousuun, jos 
epidemia leviäisi hallitsemattomasti Keski-Suomeen. 
 
Koronapandemia ja sen tuoma pelko kansalaisissa aiheutti epänormaalin hiljaisen kevään. Vaikka 
infektiotehtäviä oli normaalia enemmän, niin muiden tehtävien osuus laski radikaalisti. Kesällä oli 
kertynyt 1200 tehtävää vähemmän kuin normaalisti. Kesällä tehtävämäärät normalisoituivat 
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hiljalleen ja syksyllä koronapandemian toisen aallon kohdalla tehtävämäärät pysyivät ennallaan ja 
loppuvuodesta jopa kiihtyivät. Pandemiatilanne paheni hitaasti koko loppuvuoden ajan.  
 
Suojautuminen on toiminut koko ajan hyvin ja ohjeita on noudatettu, koska yhtään työperäistä tar-
tuntaa ei ole raportoitu. Myös vapaalla tulleet tartunnat ovat olleet vähäisiä, eivätkä tartunnat ole 
levinneet työyhteisössä. Karanteeneja on ollut useita, eikä niissä ole todettu jatkotartuntoja. 
 
Uudistuksina pelastuslaitokselle tuli uudet ensihoitoreput, Secapp-töihinkutsujärjestelmä, Merlot 
Medi –sähköinen ensihoitokertomus ja Zoll X-sarjan defibrillaattorit. Merlot Medi hankinta tehtiin EU-
tietosuoja-asetuksen tiukennettua, jolloin vanha laskutusjärjestelmä uusittiin. Tavoitteena on lisäksi 
uuden ohjelmiston myötä parantaa laadunhallintaa. Defibrillaattorit hankittiin vanhojen laitteiden tul-
tua elinkaarensa päähän sekä kalliiden ja epävarmojen huoltojen takia. 
 
Koronapandemia aiheutti pelastuslaitokselle lukuisia rajoituksia, jolloin henkilöiden kokoontumisia 
rajoitettiin voimakkaasti. Rajoitukset vaikuttivat etenkin koulutuksiin, joita jätettiin alkukeväällä koko-
naan pitämättä. Keväästä asti koulutuksia järjestettiin etänä ja kaikki sairaanhoitopiirin koulutukset 
muutettiin etä- ja video-opetuksiksi.  
 
Ensihoitotehtäviä tehtäviä vuoden 2020 aikana oli yhteensä 32 091 kpl. Edellisestä vuodesta tehtä-
vien kokonaismäärä väheni 157 kappaletta. Laukaan (EKS321) ajoi 162 tehtävää enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Jyväskylän (EKS 121 ja EKS122) ja Äänekosken (EKS221) ajoivat edelliseen 
vuoteen verrattuna yhteensä 398 tehtävää vähemmän. Muiden yksiköiden kohdalla tehtävämäärät 
ovat olleet edellisten vuosien mukaisia. 
 
Käyttöasteet ovat edelleen korkeita Jyväskylän kaupungin alueella (40–47 prosenttia) ja etenkin 
Seppälän (EKS123) kohdalla 47 % on kuormittava. Tehtävien kiireellisyysluokat ovat normalisoitu-
neet edelliseen vuoteen verrattuna. 
 
Pelastuslaitos tuotti edelleen ensihoitoa tukevaa ensivastepalvelua neljältä päätoimisten miehittä-
mältä 24/7 asemalta (Jyväskylä, Äänekoski), viideltä päiväpaloasemalta (Jämsä, Laukaa, Keuruu,  
Saarijärvi ja Viitasaari) sekä 38 sopimushenkilöstön miehittämältä paloasemalta jokaisen Keski-Suo-
men kunnan alueella. Ensivastetehtäviä kertomusvuotena suoritettiin 523 kpl. Edellisestä vuodesta 
laskua oli 290 tehtävää. Tehtävämäärän tippuminen selittyy KYS ERVA alueen muuttuneeseen hä-
lytysohjeeseen, jossa ensivasteyksiköiden tehtäviä ja sitä kautta altistumisia koronalle haluttiin vält-
tää.  

Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä  

Riskienhallinnan järjestäminen ja vastuut 
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 mu-
kaisesti.   
 
Toimintaympäristöanalyysi ja riski arvio 
Vuoden 2020 aikana ja alkuvuodesta 2021 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 2020 aikana on pelastuslaitoksen riskienhallintaa kehitetty 
myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä, jossa on edustettuna Jyväskylän kau-
pungin keskeisimmät palveluiden tuottajat. 
  
Varallaolojärjestelmän ja johtamisjärjestelmän uudistustarpeet johtuvat toimintaympäristössä tapah-
tuvista muutoksista. Varallaolon lähtöaikavaatimus on ollut käsittelyssä monissa oikeusasteissa ja 
nykyistä toimintavalmiusvaatimusta ei voida täysin toteuttaa varallaololla. Tämä haastaa pelastus-
toimen toteuttamaan palvelutuotantonsa niin, että sille lainsäädännössä asetetut suorituskykyvaati-
mukset pystytään toteuttamaan kustannustehokkaasti. 
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Koronan aiheuttamien riskien hallitsemiseksi on pelastuslaitokselle perustettu ennakointiryhmä, joka 
koostaa tilannekuvaa koronatilanteesta ja toimii kokoavana yksikkönä ohjeiden laatimisessa palve-
lutason turvaamiseksi kaikissa olosuhteissa. Toistaiseksi riskienhallinnan toimenpiteillä on turvattu 
palvelutaso ja poissaolot ovat olleet normaalia vähäisempiä. 
 
Lisäksi pelastuslaitoksella käytetään toiminnan riskien ja toimitiloista aiheutuvien riskien tarkaste-
lussa PERA turvallisuuusjohtamisen tietojärjestelmää (Pelastustoimen ja Ensihoidon RiskiArvio) ris-
kien tunnistamiseksi sekä niiden hallitsemiseksi. Näin on muodostettu sisäisen valvonnan ja riskien-
hallinnan kokonaisuus, joka konkretisoi riskiprofiilin ja riskienhallinnan toimintamallin sekä prosessin 
tavoitteet ja vastuut. 
 
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 sekä kaupungin si-
säisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vastaavia keskeisimpiä henkilöitä. 
 
Strategiset ja taloudelliset riskit 
Tuleva Sote- ja maakuntauudistus tuo strategisen riskin niin pelastustoimen kehittämiseen kuin ta-
loudelliseenkin näkökulmaan. Maakuntamalli, jossa pelastustoimi olisi yhtenä maakunnan ns. mak-
suttoman palveluyksikön toimijana yhdessä mm. sosiaali- ja terveystoimen kanssa, voisi aiheuttaa 
pelastustoimen näivettymisen ja sisäministeriön ohjausjänteen heikkenemisen. Tämä näkyisi pelas-
tustoimelle osoitettujen sopeuttamisvelvoitteiden kasvuna ja itsemääräämisoikeuksien kaventumi-
sena sekä kuntien vaikuttamismahdollisuuksien heikkenemisenä. 
 
Pelastuslaitoksen palvelutason turvaaminen ja sen turvaaminen kaikissa olosuhteissa edellyttää riit-
tävää resursointia ja nykyisen sopimuspalokuntatoiminnan varmistamista. Kustannustehokkaan va-
rallaolojärjestelmän korvaaminen tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia, jos palvelutaso halutaan täy-
simääräisesti säilyttää saman tasoisena koko maakunnassa. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen kirjanpitoon suoraan omaan pääomaan edeltävien vuosien ylijää-
mää pienentäen on kirjattu 224.487,55 euroa vuonna 2020. Kyseinen määrä koostuu vuoden 2019 
vapaapalokuntien kustannuksista, jotka olisivat kuuluneet kuluksi jo vuodelle 2019. Keski-Suomen 
pelastuslaitoksen asiakaspalveluiden ostot ovat koostuneet vapaapalokuntien kustannuksista. Ky-
seiselle tilille kirjautuvat mm. vapaapalokuntien nettopalkat tiliotteelta maksettaessa ja vakuutusmak-
sut laskuilta. Aikaisempina vuosina vapaapalokuntien palkkojen ennakonpidätykset maksettiin kau-
pungin tililtä menotositteen muodossa verohallinnolle ja ne käsiteltiin vapaapalokuntien omien vero-
tilien kautta. Kyseisen tositteen hyväksynnän yhteydessä ennakonpidätysmeno kirjautui kuluksi 
Keski-Suomen pelastuslaitoksen asiakaspalvelujen ostojen tilille, joka on täten jouduttu takautuvasti 
kirjaamaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen kuluksi vuoden 2019 osalta.  
 
Pelastuslaitos on varautunut tilinpäätöksessään pelastustoimen varallaolokiistaan (1.1.2014-
31.3.2016) liittyvään varalla olleiden viiden työntekijän tekemä korvausvaatimusta varten. Varalla-
olokorvauksiin 415 592 euroa on lisätty arvioidut henkilösivukulut, jolloin varauksen suuruudeksi 
muodostui 500 232,4 euroa. 
 
Operatiiviset riskit 
Teknologisten järjestelmien haavoittuvuus häiriötilanteissa sekä ajoneuvojen ja muun kaluston rik-
koutuminen muodostavat riskin pelastuslaitoksen perustehtävän sujuvalle toteuttamiselle. Merkittä-
viä riskejä pelastuslaitokselle ovat jatkuvuuden varmistaminen häiriö-ja poikkeusoloissa (mm.  hen-
kilöresurssit, materiaaliresurssit). Ajoneuvokaluston korkea keski-ikä ja niihin tarvittavien varaosien 
saatavuus aiheuttavat kaluston toimivuudelle riskejä. 
 
Toimitilojen välttämättömät ja ennakoimattomat korjaustarpeet ovat riski määrärahojen riittävyydelle, 
sekä henkilöstön työkyvylle. Henkilöstöriskiksi on tunnistettu henkilöstön saatavuus hälytystehtäviin, 
erityisesti päivälähtöihin pienissä kunnissa. Pelastustoimeen kohdistetut sopeuttamistoimet saatavat 
tulevaisuudessa näkyä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kansalaisille suunnatun palvelutason laskuna. 
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Vahinkoriskit 
Operatiivisissa tehtävissä, joissa onnettomuuksien hallinnassa on käytetty ns. ulkopuolisia toimijoita 
on tapahtunut aineellisia vahinkoja tilatuille toimijoille (kalusto on vaurioitunut). Näiden vahinkojen 
korvausvastuusta käydään keskusteluja vakuutusyhtiöiden ja vahinkoa kärsineiden sekä pelastus-
laitoksen ja Jyväskylän kaupungin lakimiehen välillä. Jokainen tapaus käsitellään yksilöllisenä ta-
pahtumana, eikä niistä ole mahdollista tehdä ns. linjanvetoa. Pääsääntöisesti korvausperiaatteet tu-
levat eri normeista mm. (Pelastuslaki 379/2011 ja Vahingonkorvauslaki 4121974). 
  
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 400 
000 euron edestä. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Pelastustoimialalla on tunnistettu tarve pystyä luokittelemaan tietoa julkisen ja salassa pidettävän 
välillä sekä käsittelemään salassa pidettävää sekä valtionhallinnon turvallisuusluokiteltua tietoa yh-
tenäisellä tavalla. Hallitulla tietoturvallisuudella pystytään parantamaan palvelujen käytettävyyttä ja 
saatavuutta. Tiedon saatavuudella ja käytettävyydellä on kriittinen merkitys erityisesti pelastus- ja 
ensihoitotoiminnan operatiivisessa päätöksenteossa. Salassa pidettävän tiedon luvaton paljastumi-
nen voi puolestaan aiheuttaa onnettomuuksien ehkäisytyön asiakkaille merkittäviä taloudellisia va-
hinkoja.  Käytännössä tämä tarkoittaa tietoturvasuunnitelman jalkauttamista työyhteisössä. Tietotur-
vallisuuden käytännön menettelytavoista ja tietojen suojauksesta sekä salauksesta annetut ohjeet 
luovat perustan pelastuslaitoksen tietoturvallisuuskulttuurin kehittämiselle ja ylläpitämiselle. 
 
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 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmässä sekä sisäisesti 
osastopäällikkökokouksissa ja esimieskoulutuksissa.  Alla olevassa taulukossa on esitetty pelastus-
laitoksen merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot toimenpiteineen. 
 

Riski Hallintakeinot ja toimenpiteet 

Henkilöstöresurssiriskit (ml. Sopimuspa-
lokuntien henkilöstön saatavuus, häiriöti-
lanteet ja poikkeusolot sekä varallaolojär-
jestelmän tulevaisuus). 

 Rekrytointitilaisuuksien järjestäminen ja vastesuun-
nittelun kehittäminen. Henkilöresurssipankin perusta-
minen ja virkojen sekä toimien lisäämisellä. Vaihto-
ehtoina ovat palvelutason laskeminen ja/tai henkilö-
työtuntien kasvattaminen. 

ICT- riskit (kriittisten tieto-ja viestijärjes-
telmien kaatuminen). 

Valmiussuunnitelmien ja varajärjestelmien ylläpito. 

Toimitila- ja kalustoriskit Investointitason säilyttäminen. Paloasemien uudis-
tus- ja korjaushankkeissa edetään suunnitelmien 
mukaisesti. 

 
Taulukko 8. Merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot toimenpiteineen 

Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä 

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. Sisäinen valvonta ja ris-
kienhallinta ovat osa johtamista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyjen avulla tuote-
taan kohtuullinen varmuus tuloksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta sekä hyvän hallin-
non toteutumisesta ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. 
 
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. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet ja tavoitteet 
Pelastustoimialalla on tunnistettu tarve pystyä luokittelemaan tietoa julkisen ja salassa pidettävän 
välillä sekä käsittelemään salassa pidettävää sekä valtionhallinnon turvallisuusluokiteltua tietoa yh-
tenäisellä tavalla. Hallitulla tietoturvallisuudella pystytään parantamaan palvelujen käytettävyyttä ja 
saatavuutta. Tiedon saatavuudella ja käytettävyydellä on kriittinen merkitys erityisesti pelastus- ja 
ensihoitotoiminnan operatiivisessa päätöksenteossa. Salassa pidettävän tiedon luvaton paljastumi-
nen voi puolestaan aiheuttaa onnettomuuksien ehkäisytyön asiakkaille merkittäviä taloudellisia va-
hinkoja.  Käytännössä tämä tarkoittaa tietoturvasuunnitelman jalkauttamista työyhteisössä. Tietotur-
vallisuuden käytännön menettelytavoista ja tietojen suojauksesta sekä salauksesta annetut ohjeet 
luovat perustan pelastuslaitoksen tietoturvallisuuskulttuurin kehittämiselle ja ylläpitämiselle. 
 

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 

Taloudelliset tavoitteet 
 

 
 
Taulukko. Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 
 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen 2020 vuoden tilinpäätös oli 432 174,39 euroa alijäämäi-
nen. Edellisiltä vuosilta on ylijäämää 314 595,56 euroa, jolloin taseen alijäämäiseksi omaksi pää-
omaksi muodostui -117 578,83 euroa. Pelastuslaitoksen tulot olivat 35 674 686,07 euroa, toiminta-
menot -34983071,89 euroa ja poistot 1 123 991,84 euroa. Pelastustoimen toimintamenot olivat  
24 449 843,75 euroa ja poistot 968 946,92 euroa. Tilikaudelta tuli pelastustoimelle alijäämää 439 
853,72 euroa.  
 
Sopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri korvaa pelastuslaitokselle ensihoitopalvelujen tuottamisesta 
aiheutuneet nettokustannukset. Sairaanhoitopiiri maksoi pelastuslaitokselle valmiuskorvausta vuo-
den 2020 aikana yhteensä 6 843 525 euroa (6 730 845 euroa vuonna 2019). Ensihoidon talous 
toteutui 43 415,73 euroa ylijäämäisenä vuonna 2020 (vuoden 2019 alijäämä 84 787 euroa) ja Keski-
Suomen pelastuslaitos -liikelaitos palautti yhteensä 1988,51 euroa sairaanhoitopiirille. 
 
Koronapandemia vähensi pelastuslaitoksen tuloja lähinnä ensivastetehtävien suoritteiden määrän 
lasku 290 tehtävällä. Ensivastetehtäviä oli 523 (813 vuonna 2019). Tehtävämäärien lasku johtuu 
pääosin sairaanhoitopiiriin muuttamasta hälytysvasteesta. Ensivasteyksikön hälytyskynnystä oli 
nostettu mm. koronapandemian vuoksi. Ensivastetehtävistä saadut korvaukset vuonna 2020 vähe-
nivät 71 400 eurolla verrattuna vuoteen 2019. Koronakustannuksia kirjattiin 1.3.2020-31.12.2020 
yhteensä 168 251 euroa. Henkilöstömenojen osuus kustannuksista oli 73 546 euroa. 
 
Toiminnalliset tavoitteet 
 
Onnettomuuksien ehkäisy: 
 
Tavoite 1  
Noudatetaan erikseen vahvistettavaa, pelastuslain 79 § mukaista ja riskien arviointiin perustuvaa 
valvontasuunnitelmaa, jossa on määritelty vuonna 2020 tarkastusvuorossa olevien kohteiden palo-
tarkastukset sekä muut valvontatoimenpiteet. 
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Toteuma: Pelastuslaitos määritteli valvonnan toteuttamisen menettelyt ja kohdentamisen valvonta-
suunnitelmassa, jonka pelastusjohtaja vahvisti allekirjoituksellaan 20.1.2020. Valvonta-suunnitel-
man toteutumaa seurattiin kuukausittain. Valvontatyöhön käytettävissä olevat resurssit olivat 25,4 
henkilötyövuotta. Valvontatehtävien toteutumat vuosina 2013–2020 on esitetty seuraavassa taulu-
kossa. Toimintamenetelmien muutos perinteisestä palotarkastustapahtumasta asuin- ja vapaa-ajan 
asuinrakennusten osalta tapahtuvaan paloturvallisuuden itsearvioon on toteutettu portaittain valta-
kunnallisen ohjauksen mukaisesti. 

 Valvontatehtävät vuosittain 

Pelastustoimen alue 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Keski-Suomi 10 588 9 547 17 906 15 386 15 417 14 562 14 020 14 326 

 

Taulukko. Valvontatehtävät vuosittain 
 
Koronavirusepidemiasta johtuen valvontatehtävämäärien jälkeen suluissa on esitetty vertailun 
vuoksi myös vuoden 2019 vastaavat luvut. Asuin- ja vapaa-ajanrakennusten valvonta toteutettiin 
asukkaiden paloturvallisuuden itsearviointina. Valvontakirjeitä, jotka sisälsivät palautuslomakkeen, 
ohjeet ja oppaan, lähetettiin 15 810 kappaletta. Lomakkeita palautui täytettynä 10 321 kohteesta. 
Palautusprosentiksi muodostui 65 % (68 %).  Yleisten palotarkastusten luokkiin A1-A6 kuuluvien 
laitos- ja yrityskohteiden tarkastusprosentti oli 91 % (94 %). Yhteensä vuonna 2020 tarkastusvuo-
rossa olleista 1 450 kohteesta tarkastettiin 1 354 kappaletta.  
 
Muihin kuin A1-A6 palotarkastusluokkiin kuuluviin kohteisiin tehtiin yleisiä palotarkastuksia 217 
(119). Hallintomenettelyn mukaisesti jälkitarkastuksia suoritettiin 246 (194) kertaa. Uusien rakennus-
ten yhteydessä tehtäviä erityisiä palotarkastuksia tehtiin vuonna 2020 Keski-Suomessa lisäksi 193 
(95), erinäisistä syistä suunnitelmaan nähden ylimääräisiä palotarkastuksia 162 (149) ja yleisötilai-
suuksien turvallisuusjärjestelyjen toteamiseksi tehtyjä palotarkastuskäyntejä 10 (53). Muita palotar-
kastuskäyntejä kirjattiin vuonna 2020 vielä 326 kappaletta. Palotarkastusten kokonaismäärä oli 
2 508. 
 
Asiakirjavalvonnan paloturvallisuuden itsearviointikohteiden osalta vuonna 2020 kirjattiin valvonta-
sovellukseen 10321 (11 029) kohteen tiedot. Pelastussuunnitelmia käsiteltiin 50 (56) uuden kohteen 
osalta. Yleisötapahtumien pelastussuunnitelmia arvioitiin 133 (322) tilaisuudesta. Paloteknisten lait-
teistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjoja vietiin valvontasovellukseen 
366 (300) kappaletta. Muuta asiakirjavalvontaa kirjautui tehdyksi 83 (38) kertaa. Kaikkiaan asiakir-
javalvontaa toteutui vuonna 2020 11 234 (11 745) kappaletta. 
 
Tavoite 2  
Turvallisuusviestinnässä otetaan huomioon valvonta- ja onnettomuustiedot sekä asiakasryhmien 
tarpeet Keski-Suomen pelastuslaitoksen turvallisuusviestinnän toimintasuunnitelma -asiakirjassa 
tarkemmin kuvatulla tavalla. 
 
Toteuma: Turvallisuusviestintää toteutettiin Keski-Suomen pelastuslaitoksen toimintasuunnitelman 
mukaisesti 13.3.2020 saakka. Tämän jälkeen rajoitukset astuivat voimaan ja heti oli selvää, että 
turvallisuusviestinnän osalta ei tulla pääsemään asetettuihin tavoitteisiin vuoden 2020 aikana. Tur-
vallisuusviestinnän ohjeita ja materiaalia julkaistiin median avulla eri tavoilla toteutettuna. Toiminta 
on ollut tehostettua, kohdennettua ja viikoittaista. 
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Turvallisuusviestintään liittyviä koulutus- ja neuvontatilaisuuksia järjestettiin vuonna 2020 yhteensä 
(suluissa vuosi 2019) 

• 8 744 (41 441) henkilölle. 
• Tämä vastaa noin 3 % (15 %) osuutta maakunnan väestömäärästä. 
• Tilaisuuksien lukumäärä 285 (802 oli vuosikymmenen suurin) oli vuosikymmenen pienin. 
 

Aihealueittain tilaisuuksissa annettiin eniten 
• alkusammutuskoulutusta 90 (312 kertaa) 
• ensiapukoulutusta 78 (177) kertaa sekä neuvottiin 
• toimimaan hätätilanteissa 54 (213) kertaa. 

 
Kohderyhmittäin tarkasteltuna turvallisuuskoulutusta ja neuvontaa kohdistettiin vuonna 2020 eniten 

• hoitolaitosten henkilökunnalle 78 (203) kertaa 
• peruskoululaisille: 1.–6. luokille 38 (137) kertaa 
• 7.–9. luokkalaisille 54 (95) kertaa. 
• lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille koulutuksia pidettiin 16 (26) kertaa 
• alle kouluikäisille 11 (71) kertaa. 
• päivähoitohenkilöstölle koulutusta annettiin 19 (26) kertaa 
• oppilaitosten henkilökunnalle 12 (16) kertaa. 
• yrityksille suunnattuja koulutuksia oli 25 (67) kpl. 
Sosiaalisen median kautta toteutettu turvallisuusviestintä ei sisälly edellä mainittuihin lukuihin. 

 
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. 
 
Toteuma: Keskimääräinen pelastustoiminnan toimintavalmiusaika vuonna 2020 kaikissa kiireelli-
sissä tehtävissä riskiluokista riippumatta oli 11 minuuttia ja 31 sekuntia, joka on aikaisempien vuo-
sien tasoa. Toimintavalmiusaikojen osalta tavoitteet saavutettiin II- ja IV-riskiluokkien osalta, mutta 
I-riskiruuduissa ei päästy tavoiteaikaan, vaan I-riskialueen tehtävistä tavoitettiin 46 % (50 % vaati-
mus) tavoiteajassa. I-riskialueen mediaaniaika oli 6:10. Pelastustoiminnan toimintavalmiusaika ta-
voitettiin hyvin I.-riskialueella. Tehokas pelastustoiminta alkoi tavoiteajassa 71 % tehtävistä (50 % 
vaatimus). Pelastusjoukkueen tehtävissä keskimääräinen toimintavalmiusaika oli Keski-Suomen 
alueella 9 min 5 sekuntia ja tavoiteaika saavutettiin 84% tehtävillä. 
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Pelastuslaitoksen ensimmäinen yksikkö tavoitti kiireellisistä tehtävistä kohteen tavoiteajassa riski-
luokittain (I, II, III ja IV). Taulukko 1. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttymis-
prosentti = 50 % 

riskiluokka tavoiteaika, min tavoiteajassa % 
medi-

aani kpl   

I 6 46 6:10 499   

II 10 83 7:00 983  

III 20 97 9:40 303  

IV 36 100 14:11 1129  
 
Taulukko. Ensimmäisen yksikön toimintavalmiusaikatavoitteen täyttymisprosentti 
  
Pelastustoimintatehtävissä tehokas pelastustoiminta alkoi riskiluokittain  
(I, II, II ja IV) Taulukko 2 

 riskiluokka tavoiteaika, min tavoiteajassa % 
medi-

aani kpl   

I 11 71 10:00 136  

II 14 84 11:10 314   

III 22 97 12:25 115   

IV 38 98 17:10 612   

           
Taulukko. Pelastustoimintatehtävissä alkoi tehokas pelastustoiminta riskiluokittain 
 
Riskiluokan ruutujen jakautuma Keski-Suomessa vuoden 2019 lopussa on esitetty alla olevassa tau-
lukossa: 

    Ruutujen määrä Väestömäärä 

  Riskiluokka (kpl, km2) 2019 (arvio) 

  Riskiluokka I 16 46 448 

  Riskiluokka II 165 117 527 

  Riskiluokka III 228 42 112 

  Riskiluokka IV 19 571  69 654 

  Yhteensä 19 980 275 741 
 
Taulukko. Riskiruutujen jakautuma Keski-Suomessa 
 
Varautuminen ja väestönsuojelu: 
 
Tavoite 4: 
Keski-Suomen pelastuslaitos toteuttaa yhteistyötä kuntien, yhteistyöviranomaisten ja kolmannen 
sektorin kanssa valmiussuunnittelussa, erilaisissa harjoituksissa ja häiriötilanteiden johtamistoimin-
nassa. Keski-Suomen pelastuslaitos kehittää oman toiminnan jatkuvuuden hallintaa kansallisen ja 
alueellisen riskiarvion uhkia vastaan toteuttaen osaltaan yhteiskunnan turvallisuusstrategian pää-
määriä. Pelastuslaitos osallistuu aktiivisesti Keski-Suomen maakunnan alueella toimivan valmiustoi-
mikunnan ja sen sihteeristön toimintaan.  
 
Toteuma: Ennen kevään rajoitteita pelastuslaitos ehti osallistua Puolustusvoimien paikallispuolus-
tusharjoituksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä muiden viranomaisten kanssa. Harjoitus 
toteutettiin KSTURVA:n laatiman toimintasuunnitelman mukaisesti ja yhtenä toiminnallisena tavoit-
teena oli testata myös pelastuslaitoksen kemikaalitorjuntavalmiutta (CBRNE) uudella kalustolla vaa-
tivassa tilanteessa. Harjoittelun lisäksi omaa jatkuvuuden hallintaa on ylläpidetty mm. suojavarustei-
den säännöllisillä tarkastuksilla ja tarvittavilla täydennyksillä. Tilaturvallisuutta kehitetiin edelleen 
vuoden 2020 aikana paloasemien lukitusjärjestelyjen muutoksilla ja ICT-jatkuvuutta suunnitelmien 
päivittämisellä. Vuoden 2021 valmiussuunnitelman päivitystyö aloitettiin myös vuoden 2020 lopulla. 
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Strategiaa toteuttavien kehittämistoimenpiteiden toteutuminen 

1. Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen. 

2. Maakunnallisen tilannetietoisuuden edistäminen yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa. 

3. Tietoturvallisuuden parantaminen. 

4. Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan kehittäminen. 

5. Tuottavuuden edistäminen. 

 
Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuudenhallinnan kehittäminen 
Pelastustoimen ja kuntien jatkuvuuden hallintaa tullaan kehittämään mm. yhteisellä valmiussuunnit-
telulla ja tiiviimmällä yhteydenpidolla. Pelastustoimen omaa varautumista kehitetään maakunnallisen 
linjauksen mukaisesti kolmella kärjellä; varautumalla pitkittyneeseen sähkönjakeluhäiriöön, pande-
miaan ja sotilaallisen voiman käyttöön tai laajamittaiseen maahantuloon. Käytännössä varautumis-
toimenpiteitä ovat mm. paloasemien häiriönsietokyvyn parantaminen ja riskienhallinnan analyysityö-
kalujen laajentaminen ja kehittäminen. 
 
Toteuma: Varautumisen kehittämistä jatkettiin vuonna 2020 edellä mainituilla kolmella painopis-
teellä. COVID19 –tilanne ja poikkeusolot edellyttivät valmiuden resurssien kohdentamista tilanneku-
van ylläpitoon sekä tarkempien toimintaohjeiden laadintaan. Laadukkaan riskienarvion ja ennakko-
suunnittelun avulla pelastuslaitoksen häiriönsietokyky pandemiaan liittyen pysyi korkealla. Pande-
miasta huolimatta jatkettiin mm. sähkönsyöttöön ja tilaturvallisuuteen liittyviä asennuksia paloase-
milla. Viranomaisyhteistyötä häiriötilanteiden hallinnassa harjoiteltiin muiden viranomaisten ja eräi-
den kuntien kanssa paikallispuolustus- sekä suuronnettomuusharjoituksissa. Pandemiatilanne vai-
kutti osin joidenkin varautumiseen liittyvien kokoontumisten järjestämiseen, mutta pelastuslaitos on 
tarjonnut mm. alustan tilannekuvan jakamiseen alueellisen turvallisuus- ja valmiustoimikunnan 
(KSTURVA) kokouksissa. Poikkeusolojen riskianalyysityön kehittämistä jatkettiin vuoden 2020 ai-
kana, jota hyödynnettiin myös palvelutasopäätöksen laadinnassa. 
 
Maakunnallisen tilannetietoisuuden edistäminen yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten 
kanssa 
 
Toteuma: Keski-Suomen turvallisuus ja valmiusryhmä (KSTURVA) osaltaan toimii integroivana ja 
turvallisuutta kehittävänä maakunnallisena toimielimenä välittäen tilannekuvaa myös muille maakun-
nallisille turvallisuustoimijoille. Keski-Suomen pelastuslaitos –liikelaitoksen hallinto-ja talouspäällikkö 
toimii pelastustoimen edustajana Keski-Suomen maakunnallisessa SOTE-ohjausryhmässä ja kun-
nanjohtajien nimeämässä hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluryhmässä. 
 
Tietoturvallisuuden parantaminen 
Pelastuslaitoksen tietojärjestelmissä ja sen hallinnoimissa tiloissa havaittujen puutteiden korjaa-
miseksi on perustettu ICT-ryhmä, jonka tehtävä on kartoittaa tietojärjestelmätarpeet ja ottaa huomi-
oon myös valtakunnalliset pelastusalan hankkeet. ICT-ryhmä on tehnyt vuoden 2020 talousarvioon 
kalustohankintoja tietoturvallisuuden kehittämiseksi vaaditulle tasolle. Kalustohankinnat mahdollis-
tavat tulevien kenttäjohtamisjärjestelmien (KEJO) ja viranomaisten turvallisuusverkkoon (TUVE) lii-
tettyjen järjestelmien ottamisen pelastuslaitoksen käyttöön. Myös tietoturvakoulutusta ja ohjeistusta 
lisätään vuoden 2020 aikana. Lisäksi henkilöstölle tehtävät turvallisuusselvitykset toteutetaan suun-
nitelmallisesti niin vakinaisen kuin sopimushenkilöstön osalta. 
 
Toteuma: Keski-Suomen pelastuslaitokselle on tehty tietoturvasuunnitelma ja se jalkauttamiseksi 
on tekeillä myös suunnitelma. Tietoturvakoulutusta on järjestetty yhdessä mm. Jyväskylän kaupun-
gin tietohallinnon ja Pelastusopiston kanssa, joihin liittyvät myös henkilöstön tekemät tietoturvatentit. 
Kalustohankinnoilla on parannettu paloasemien tietoturvaa (lukitus-ja kameravalvonnan tehostami-
nen) ja tehty hankintoja kenttäjohtamisjärjestelmien (KEJO) ja viranomaisten turvallisuusverkkoon 
(TUVE). Turvallisuusselvityksiä henkilöstölle on tehty suunnitelman mukaisesti. 
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Pelastuslaitoksen toiminnan laadunhallinnan kehittäminen  
Pelastuslaitoksen eri toimintojen prosessikuvauksien laatiminen ja mittareiden kehittäminen.  
 
Toteuma: Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos on jatkanut prosessityötään hankkimalla koulu-
tusta IMS-prosessinhallintajärjestelmästä. Koronapandemia aiheuttamat henkilöstön uudelleen koh-
dentamistarpeet ja organisaatiossa tapahtuneet henkilömuutokset ovat viivästyttäneet prosessi-
työtä. Suorituskyvyn mittareita kehitetään yhdessä sisäministeriön pelastusosaston ja kumppanuus-
verkoston avulla. 
 
Tuottavuuden edistäminen  
Keski-Suomen pelastuslaitos lisää tuottavuutta mm. seuraavilla toimenpiteillä:   

➢ Resurssi- ja työaikamuutoksista tulevat toimenpide-ehdotuksien analysointi ja toteuttaminen. 
➢ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjauksella ja koulutuksella.  
➢ Pelastuslaitoksen ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella. 

 
Toteuma: Keväällä 2020 pelastuslaitokselle haettiin poikkeuslupaa 24 tunnin vuorojen tekemiseksi. 
Poikkeuslupa saatiin, mutta ainoastaan keskimääräiselle 40 viikkotyötunnille. Tämä tarkoitti sitä, että 
työntekijöiden työaikaa jouduttiin tasaamaan 24 tuntia 12 viikossa. Tasaamisten myötä sijaisten 
tarve on suurempi, jotta pelastuslaitos on pystynyt tarjoamaan vaadittua palvelutasoa ympäri vuo-
den. Tämä on lisännyt luonnollisesti henkilöstökuluja. Työajan tasaamistarpeen poistamiseksi, 
Keski-Suomen pelastuslaitoksella on käyty vuoden 2020 loppupuolella keskustelua uuden poikkeus-
luvan hakemisesta. Poikkeusluvalla mm. pyritään pääsemään eroon nykyisestä keskimääräisestä 
40 viikkotyötunnit muodostamasta tasaustarpeesta. (Poikkeuslupa saatiin 8.2.2021).  
 
Uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n myötä pyritään saamaan lähimmät ja tarkoituksenmu-
kaisimmat pelastusyksiköt onnettomuuspaikalle. Järjestelmän toiminta perustuu ennalta laadittujen 
vastemallien mukaiseen hälyttämiseen. Järjestelmä kerää riittävän määrän resursseja kohteeseen 
vastemallin vaatimusten mukaisesti. Tähän liittyen, pelastusyksiköiden ominaisuudet on määritetty 
muun muassa lähtöajan, henkilöstön kelpoisuuden sekä olemassa olevan kaluston mukaan. Määri-
tystyötä on tehty pelastuslaitoksen viranhaltijoiden toimesta. ERICA-järjestelmän kehittäminen on 
jatkuvaa ja erityisesti onnettomuustyyppikohtaisten vasteiden kehittämisellä voidaan edistää tuotta-
vuutta ja vaikuttavuutta pelastuslaitoksella. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta Trail -kalustonhallintaohjelman koulutukset saatettiin 
loppuun vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on suunnitelmallinen kaluston ja materiaalien elinkaarien 
hallinta, käsittäen hankinnat, huollot ja poistot. Pelastuslaitoksen hankintoja tekeville henkilöille aloi-
tettiin loppuvuodesta hankintakoulutukset Jyväskylän kaupungin hankintayksikön järjestämänä. Li-
säksi käytiin Jyväskylän kaupungin tarkastusyksikön kanssa läpi ensihoitolaukkujen hankinta, jonka 
osalta tehtiin tarkastusraportti.  Raportin pohjalta tehtiin kehittämistoimenpiteitä hankintoihin pyrkien 
parempaan riskienhallintaa myös hankinnoissa.  Alla olevassa taulukossa on esitetty pelastuslaitok-
sen merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot toimenpiteineen. 
 
Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitos on aloittanut prosessien kuvaamisen vuonna 2020. Tavoit-
teena ydinprosessien ja tukiprosessien kuvantamisella on selkeyttää ja yhdenmukaistaa eri tehtävä 
kokonaisuuksia sekä viranhaltijoiden työtehtäviä, jotta mahdolliset päällekkäisyydet saadaan pois. 
Kuvantamisen avulla toimintaa saadaan tehostettua osoittamalla oikeat resurssit oikeisiin tehtäviin 
ja välttämällä päällekkäisten tehtävien tekemistä. Prosessien avulla varmistetaan myös, että kaikki 
vaadittavat tehtävät ja toimenpiteet tulee suoritettua. 
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen talousarvion toteutumisvertailu 

 

 
 
 

Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen tuloslaskelma 

 

 
 

  

1 000 euroa TA 2020 Muutokset TA/M 2020 Toteuma Poikkeama

TULOSLASKELMA

Toimintatulot 35 497,7 0,0 35 497,7 35 674,7 177,0

Toimintamenot -34 225,8 -0,1 -34 225,9 -34 983,1 -757,2

Toimintakate 1 271,9 -0,1 1 271,8 691,6 -580,2

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 0,5 0,0 0,5 0,8 0,3

Muut rahoituskulut 0,0 0,0 0,0 -0,5 -0,5

Vuosikate 1 272,4 -0,1 1 272,3 691,8 -580,5

Poistot -1 212,4 0,0 -1 212,4 -1 124,0 88,4

Tilikauden tulos 60,0 -0,1 59,9 -432,2 -492,1

Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova) 60,0 -0,1 59,9 -432,2 -492,1

RAHOITUSLASKELMA

Toiminnan rahavirta 1 272,4 0,0 1 272,4 1 192,0 -80,3

Investointien rahavirta -1 182,0 0,0 -1 182,0 -1 289,2 -107,2

Rahoituksen rahavirta -90,4 0,0 -90,4 97,1 187,5

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

1.1.-31.12.2020 1.1. - 31.12.2019

Liikevaihto 31 969 540,85 29 778 290,22

Liiketoiminnan muut tuotot 3 705 145,22 3 739 348,20

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -2 026 697,45 -2 026 981,76

Palvelujen ostot -4 811 504,04 -6 838 201,49 -4 708 508,41 -6 735 490,17

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -18 322 043,13 -17 395 704,39

Henkilösivukulut

Eläkekulut -3 179 676,41 -3 090 095,14

Muut henkilösivukulut -584 832,92 -22 086 552,46 -799 071,67 -21 284 871,20

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelmanmukaiset poistot -1 123 991,84 -1 284 453,52

Liiketoiminnan muut kulut -6 058 317,94 -5 443 645,18

Liikeylijäämä (-alijäämä) -432 377,66 -1 230 821,65

Rahoitustuotot ja -kulut

Muut rahoitustuotot 750,10 1 044,01

Muut rahoituskulut -546,83 203,27 -464,12 579,89

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -432 174,39 -1 230 241,76

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia -432 174,39 -1 230 241,76

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -432 174,39 -1 230 241,76

Tuloslaskelman tunnusluvut

Sijoitetun pääoman tuotto, % -205 % -228 %

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -205 % -228 %

Voitto, % -1 % -4 %
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Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen rahoituslaskelma 

 

 
 
 
 
 

  

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019

Toiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) -432 377,66 -1 230 821,65

Poistot ja arvonalentumiset 1 123 991,84 1 284 453,52

Rahoitustuotot ja -kulut 203,27 579,89

Tulorahoituksen korjauserät 500 232,40 -55 141,17

1 192 049,85 -929,41

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 443 531,13 -814 409,19

Rahoitusosuudet investointimenoihin 154 381,01 705 396,34

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0,00 55 141,17

-1 289 150,12 -53 871,68

Toiminnan ja investointien rahavirta -97 100,27 -54 801,09

Rahoituksen rahavirta

Oman pääoman muutokset -224 487,55 0,00

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos muilta 1 041 506,50 -1 260 243,09

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -572,71

Korottomien velkojen muutos kunnalta

Korottomien velkojen muutos muilta -719 918,68 1 315 616,89

Rahoituksen rahavirta 97 100,27 54 801,09

Rahavarojen muutos

Rahavarojen muutos

Rahavarat 31.12. 0,00 0,00

Rahavarat 1.1. 0,00 0,00

0,00 0,00

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus, % 54 % 7 %

Pääomamenojen tulorahoitus, % 54 % 7 %
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Keski-Suomen pelastuslaitoksen tase 

 

 
 
 

Oman pääoman muutos 224 487,55 euroa (539 083,11 € vuonna 2019, 314 595,56 € vuonna 2020) 
johtuu vapaapalokunnille maksettujen palkkojen ennakkopidätysten korjaamisesta vuonna 2020. 
 
 

Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Johtokunta allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää, että tilikauden alijäämäinen tulos 432 174,39 euroa 
merkitään omaan pääomaan.  

31.12.2020 31.12.2019

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 44 763,50 109 159,16

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 2 876 929,96 2 647 376,02

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 0,00 0,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 557 776,86 670 273,03

Muut saamiset 2 334 900,31 3 254 169,82

Siirtosaamiset 89 726,38 2 982 403,55 99 467,20 4 023 910,05

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 904 097,01 6 780 445,23

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Edellisten tilikausien ylijäämä 314 595,56 1 769 324,87

Tilikauden ylijäämä -432 174,39 -1 230 241,76

PAKOLLISET VARAUKSET

Muutpakolliset varaukset

Muut pakolliset varaukset 500 232,40 500 232,40 0,00 0,00

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 1 050 427,56 2 281 220,41

Muut velat 1 072 529,94 939 592,91

Siirtovelat 3 398 485,94 5 521 443,44 3 020 548,80 6 241 362,12

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 904 097,01 6 780 445,23

Taseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % -2 % 8 %

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17 % 21 %

Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa -117,6 539,1
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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 
 

Pelastuslaitos on varautunut tilinpäätöksessään pelastustoimen varallaolokiistaan (1.1.2014-
31.3.2016) liittyvään varalla olleiden viiden työntekijän tekemä korvausvaatimusta varten. Varalla-
olokorvauksiin 415 592 euroa on lisätty arvioidut henkilösivukulut, jolloin varauksen suuruudeksi 
muodostui 500 232,4 euroa. 
 
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 
2020

Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltä

Myyntisaamiset 0,00 1 035,00 0,00 1 660,06

Yhteensä 0,00 1 035,00 0,00 1 660,06

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on

jäsenenä

Myyntisaamiset 0,00 45 900,00 0,00 102 478,45

Yhteensä 0,00 45 900,00 0,00 102 478,45

Saamiset muilta

Myyntisaamiset 0,00 510 841,86 0,00 566 134,52

Muut saamiset 0,00 2 334 900,31 0,00 3 254 169,82

Siirtosaamiset 0,00 89 726,38 0,00 99 467,20

Yhteensä 0,00 2 935 468,55 0,00 3 919 771,54

Saamiset yhteensä 2 982 403,55 0,00 4 023 910,05

2019

 
 
Muihin saamisiin sisältyy sisäisen yhdystilin saldo 2 036 476,24 euroa. 
 
 
24) Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät 
 

2020 2019

Lyhytaikaiset siirtosaamiset

Muut siirtosaamiset 89 726,38 99 467,20

Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteensä 89 726,38 99 467,20  
 
 
Taseen vastattavia koskevat liitetiedot 
 
25) Oman pääoman erittely 

2020 2019

Oma pääoma

Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 314 595,56 1 769 324,87

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -432 174,39 -1 230 241,76

Oma pääoma yhteensä -117 578,83 539 083,11  
 
Vuotta 2019 koskeva ennakonpidätysten korjaus 224.487,55 euroa on kirjattu edellisten tilikausien 
ylijäämää veloittaen. 

 
Tilikauden yli-/alijäämän erittely: 
Pelastustoiminta: 439 853,72 euroa alijäämäinen. 
Ensihoito: 40 107,30 ylijäämäinen. 
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30) Vieras pääoma 
 
Lyhytaikainen 

2020 2019

Velat tytäryhteisöille

Ostovelat 5 113,33 30 156,73

Yhteensä 5 113,33 30 156,73

Velat kuntayhtymille, joissa Jyväskylä on jäsenenä

Ostovelat 0,00 0,00

Yhteensä 0,00 0,00

Velat muille

Ostovelat 1 045 314,23 2 251 063,68

Muut velat 1 072 529,94 939 592,91

Siirtovelat 3 398 485,94 3 020 548,80

Yhteensä 5 516 330,11 6 211 205,39

Vieras pääoma yhteensä 5 521 443,44 6 241 362,12  
 
 
33) Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

2020 2019

Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset 2 992 458,52 2 810 095,86

Muut siirtovelat 406 027,42 210 452,94

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 3 398 485,94 3 020 548,80  
 
 
Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 
 
38) Leasingvastuiden yhteismäärä 

2020 2019

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 1 502 659,00 1 231 315,04

Myöhemmin maksettavat 3 776 578,49 3 188 571,38

Yhteensä 5 279 237,49 4 419 886,42

 
 
Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkioita koskevat liitetiedot  
 
42) Henkilöstön lukumäärä 31.12. 

2020 2019

Virka- ja työsuhteita 322 316

Määräaikaisia 60 63

Sivutoiminen henkilöstö 453 501

Sopimuspalokuntien henkilöstö 434 455  
 
43) Henkilöstökulut 
 
Henkilöstökulut on esitetty tilinpäätöslaskelmien yhteydessä. 
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5.2 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen 

5.2.1 Liikelaitosten vaikutus kunnan tilikauden tuloksen muodostumi-
seen 

 
    Sitovuustarkastelu Eliminoinnit Kokonaistarkastelu 

    Talousarvion toteutuminen      

             

    Kunta Liikelaitokset  Kunta Liikelaitokset Tuloslaskelma kunnan 

          yhteensä   yhteensä tilinpäätöksessä 

             
Toimintatuotot 141 032 889 162 405 208 -15 959 978 -128 181 243 159 296 875 

 Myyntituotot 47 211 815 64 273 540 -11 668 121 -37 403 850 62 413 385 

 Maksutuotot 46 399 978 0  0 46 399 978 

 Tuet ja avustukset 16 638 180 5 915 583 -75 433 -2 047 796 20 430 533 

 Muut toimintatuotot 30 782 916 92 216 085 -4 216 423 -88 729 598 30 052 980 

Toimintakulut -897 544 359 -124 882 655 134 862 838 9 278 383 -878 285 792 

 Henkilöstökulut         

  Palkat ja palkkiot -260 086 337 -30 524 687    -290 611 024 

  Henkilösivukulut         

   Eläkekulut -58 109 627 -5 643 586    -63 753 213 

   Muut henkilöstösivukulut -10 601 396 -1 078 854 -20 188   -11 700 438 

 Palvelujen ostot -386 308 465 -34 126 020 48 156 861 1 992 160 -370 285 465 

 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 250 305 -19 890 597 56 219 11 873 -43 072 810 

 Avustukset -66 657 478 -133 993 2 108 575   -64 682 896 

 Muut toimintakulut -92 530 751 -33 484 918 84 561 370 7 274 351 -34 179 948 

Toimintakate -756 511 470 37 522 553 118 902 860 -118 902 860 -718 988 918 
Verotu-
lot  549 126 732      549 126 732 

Valtionosuudet 230 219 682      230 219 682 

Rahoitustuotot ja -kulut 24 392 555 -12 950 271    11 442 283 

 Korkotuotot 9 049 805 0    9 049 805 

 Muut rahoitustuotot 20 865 750 3 468 -12 950 000   7 919 217 

 Korkokulut -5 495 703 0    -5 495 703 

 Muut rahoituskulut -27 297 -12 953 739  12 950 000 -31 036 

Vuosikate 47 227 498 24 572 282 105 952 860 -105 952 860 71 799 780 

Poistot ja arvonalentumiset -26 970 885 -28 745 315    -55 716 199 

 Suunnitelman mukaiset poistot -26 970 885 -25 860 496    -52 831 381 

 Muut lisäpoistot 0 -2 884 819    -2 884 819 

Tilikauden tulos 20 256 614 -4 173 033 105 952 860 -105 952 860 16 083 580 

Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 340 441      340 441 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 038      -16 038 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 20 581 017 -4 173 033 105 952 860 -105 952 860 16 407 983 
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5.2.2 Liikelaitosten vaikutus kunnan toiminnan rahoitukseen 

 
  Sitovuustarkastelu Eliminoinnit Kokonaistarkastelu 

  Talousarvion toteutuminen      

           

  Kunta Liikelaitokset  Kunta Liikelaitokset 
Rahoituslaskelma kun-

nan 

      yhteensä   yhteensä tilinpäätöksessä 

           

Tulorahoitus 39 144 093 25 002 261 0 0 64 146 355 

 Vuosikate 47 227 498 24 572 282     71 799 780 

 Tulorahoituksen korjauserät -8 083 405 429 980     -7 653 425 

Investointien rahavirta -28 099 062 -25 998 367 0 0 -54 097 428 

 Investointimenot -38 305 036 -26 257 987     -64 563 023 

 Rahoitusosuudet invest.menoihin 440 238 154 381     594 619 

 Pys.vast.hyödykk.luovutustulot 9 765 736 105 239     9 870 975 

Toiminnan ja investointien rahavirta 11 045 032 -996 105 0 0 10 048 926 

           
Rahoituksen rahavirta -12 977 908 996 105 -2 806 868 2 806 868 -11 981 802 

 Antolainasaamisten lisäys -54 570       -54 570 

 Antolainasaamisten vähennys 3 334 615   -2 806 868   527 748 

Antolainauksen muutokset 3 280 045 0 -2 806 868 0 473 178 

 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000       50 000 000 

 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 685 710 -2 806 868   2 806 868 -31 685 710 

 Lyhytaikaisten lainojen muutos -42 458 302       -42 458 302 

Lainakannan muutokset -24 144 012 -2 806 868 0 2 806 868 -24 144 012 

Oman pääoman muutokset 0 -224 488 0 0 -224 488 

           

 Toim.ant.varojen ja pääomien muutokset -395 951 74 993     -320 958 

 Vaihto-omaisuuden muutos -676 809 1 218     -675 591 

 Saamisten muutos -1 265 021 6 471 418     5 206 396 

 Korottomien velkojen muutos 10 223 842 -2 520 169     7 703 673 

Muut maksuvalmiuden muutokset 7 886 059 4 027 460 0 0 11 913 520 
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5.3 Muut eriytetyt laskelmat 

5.3.1 Ulkoinen tilavuokraus 

Tuloslaskelma ulkoinen tilavuokraus 

  1.1.-31.12.2020 

    

Liikevaihto    

    

Liiketoiminnan muut tuotot  2 929 764,55 

    

Liiketoiminnan kulut  -1 955 176,00 

    

Poistot ja arvonalentumiset  -586 200,00 

Suunnitelman mukaiset poistot  -586 200,00 

Muut lisäpoistot  0,00 

    

Liikeylijäämä (-alijäämä)  388 388,55 

    

Rahoitustuotot ja -kulut    

Korko- ja rahoitustuotot  0,00 

Korko- ja rahoituskulut  -471 917,00 

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä  -471 917,00 

    

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä -83 528,45 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  -83 528,45 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -83 528,45 

    

Voitto, %  -2,85 % 
 

Kustannuslaskennan periaatteet ulkoinen tilavuokraus 

Tilapalvelun rakennuskohtainen kustannusseuranta toteutetaan Haahtela-Kehitys Oy:n Kiinteistötie-
tojärjestelmällä. Toimintamenot on jaettu kahteen tulosyksikköön, ylläpitoon ja hallintoon. 
 
Ylläpidon tulosyksikön laskut tiliöidään ja kirjataan pääosin suoraan ko. rakennukselle eli kohteelle 
ja tehtävälle. Näitä kustannuksia ovat kaikki rakennuksen ylläpitoon liittyvät kustannukset, kuten mm. 
huolto-, hoito-, kunnossapito- ja energiakustannukset. 
Hallinnon tulosyksikön laskut kirjataan kohderyhmälle, johon on kytketty kaikki hallinnassa olevat 
rakennukset. Näitä hallinnon tulosyksikön kustannuksia ovat kaikki yhteiset kustannukset kuten hen-
kilöstö-, ict-, toimisto-, vakuutus- ja muut yhteiset kustannukset. 
 
Koko toimintavuoden kustannuksista ajetaan kerran vuodessa raportti SAP-kirjanpitojärjestelmästä. 
Siitä muodostetaan kustannusten siirtoa varten excel-tiedosto ja verrataan sitä toteutuneisiin kirjan-
pidon kustannuksiin.  
Muista järjestelmistä tulevia kustannuksia ei voi kirjata kohteelle ja tehtävälle. Näitä ovat esim. 
palkka- ja tilausjärjestelmän kautta kirjautuvat kustannukset. Nämä puuttuvat kustannukset lisätään 
manuaalisesti muodostettuun excel-tiedostoon.  
 
Kun Kiinteistötietojärjestelmään siirrettävät kustannukset täsmäävät kirjanpidon tietoihin, ne siirre-
tään Kiinteistötietojärjestelmään. Tässä vaiheessa hallinnon kustannuksissa käytetty kaikki 
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rakennukset sisältävä kohderyhmä jakaa kustannukset kaikkien rakennusten kesken huonealojen 
suhteessa. Järjestelmä muodostaa kaikista rakennuksista rakennuskohtaiset kiinteistökustannus-
laskelmat, joissa on jokaisen rakennuksen vuoden toteutuneet kustannukset jaoteltuna Kiinteistötie-
tojärjestelmän ylläpitonimikkeistön mukaisesti. Tämä nimikkeistö ei vastaa tuloslaskelman tiliryhmit-
telyä. Tästä syystä ei kustannuksia ole vielä voitu jakaa tuloslaskelmaan tiliryhmittäin, vaan kaikki 
toimintamenot ovat kohdassa liiketoiminnan kulut. 
 
Tilikauden alijäämään vaikuttaa se, että kaupunginhallituksen päätöksellä 6.4.2020 matkailu-, ravin-
tola-, kahvila- ja tapahtuma-alojen yritysten sekä kioskien, liike-, majoitus- ja toimitilavuokrat jätetään 
perimättä ajalla 1.4.-31.5.2020. Tämän päätöksen vaikutus tulokseen lisää alijäämää 30.296,80 e. 
Joihinkin suojeltaviin rakennuksiin on myös tehty toimintavuoden aikana merkittäviä korjaustöitä, 
jotka vaikuttavat toimintavuoden kustannuksiin. 
 
 
 

5.3.2 Ateriapalvelut, henkilöstöruokailu ja kahvilatoiminta 

Tuloslaskelma ateriapalvelut 

   1.1.-31.12.2020 

    

Liikevaihto  1 522 858,13 

Liiketoiminnan muut tuotot  1 472,40 

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -533 486,36   

Palvelujen ostot -93 883,46 -627 369,82 

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -364 398,72   

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -73 405,56   

Muut henkilösivukulut -14 669,21 -452 473,49 

Poistot ja arvonalentumiset    

Liiketoiminnan muut kulut  -263 202,16 

Liikeylijäämä (-alijäämä)  181 285,06 

Rahoitustuotot ja -kulut    

Muut rahoitustuotot 0,20   

Muut rahoituskulut -43,29 -43,09 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä  181 241,97 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  181 241,97 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  181 241,97 

    

Tuloslaskelman tunnusluvut    

Voitto, %  11,90 % 
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Tuloslaskelma henkilöstöruokailu ja kahvilatoiminta 

   1.1.-31.12.2020 

    

Liikevaihto  1 858 012,88 

Liiketoiminnan muut tuotot  93 701,86 

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -806 404,31   

Palvelujen ostot -224 098,93 -1 030 503,24 

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -684 715,46   

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -137 224,23   

Muut henkilösivukulut -27 078,82 -849 018,51 

Poistot ja arvonalentumiset    

Liiketoiminnan muut kulut  -224 564,64 

Liikeylijäämä (-alijäämä)  -152 371,65 

Rahoitustuotot ja -kulut    

Muut rahoitustuotot 0,66   

Muut rahoituskulut -144,90 -144,24 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä  -152 515,89 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  -152 515,89 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -152 515,89 

    

Tuloslaskelman tunnusluvut    

Voitto, %  -8,21 % 
 
 

Kustannuslaskennan periaatteet ateriapalvelut, henkilöstöruokailu ja kahvilatoiminta 
 
Kustannuslaskennan yleiskuvaus 
Kustannuslaskennan toteutuksessa määritellään laskentakohteen kustannusten aiheuttamisperi-
aate ja laskentatekniikka. Aiheuttamisperiaatteen perusteella määritellään, onko kyseessä toimin-
nan aiheuttama erilliskustannus vai yhteiskustannus.  
 
Toiminnan aiheuttamat erilliskustannukset käsitellään välittömänä kustannuksena, jos tämä on tar-
koituksenmukaista ja todellisen aiheutumisen osoittava kohdistamisperiaate on määriteltävissä. Mi-
käli erilliskustannusten kohdistaminen aiheuttaa merkittävän työn hyötyyn nähden, voidaan osa eril-
liskustannuksista käsitellä välillisenä kustannuksena, kuten esimerkiksi osa tukitoimintojen kustan-
nuksista. 
  
Yhteiskustannukset, joilla ei ole olemassa todellisen aiheutumisen osoittavaa kohdistamisperustetta, 
käsitellään välillisinä kustannuksina, koska todellisen aiheutumisen osoittavaa kohdistamisperus-
tetta ei ole olemassa, esimerkiksi hallinnon tukipalvelut ja yhteiset ict-kustannukset. Välilliset kus-
tannukset kohdistetaan parhaiten kyseiseen toimintaan soveltuvan aiheuttamisperiaatteen mukai-
sesti lopullisille laskentakohteille. Toiminnasta vastaava kirjanpitoyksikkö vastaa aiheuttamisperiaat-
teen noudattamisesta. 
 
Kirjanpitoyksikön sisällä kustannukset lasketaan samalla tavalla sekä kunnan sisäisessä toimin-
nassa että markkinoille suuntautuvassa toiminnassa. Näin ollen yhteiskustannuksista kohdistuu vas-
taavanlaiset osuudet lopullisille seurantakohteille. 
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Vuosi 2020 on ollut poikkeuksellinen koronapandemian ja sen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi. 
Pääosin tämän takia eriytettyjen henkilöstöruokailun ja kahvilatoiminnan vuoden 2020 tilinpäätöksen 
tulos on alijäämäinen. 
 
Aiheuttamisperiaate 
Erilliskustannukset käsitellään välittömänä kustannuksena, mikäli se työmäärä huomioon ottaen on 
järkevää. Ateriapalveluiden, henkilöstöruokailun ja kahvilatoiminnan aiheuttamina erilliskustannuk-
sina on otettu huomioon aterioiden valmistus- ja palvelukustannukset. Yhteiskustannukset käsitel-
lään välillisenä kustannuksena.  Ateriapalveluiden, henkilöstöruokailun ja kahvilatoiminnan kustan-
nuslaskelmissa yhteiskustannuksina on otettu huomioon Kylän Kattauksen hallinnon ja konsernihal-
linnon kustannukset sekä rahoituskulut. 
 
Ateriapalveluiden sekä henkilöstöruokailun ja kahvilatoiminnan tuloslaskelmissa on esitetty vuoden 
2020 tilinpäätöksen tiedot. 
 
Laskentatekniikka  
Välittömät kustannukset: 
Laskun tiliöinti ja työajan kohdentaminen suoraan lopulliselle laskentakohteelle: 
 
Henkilöstökulut 
Asiantuntijapalvelut 
ICT-palvelut 
Posti- ja kuriiripalvelut 
Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 
Matkustus- ja kuljetuspalvelut 
Muut palvelut   
Toimisto- ja koulutarvikkeet 
Elintarvikkeet 
Vaatteisto 
Hoitotarvikkeet 
Puhdistusaineet ja tarvikkeet 
Lämmitys 
Sähkö ja kaasu 
Vesi 
Kalusto 
Muu materiaali 
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 
Koneiden ja laitteiden vuokrat 
 
Välilliset kustannukset: 
Kohdistetaan kustannuslaskennan kautta valitun jakoperusteen mukaan. Jakoperusteina on käytetty 
toimintojen liikevaihto ja henkilöstökulut. Kustannuslaskennan kautta kohdistettuja välillisiä kustan-
nuksia ovat olleet: 
 
Henkilöstökulut 
Asiantuntijapalvelut 
Toimistopalvelut 
ICT-palvelut 
Rahoitus- ja pankkipalvelut 
Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi 
Posti- ja kuriiripalvelut 
Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 
Majoitus- ja ravitsemispalvelut 
Matkustus- ja kuljetuspalvelut 
Sosiaali- ja terveyspalvelut 
Koulutus- ja kulttuuripalvelut 
Muut palvelut   
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Toimisto- ja koulutarvikkeet 
Kirjallisuus 
Elintarvikkeet 
Vaatteisto 
Puhdistusaineet ja tarvikkeet 
Kalusto 
Muu materiaali 
Koneiden ja laitteiden vuokrat 
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 
 
 
 

5.3.3 ICT-tukipalvelut 

Tuloslaskelma ICT-tukipalvelut 

   1.1.-31.12.2020 

    

Liikevaihto  134 060,00 

Materiaalit ja palvelut    

Aineet, tarvikkeet ja tavarat    

Ostot tilikauden aikana -1 439,00   

Palvelujen ostot -74 520,00 -75 959,00 

Henkilöstökulut    

Palkat ja palkkiot -32 183,00   

Henkilösivukulut    

Eläkekulut -6 214,00   

Muut henkilösivukulut -1 079,00 -39 476,00 

Poistot ja arvonalentumiset    

Suunnitelman mukaiset poistot  -11 773,00 

Liiketoiminnan muut kulut  -4 626,00 

Liikeylijäämä (-alijäämä)  2 226,00 

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä  2 226,00 

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia  2 226,00 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  2 226,00 

    

Tuloslaskelman tunnusluvut    

Voitto, %  1,66 % 
 
 

Kustannuslaskennan periaatteet ICT-tukipalvelut 

Kustannuslaskennan yleiskuvaus 
Aiheuttamisperiaatteen perusteella määritellään, että kyseessä on ollut toiminnan aiheuttama yh-
teiskustannus, koska todellisen aiheutumisen osoittavaa kohdistamisperustetta ei ulosmyytyjen ICT-
tukipalveluiden osalta ole olemassa. Tulot kertyvät asiakkailta laskutetun toteuman mukaan koko-
naisuudessaan Tietohallinnon hallinnon tulosyksikölle. 
  
Aiheuttamisperiaate 
ICT-tukipalveluiden ulosmyynnin kustannuslaskelmissa yhteiskustannuksina on otettu huomioon 
Tietohallinnon hallinnon, Työasemapalveluiden, Järjestelmäpalveluiden ja Konesalipalveluiden toi-
minnan kustannukset. 
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Laskentatekniikka  
 
Välittömät kustannukset: 
Välittömiä kustannuksia ei ole kirjattu suoraan tositteilta laskutettavien yhtiöiden kustannuksiin vaan 
kaikki kustannukset ovat yhteiskustannuksia, jotka on kohdennettu toiminnalle erillislaskennalla va-
litun jakoperusteen mukaan. 
 
Välilliset kustannukset: 
Yhteis- eli välillisten kustannusten jakoperusteina on käytetty liikevaihdon suhteen jaoteltua lasken-
taa. Henkilöstökulut on jyvitetty liikevaihdon suhteessa koko Tietohallinnon henkilöstökuluista. Pois-
tot ja muut kulut on laskettu liikevaihdon suhteessa koko Tietohallinnon kustannuksista kyseisissä 
erissä. 
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6 LUETTELOT JA SELVITYKSET    

6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja aineistoista 

Tositelaji Nimi Tositelaji Nimi 

    
AA Käyttöomaisuuskirjaus KS Sisäiset maksut 

AF Poistokirjaukset KT Toimittajat - tasaus 

AZ Investointien purku KU Ulkom.maksut 

B1 Tiliote Nordea KX Sisäinen lasku 

B2 Tiliote Sampo KY Toimitt. - man.maksu 

B3 Tiliote KSOP KZ Toimittajat - maksu 

B4 Tiliote Optia L4 YPH 

B6 Tiliote Sampo Sotepa L7 Analyste, palv.kassa 

BH Tiliote Handels 4224 L8 TIMMI avustukset 

BL Tilio. KSOP Sotepa/lapset L9 Effica-liittymä 

BS Tilio. KSOP Sotepa/aikuiset LA COMP-liittymä 

DA *Asiakastosite LB Lippupisteliittymä 

DH As.-lasku man.hyv LC Verkkokaupan liittymä 

DL Luottotapp.tilitys M2 Matkanhallinnan tositteet  

DP Perintätoimisto/Uo suor PA Palkkaliittymä 

DS Viites.yhdystilikirj PE Peruutustosite 

DT Asiakkaat - tasaus PR *Hinnanmuutos(MM) 

DV Myyntisuor.(autom.) RE Lasku - brutto(MM) 

DZ Myyntisuor.(man.) RS Sis.sopimuslask. 

K1 Toim.- lasku Basware RU Ulk.sopimuslask. 

K2 Toim.- lasku Basware RV Laskun siirto(lask.p 

K3 Toim.- lasku Basware RX Sisäinen laskutus 

K4 Toim.- lasku Basware SA Muistiotositteet 

K5 Toim.- lasku Basware SC Käteisal.kirjaus 

K6 Toim.- lasku Basware SL Sopimusl.muistio 

K7 Toim.- lasku Basware ST Pääkirjatil.tasaus 

K8 Effica ip laskut SU Alv-jakoajo 

K9 KRP/Kankaan alue. WA *Tavaranluovutus(MM) 

KM Toim.- matkustajat WE *Tavaranvast.ottoMM 

KP Tilin ylläpito WI *InventointitositeMM 

KR Toim.- lasku Basware WL *Varast.otto/toimit. 

 
 

6.2 Selvitys kirjanpidon säilytyksestä 

Varsinaiset kirjanpitokirjat 
 
Tasekirja   sidottu, keskusarkisto 
 
Pääkirja   keskusarkisto, 

Monetra Keski-Suomi Oy, Rondo 
 
Päiväkirja   keskusarkisto 

Monetra Keski-Suomi Oy, Rondo 
 
Tase-erittelyt   keskusarkisto 
   Monetra Keski-Suomi Oy 
 
Palkkaerittelyt  paperiarkisto, keskusarkisto 

Monetra Keski-Suomi Oy, Rondo 
 
Tositelajit   arkistomapissa numerojärjestyksessä 
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Yhdistelmälaskelmat        LIITTEET 
 

TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2020 Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  

      
Toimintatuotot 141 032 888,53 100 491 577,94 35 674 686,07 26 238 943,60 303 438 096,14 

Myyntituotot 47 211 815,40 8 480 519,04 31 955 047,04 23 837 974,24 111 485 355,72 

Maksutuotot 46 399 977,54    46 399 977,54 

Tuet ja avustukset 16 638 179,89 1 503,50 3 703 945,22 2 210 133,81 22 553 762,42 

Muut toimintatuotot 30 782 915,70 92 009 555,40 15 693,81 190 835,55 122 999 000,46 

Toimintakulut -897 544 358,87 -60 477 702,51 -34 983 071,89 -29 421 880,40 -1 022 427 013,67 

Henkilöstökulut      
Palkat ja palkkiot -260 086 336,54 -1 310 853,25 -18 319 378,52 -10 894 455,41 -290 611 023,72 

Henkilösivukulut      
Eläkekulut -58 109 626,94 -275 956,38 -3 179 676,41 -2 187 952,95 -63 753 212,68 

Muut henkilöstösivukulut -10 601 396,38 -51 483,42 -587 497,53 -439 872,82 -11 680 250,15 

Palvelujen ostot -386 308 464,74 -27 057 072,63 -4 811 504,04 -2 257 443,44 -420 434 484,85 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23 250 305,06 -8 993 711,35 -2 026 697,45 -8 870 188,19 -43 140 902,05 

Avustukset -66 657 477,81  -133 993,00  -66 791 470,81 

Muut toimintakulut -92 530 751,40 -22 788 625,48 -5 924 324,94 -4 771 967,59 -126 015 669,41 

Toimintakate -756 511 470,34 40 013 875,43 691 614,18 -3 182 936,80 -718 988 917,53 

Verotulot 549 126 732,17    549 126 732,17 

Valtionosuudet 230 219 681,81    230 219 681,81 

Rahoitustuotot ja -kulut      
Korkotuotot 9 049 805,16    9 049 805,16 

Muut rahoitustuotot 20 865 749,50 2 709,19 750,10 8,51 20 869 217,30 

Korkokulut -5 495 703,19    -5 495 703,19 

Muut rahoituskulut -27 296,81 -12 951 336,19 -546,83 -1 856,04 -12 981 035,87 

Vuosikate 47 227 498,30 27 065 248,43 691 817,45 -3 184 784,33 71 799 779,85 

Poistot ja arvonalentumiset -26 970 884,53 -27 621 323,03 -1 123 991,84 0,00 -55 716 199,40 

Suunnitelman mukaiset poistot -26 970 884,53 -24 736 504,52 -1 123 991,84 0,00 -52 831 380,89 

Ylimääräiset poistot 0,00 -2 884 818,51   -2 884 818,51 

Tilikauden tulos 20 256 613,77 -556 074,60 -432 174,39 -3 184 784,33 16 083 580,45 

Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74    340 440,74 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 037,93    -16 037,93 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 20 581 016,58 -556 074,60 -432 174,39 -3 184 784,33 16 407 983,26 
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TULOSLASKELMAN ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  

      
Toimintatuotot -15 959 977,89 -97 074 421,60 -12 347 959,47 -18 758 862,23 -144 141 221,19 

Myyntituotot -11 668 121,34 -8 480 519,04 -12 347 959,47 -16 575 371,28 -49 071 971,13 

Maksutuotot     0,00 

Tuet ja avustukset -75 433,41   -2 047 796,00 -2 123 229,41 

Muut toimintatuotot -4 216 423,14 -88 593 902,56 0,00 -135 694,95 -92 946 020,65 

Toimintakulut 134 862 837,88 4 190 802,48 622 478,19 4 465 102,64 144 141 221,19 

Henkilöstökulut      
Palkat ja palkkiot     0,00 

Henkilösivukulut      
Eläkekulut     0,00 

Muut henkilöstösivukulut -20 187,51  0,00  -20 187,51 

Palvelujen ostot 48 156 860,67 1 328 563,48 437 980,50 225 615,61 50 149 020,26 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56 219,27  0,00 11 873,03 68 092,30 

Avustukset 2 108 575,03    2 108 575,03 

Muut toimintakulut 84 561 370,42 2 862 239,00 184 497,69 4 227 614,00 91 835 721,11 

Toimintakate 118 902 859,99 -92 883 619,12 -11 725 481,28 -14 293 759,59 0,00 

Verotulot     0,00 

Valtionosuudet     0,00 

Rahoitustuotot ja -kulut      
Korkotuotot     0,00 

Muut rahoitustuotot -12 950 000,04    -12 950 000,04 

Korkokulut     0,00 

Muut rahoituskulut  12 950 000,04   12 950 000,04 

Vuosikate 105 952 859,95 -79 933 619,08 -11 725 481,28 -14 293 759,59 0,00 

Poistot ja arvonalentumiset     0,00 

Suunnitelman mukaiset poistot     0,00 

Ylimääräiset poistot     0,00 

Tilikauden tulos 105 952 859,95 -79 933 619,08 -11 725 481,28 -14 293 759,59 0,00 

Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+)     0,00 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)     0,00 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 105 952 859,95 -79 933 619,08 -11 725 481,28 -14 293 759,59 0,00 
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TULOSLASKELMA ELIMINOITU  

  

  
Toimintatuotot 159 296 874,95 

Myyntituotot 62 413 384,59 

Maksutuotot 46 399 977,54 

Tuet ja avustukset 20 430 533,01 

Muut toimintatuotot 30 052 979,81 

Toimintakulut -878 285 792,48 

Henkilöstökulut  
Palkat ja palkkiot -290 611 023,72 

Henkilösivukulut  
Eläkekulut -63 753 212,68 

Muut henkilöstösivukulut -11 700 437,66 

Palvelujen ostot -370 285 464,59 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -43 072 809,75 

Avustukset -64 682 895,78 

Muut toimintakulut -34 179 948,30 

Toimintakate -718 988 917,53 

Verotulot 549 126 732,17 

Valtionosuudet 230 219 681,81 

Rahoitustuotot ja -kulut 11 442 283,40 

Korkotuotot 9 049 805,16 

Muut rahoitustuotot 7 919 217,26 

Korkokulut -5 495 703,19 

Muut rahoituskulut -31 035,83 

Vuosikate 71 799 779,85 

Poistot ja arvonalentumiset -55 716 199,40 

Suunnitelman mukaiset poistot -52 831 380,89 

Ylimääräiset poistot -2 884 818,51 

Tilikauden tulos 16 083 580,45 

Poistoerän lisäys (-) tai vähennys (+) 340 440,74 

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -16 037,93 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 407 983,26 
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RAHOITUSLASKELMA 1.1 - 31.12.2020 Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus  Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  

      
Vuosikate 47 227 498,30 27 065 248,43 691 817,45 -3 184 784,33 71 799 779,85 

Tulorahoituksen korjauserät -8 083 404,89 -70 252,71 500 232,40  -7 653 425,20 

Toiminnan rahavirta 39 144 093,41 26 994 995,72 1 192 049,85 -3 184 784,33 64 146 354,65 

Investointimenot -38 305 036,05 -24 814 455,52 -1 443 531,13  -64 563 022,70 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 440 238,00 0,00 154 381,01  594 619,01 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 765 736,26 105 239,13 0,00  9 870 975,39 

Investointien rahavirta -28 099 061,79 -24 709 216,39 -1 289 150,12 0,00 -54 097 428,30 

Toiminnan ja investointien rahavirta 11 045 031,62 2 285 779,33 -97 100,27 -3 184 784,33 10 048 926,35 

      
Antolainasaamisten lisäys -54 570,00    -54 570,00 

Antolainasaamisten vähennys 3 334 615,14    3 334 615,14 

Antolainauksen muutokset 3 280 045,14 0,00 0,00 0,00 3 280 045,14 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000,00 0,00   50 000 000,00 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 685 710,00 -2 806 867,51   -34 492 577,51 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -42 458 302,31    -42 458 302,31 

Lainakannan muutokset -24 144 012,31 -2 806 867,51 0,00 0,00 -26 950 879,82 

Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 -224 487,55 0,00 -224 487,55 

      
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -395 951,43 74 993,17 0,00  -320 958,26 

Vaihto-omaisuuden muutos -676 809,43   1 218,00 -675 591,43 

Saamisten muutos -1 265 021,40 2 030 226,83 1 041 506,50 3 399 684,46 5 206 396,39 

Korottomien velkojen muutos 10 223 841,70 -1 584 131,82 -719 918,68 -216 118,13 7 703 673,07 

Muut maksuvalmiuden muutokset 7 886 059,44 521 088,18 321 587,82 3 184 784,33 11 913 519,77 

Rahoituksen rahavirta -12 977 907,73 -2 285 779,33 97 100,27 3 184 784,33 -11 981 802,46 

      
Rahavarojen muutos -1 932 876,11 0,00 0,00 0,00 -1 932 876,11 

      
Rahavarat 31.12 513 317,85   3 822,00 517 139,85 

Rahavarat 1.1 2 446 193,96   3 822,00 2 450 015,96 

Rahavarojen muutos -1 932 876,11 0,00 0,00 0,00 -1 932 876,11 

 
 

 

268



  

RAHOITUSLASKELMAN ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus  Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  

      
Vuosikate     0,00 

Tulorahoituksen korjauserät     0,00 

Toiminnan rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investointimenot     0,00 

Rahoitusosuudet investointimenoihin     0,00 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot     0,00 

Investointien rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toiminnan ja investointien rahavirta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
Antolainasaamisten lisäys 0,00    0,00 

Antolainasaamisten vähennys -2 806 867,51    -2 806 867,51 

Antolainauksen muutokset -2 806 867,51 0,00 0,00 0,00 -2 806 867,51 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys  0,00   0,00 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys  2 806 867,51   2 806 867,51 

Lyhytaikaisten lainojen muutos  0,00   0,00 

Lainakannan muutokset 0,00 2 806 867,51 0,00 0,00 2 806 867,51 

Oman pääoman muutokset     0,00 

      
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset     0,00 

Vaihto-omaisuuden muutos     0,00 

Saamisten muutos     0,00 

Korottomien velkojen muutos     0,00 

Muut maksuvalmiuden muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rahoituksen rahavirta -2 806 867,51 2 806 867,51 0,00 0,00 0,00 

      
Rahavarojen muutos -2 806 867,51 2 806 867,51 0,00 0,00 0,00 
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RAHOITUSLASKELMA ELIMINOITU  

  

  
Vuosikate 71 799 779,85 

Tulorahoituksen korjauserät -7 653 425,20 

Toiminnan rahavirta 64 146 354,65 

Investointimenot -64 563 022,70 

Rahoitusosuudet investointimenoihin 594 619,01 

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9 870 975,39 

Investointien rahavirta -54 097 428,30 

Toiminnan ja investointien rahavirta 10 048 926,35 

  
Antolainasaamisten lisäys -54 570,00 

Antolainasaamisten vähennys 527 747,63 

Antolainauksen muutokset 473 177,63 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 000,00 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -31 685 710,00 

Lyhytaikaisten lainojen muutos -42 458 302,31 

Lainakannan muutokset -24 144 012,31 

Oman pääoman muutokset -224 487,55 

  
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -320 958,26 

Vaihto-omaisuuden muutos -675 591,43 

Saamisten muutos 5 206 396,39 

Korottomien velkojen muutos 7 703 673,07 

Muut maksuvalmiuden muutokset 11 913 519,77 

Rahoituksen rahavirta -11 981 802,46 

  
Rahavarojen muutos -1 932 876,11 

  
Rahavarat 31.12 517 139,85 

Rahavarat 1.1 2 450 015,96 

Rahavarojen muutos -1 932 876,11 
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TASE 31.12.2020 Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  
VASTAAVAA       

PYSYVÄT VASTAAVAT 987 617 862,10 329 376 396,07 2 921 693,46 0,00 1 319 915 951,63 

Aineettomat hyödykkeet 4 332 694,26 3 037 178,78 44 763,50 0,00 7 414 636,54 

Aineettomat oikeudet 2 486 863,03  44 763,50  2 531 626,53 

Muut pitkävaikutteiset menot 1 845 831,23 3 037 178,78   4 883 010,01 

Aineelliset hyödykkeet 256 270 446,54 314 493 539,14 2 876 929,96 0,00 573 640 915,64 

Maa- ja vesialueet 143 760 388,31    143 760 388,31 

Rakennukset 567 221,84 284 442 651,24   285 009 873,08 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 101 632 378,89 11 664,43   101 644 043,32 

Koneet ja kalusto 10 270 431,04  2 876 929,96  13 147 361,00 

Muu aineelliset hyödykkeet 40 026,46    40 026,46 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat  30 039 223,47   30 039 223,47 

Sijoitukset 727 014 721,30 11 845 678,15 0,00 0,00 738 860 399,45 

Osakkeet ja osuudet 569 316 752,84 11 712 062,25   581 028 815,09 

Muut lainasaamiset 157 211 970,88    157 211 970,88 

Muut saamiset 485 997,58 133 615,90   619 613,48 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 266 721,16 0,00 0,00 0,00 266 721,16 

Valtion toimeksiannot 24 702,49    24 702,49 

Lahjoitusrahastojen varat 237 018,67    237 018,67 

Muut toimeksiantojen varat 5 000,00    5 000,00 

VAIHTUVAT VASTAAVAT -31 406 436,05 108 101 118,93 2 982 403,55 1 081 778,16 80 758 864,59 

Vaihto-omaisuus 1 348 024,93 0,00 0,00 0,00 1 348 024,93 

Aineet ja tarvikkeet 1 326 110,53   0,00 1 326 110,53 

Muu vaihto-omaisuus 21 914,40    21 914,40 

Saamiset -33 267 778,83 108 101 118,93 2 982 403,55 1 077 956,16 78 893 699,81 

Pitkäaikaiset saamiset 54 221 391,70    54 221 391,70 

Lainasaamiset 53 999 571,18    53 999 571,18 

Muut saamiset 206 676,48    206 676,48 

Siirtosaamiset 15 144,04    15 144,04 

Lyhytaikaiset saamiset -87 489 170,53 108 101 118,93 2 982 403,55 1 077 956,16 24 672 308,11 

Myyntisaamiset 12 646 300,84 46 662,10 557 776,86 415 345,32 13 666 085,12 

Lainasaamiset 69 833,33    69 833,33 

Muut saamiset -105 658 278,32 108 054 456,83 2 334 900,31 581 260,64 5 312 339,46 

Siirtosaamiset 5 452 973,62 0,00 89 726,38 81 350,20 5 624 050,20 

Rahat ja pankkisaamiset 513 317,85   3 822,00 517 139,85 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 956 478 147,21 437 477 515,00 5 904 097,01 1 081 778,16 1 400 941 537,38 
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TASE 31.12.2020 Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  
VASTATTAVAA      

OMA PÄÄOMA 461 263 998,70 378 356 105,89 -117 578,83 -2 216 762,63 837 285 763,13 

Peruspääoma 423 184 877,57 377 699 876,45   800 884 754,02 

Muut omat rahastot 360 613,28    360 613,28 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 17 137 491,27 1 212 304,04 314 595,56 968 021,70 19 632 412,57 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 20 581 016,58 -556 074,60 -432 174,39 -3 184 784,33 16 407 983,26 

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 4 425 729,66    4 425 729,66 

Poistoero 4 425 729,66    4 425 729,66 

PAKOLLISET VARAUKSET 426 091,26 0,00 500 232,40 0,00 926 323,66 

Eläkevaraukset 246 900,00    246 900,00 

Muut pakolliset varaukset 179 191,26  500 232,40  679 423,66 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1 776 888,09 501 629,05 0,00 0,00 2 278 517,14 

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 619 853,58    1 619 853,58 

Muut toimeksiantojen pääomat 157 034,51 501 629,05   658 663,56 

VIERAS PÄÄOMA 488 585 439,50 58 619 780,06 5 521 443,44 3 298 540,79 556 025 203,79 

Pitkäaikainen 221 148 378,56 53 972 850,28   275 121 228,84 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 221 112 385,00    221 112 385,00 

Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä  53 957 071,18   53 957 071,18 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 16 306,06 15 779,10   32 085,16 

Muut siirtovelat pitkäaikaiset 19 687,50    19 687,50 

Lyhytaikainen 267 437 060,94 4 646 929,78 5 521 443,44 3 298 540,79 280 903 974,95 

Joukkovelkakirjalainat 44 000 000,00    44 000 000,00 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 587 670,00    32 587 670,00 

Lainat muilta luotonantajilta 85 191 555,99    85 191 555,99 

Saadut ennakot 12 240 736,71    12 240 736,71 

Ostovelat 29 766 703,91 4 288 124,66 1 050 427,56 1 026 618,41 36 131 874,54 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 12 298 903,96 63 219,82 1 072 529,94 383 670,62 13 818 324,34 

Siirtovelat 51 351 490,37 295 585,30 3 398 485,94 1 888 251,76 56 933 813,37 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 956 478 147,21 437 477 515,00 5 904 097,01 1 081 778,16 1 400 941 537,38 
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TASE ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  
VASTAAVAA       

PYSYVÄT VASTAAVAT 377 699 876,45    377 699 876,45 

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 kalusto     0,00 

Muu aineelliset hyödykkeet     0,00 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat     0,00 

Sijoitukset 377 699 876,45    377 699 876,45 

Osakkeet ja osuudet 377 699 876,45    377 699 876,45 

Muut lainasaamiset     0,00 

Muut saamiset     0,00 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT     0,00 

Valtion toimeksiannot     0,00 

Lahjoitusrahastojen varat     0,00 

Muut toimeksiantojen varat     0,00 

VAIHTUVAT VASTAAVAT -55 250 487,55 106 728 965,79 2 036 476,24 442 116,70 53 957 071,18 

Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aineet ja tarvikkeet     0,00 

Muu vaihto-omaisuus     0,00 

Saamiset -55 250 487,55 106 728 965,79 2 036 476,24 442 116,70 53 957 071,18 

Pitkäaikaiset saamiset 53 957 071,18 0,00 0,00 0,00 53 957 071,18 

Lainasaamiset 53 957 071,18    53 957 071,18 

Muut saamiset     0,00 

Siirtosaamiset     0,00 

Lyhytaikaiset saamiset -109 207 558,73 106 728 965,79 2 036 476,24 442 116,70 0,00 

Myyntisaamiset     0,00 

Lainasaamiset     0,00 

Muut saamiset -109 207 558,73 106 728 965,79 2 036 476,24 442 116,70 0,00 

Siirtosaamiset     0,00 

Rahat ja pankkisaamiset     0,00 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 322 449 388,90 106 728 965,79 2 036 476,24 442 116,70 431 656 947,63 

 
 

273



  

TASE ELIMINOINNIT Kaupunki Tilapalvelu Pelastuslaitos Kylän Kattaus Yhteensä 

 1000 1001 1003 1004  
VASTATTAVAA      

OMA PÄÄOMA  377 699 876,45   377 699 876,45 

Peruspääoma  377 699 876,45   377 699 876,45 

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 

PAKOLLISET VARAUKSET     0,00 

Eläkevaraukset     0,00 

Muut pakolliset varaukset     0,00 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT     0,00 

Lahjoitusrahastojen pääomat     0,00 

Muut toimeksiantojen pääomat     0,00 

VIERAS PÄÄOMA 0,00 53 957 071,18   53 957 071,18 

Pitkäaikainen 0,00 53 957 071,18   53 957 071,18 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta     0,00 

Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä  53 957 071,18   53 957 071,18 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat     0,00 

Muut siirtovelat pitkäaikaiset     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 0,00 431 656 947,63 0,00 0,00 431 656 947,63 
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VASTATTAVAA  
OMA PÄÄOMA 459 585 886,68 

Peruspääoma 423 184 877,57 

Muut omat rahastot 360 613,28 

Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 19 632 412,57 

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 16 407 983,26 

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 4 425 729,66 

Poistoero 4 425 729,66 

PAKOLLISET VARAUKSET 926 323,66 

Eläkevaraukset 246 900,00 

Muut pakolliset varaukset 679 423,66 

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 278 517,14 

Lahjoitusrahastojen pääomat 1 619 853,58 

Muut toimeksiantojen pääomat 658 663,56 

VIERAS PÄÄOMA 502 068 132,61 

Pitkäaikainen 221 164 157,66 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 221 112 385,00 

Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 0,00 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 32 085,16 

Muut siirtovelat pitkäaikaiset 19 687,50 

Lyhytaikainen 280 903 974,95 

Joukkovelkakirjalainat 44 000 000,00 

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 32 587 670,00 

Lainat muilta luotonantajilta 85 191 555,99 

Saadut ennakot 12 240 736,71 

Ostovelat 36 131 874,54 

Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 13 818 324,34 

Siirtovelat 56 933 813,37 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 969 284 589,75 

 

  

TASE ELIMINOITU  

  
VASTAAVAA   

PYSYVÄT VASTAAVAT 942 216 075,18 

Aineettomat hyödykkeet 7 414 636,54 

Aineettomat oikeudet 2 531 626,53 

Muut pitkävaikutteiset menot 4 883 010,01 

Aineelliset hyödykkeet 573 640 915,64 

Maa- ja vesialueet 143 760 388,31 

Rakennukset 285 009 873,08 

Kiinteät rakenteet ja laitteet 101 644 043,32 

Koneet ja kalusto 13 147 361,00 

Muu aineelliset hyödykkeet 40 026,46 

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 30 039 223,47 

Sijoitukset 361 160 523,00 

Osakkeet ja osuudet 203 328 938,64 

Muut lainasaamiset 157 211 970,88 

Muut saamiset 619 613,48 

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 266 721,16 

Valtion toimeksiannot 24 702,49 

Lahjoitusrahastojen varat 237 018,67 

Muut toimeksiantojen varat 5 000,00 

VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 801 793,41 

Vaihto-omaisuus 1 348 024,93 

Aineet ja tarvikkeet 1 326 110,53 

Muu vaihto-omaisuus 21 914,40 

Saamiset 24 936 628,63 

Pitkäaikaiset saamiset 264 320,52 

Lainasaamiset 42 500,00 

Muut saamiset 206 676,48 

Siirtosaamiset 15 144,04 

Lyhytaikaiset saamiset 24 672 308,11 

Myyntisaamiset 13 666 085,12 

Lainasaamiset 69 833,33 

Muut saamiset 5 312 339,46 

Siirtosaamiset 5 624 050,20 

Rahat ja pankkisaamiset 517 139,85 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 969 284 589,75 
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