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Tilinpäätös 2020 pähkinänkuoressa
• Tilinpäätös toteutuu selvästi ennakko-odotuksia paremmin. Tilikauden 

ylijäämä on 16,4 miljoonaa euroa, lainakanta pienenee 24,1 miljoonaa 
euroa. 

• Myös kuntatalous kokonaisuutena toteutui ennusteita paremmin. 
Ennakkotietojen mukaan se oli 1,7 Mrd. euroa ylijäämäinen.

• Hyvän tilinpäätöksen taustalla ovat erityisesti seuraavat tekijät:
1. Kaupunki sopeutti talouttaan ja koronasta johtuvat palvelujen sulut ja vajaakäyttö toivat säästöjä
2. Talouden ja työllisyyden heikentyminen oli ennusteita maltillisempaa
3. Valtion myöntämät kertaluonteiset tuet koronatilanteen hoitamiseksi paransivat kaupungin 

taloutta. Tuet yhteensä 44,3 miljoonaa euroa.

• TP 2020 ei anna todellista kuvaa kaupungin talouden tilasta koronan ja 
kertaluontoisten tukien takia. Vertailukelpoisuus edellisiin ja tuleviin 
vuosiin on heikko.

• Talouden rakenteelliset haasteet eivät ole poistuneet ja toisaalta koronan 
takia talouden kehityskuvaan on tullut uusia epävarmuustekijöitä.
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TP 2019 TP 2020 Muutos
Veroprosentti 20,00 % 20,00 %  0 %-yks.
Asukasluku 142 400 143 485 1 085

Toimintakulut, milj. euroa 855,7 878,3 22,6
Verotulot, milj. euroa 524,2 549,1 24,9
Valtionosuudet, milj. euroa 174 230 56,6
Vuosikate, milj. euroa 22,2 71,8 49,6
Vuosikate % poistoista 41,3 % 128,9 %  87,6 %-yks.
Vuosikate, euroa/asukas 155,9 500,4 344,5
Tilikauden yli/alijäämä -31,2 16,4 47,6

Investoinnit brutto, milj. euroa  68,1 64,6 -3,5
Bruttoinvestoinnit, euroa/as 478 450 -28
Lainat, milj. euroa 407,0 382,9 -24,1
Lainat euroa/as 2 858 2 669 -190

Jyväskylän tilinpäätös 2020



Jyväskylän kasvu vuonna 2020 oli Suomen 7. voimakkainta. 
Väestön muutos osatekijöittäin TOP 20 kunnat.



Taloustoimikunnan loppuraportti

• Taloustoimikunnan loppuraportti vuosille 2021-2025 valmistui helmikuussa ja 
KH merkitsi sen tiedoksi 8.3.2021.

• Loppuraportin mukaisesti Jyväskylän toimintakate on 7. edullisin Suomen 
kunnista. Talouden haasteet ovat erityisesti tulopuolella. 

• Hyvästä tilinpäätöksestä huolimatta talouden tasapainottamistarve on tuleville 
vuosille +10 M€ (2022) +5 M€ (2023) +5 M€ (2024), mikäli tämän vuoden 
talousarvio toteutuu suunnitellusti ja toimintaympäristössä ei tapahdu 
merkittäviä muutoksia. 

• Laadittua raporttia käytetään tulevina vuosina talousarviotyön tukena ja 
erityisesti toiminnan ja palveluiden kehittämisessä. 

• Yksittäiset kehittämis- tai säästötoimenpiteet valmistellaan ja 
konkretisoidaan osana talousarvion valmistelua. Valmisteluun 
sisällytetään toimenpiteiden vaikutusten ennakkoarviointi, niiden 
jaksottaminen ja vastuuttaminen. 
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Tuloslaskelma
2016 2017 2018 2019 2020

(milj. euroa) euroa %
Toimintatuotot 187,9 173,7 175,5 168,8 159,3 -9,5 -5,6 %
Toimintakulut -819,7 -801,4 -827,1 -855,7 -878,3 -22,6 2,6 %
Toimintakate -631,8 -627,7 -651,5 -687,0 -719,0 -32,0 4,7 %
Verotulot 507,4 514,4 513,8 524,2 549,1 24,9 4,8 %
Valtionosuudet 176,7 173,3 173,5 173,6 230,2 56,6 32,6 %
Rahoitustuotot ja -kulut 7,0 7,1 13,4 11,4 11,4 0,1 0,8 %

Korkotuotot 8,9 8,9 8,9 9,0 9,0 0,0 0,3 %
Muut rahoitustuotot 3,9 4,5 10,6 7,8 7,9 0,1 1,8 %
Korkokulut -5,8 -6,2 -6,1 -5,4 -5,5 -0,1 2,0 %
Muut rahoituskulut 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 -45,3 %

Vuosikate 59,3 67,1 49,1 22,2 71,8 49,6 223,3 %
Poistot ja arvonalentumiset -54,9 -53,6 -49,1 -53,8 -55,7 -1,9 3,6 %

Suunnitelman mukaiset poistot -52,2 -51,0 -48,8 -50,7 -52,8 -2,1 4,2 %
Lisäpoistot -0,9 -2,6 -0,3 -3,1 -2,9 0,2 -6,0 %
Arvonalentumiset -1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Tilikauden tulos 4,4 13,5 0,0 -31,6 16,1 47,7 -150,9 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -121,3 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 4,8 13,8 0,3 -31,2 16,4 47,6 -152,7 %

Tuloslaskelman tunnusluvut
Toimintatuotot/Toimintakulut, % 22,9 % 21,7 % 21,2 % 19,7 % 18,1 %
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset % 108,1 % 125,2 % 99,9 % 41,3 % 128,9 %
Vuosikate, Euroa/asukas 427 479 347 156 500 344,5 220,9 %
Asukasmäärä 138 850 140 188 141 305 142 400 143 485 1 085,0 0,8 %

Muutos 2019-2020



Kaupungin ylijäämäkertymä vahvistui



Kaupungin toimintakulujen jakauma TP 2020



Kaupungin kertaluontoiset koronatuet 2020

• Taulukossa esitettyjen koronatukien lisäksi Jyväskylän kaupunki sai elinkeinoelämän veronmaksulykkäysten 
kustannusneutraalia kompensaatiota vuonna 2020 2,7 miljoonaa euroa, joka vähennetään vuosien 2021 (-2,1 M€) ja 2022 
(-0,6 M€) valtionosuuksista. 

• Keski-Suomen pelastuslaitos sai sisäministeriöltä avustusta koronan aiheuttamiin kustannuksiin 33 600 euroa ja Kylän 
Kattaus -liikelaitos KEHA-keskukselta 14 230 euroa toiminnan rajoituksista aiheutuneisiin tulon menetyksiin.



Koronan aiheuttamat lisäkustannukset ja 
tulonmenetykset 

• Arvion mukaan koronatilanne aiheutti seuraavat tulonmenetykset ja 
lisäkustannukset tilivuoden 2020 talouteen:

1. Toimintatuottojen menetykset -9,7 M€
2. Lisäkustannukset kaupungin talouteen +12,5 M€
3. Verotulojen pienentyminen -12,5 M€

• Koronan negatiiviset talousvaikutukset kaupungin talouteen olivat yhteensä 
34,7 M€ vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

• Koronatilannetta pystyttiin myös hyödyntämään toimintakulujen hallinnassa. 
Palvelusulkujen ja palveluiden vajaakäyttö mahdollisti 5-10 M€ 
toimintakulujen leikkaamiseen. 

• Esimerkiksi henkilöstöä sijoitettiin kaupungin sisällä muihin tehtäviin, 
henkilöstöä lomautettiin, palkattomia vapaita pidettiin ja säästövapaita 
purettiin. Myös erilaiset matkustus-, kuljetus-, majoitus- ja 
ravitsemuskustannukset toteutuivat selvästi suunniteltua matalampina jne. 



Investointitalous

• Jyväskylän kaupunki investoi viime vuonna 64,6 M€, joka vastaa edellisten 
vuosien investointitasoa. 

• Investoinnit olivat noin 450 euroa/asukasta kohden, joka on suurten 
kaupunkien vertailussa keskimääräistä vähemmän.

• Investoinneista ¾ oli talonrakennus- ja kunnallistekniikan hankkeita. 
• Yksittäisinä kohteina suurimpia investointeja viime vuonna oli Keljonkankaan 

yhtenäiskoulu (13,8 M€) ja Kortepohjan päiväkotikoulu (5,2 M€). Hankkeet 
jatkuvat vielä kuluvalle vuodelle. 

• Investointien tulorahoitusprosentti oli 112,2 %. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kaupunki pystyi vuosikatteella (omalla tulorahoituksella) rahoittamaan 
juoksevien kulujen lisäksi kaikki investoinnit. 

• Kaupungin lainakanta oli 382,9 M€ eli 2.669 euroa/asukasta kohden. 
Lainakanta aleni edellisestä vuodesta -24,1 M€. 

• Tilinpäätösennakkotietojen mukaan kuntien yhteenlaskettu lainakanta on 
3.478 euroa/asukas.



Kaupungin lainakanta aleni edellisestä vuodesta

Vuonna 2020 kuntien 
keskimääräinen lainakanta oli 
3.478 €/asukas (ennakkotieto)



Kaupunkikonsernin tilinpäätös 2020

• Kaupunkikonsernin tilinpäätös oli ylijäämäinen 16,2 M€ ja kertyneitä 
ylijäämiä kaupunkikonsernin taseessa on 20,9 M€. 

• Kaupunkikonsernin investointimenot olivat 181,5 M€. Suurimmat investoinnit 
tekivät kaupunki (64,6 M€), sairaanhoitopiiri (54,6 M€ sairaala Nova), Alva 
(25,1 M€) ja Jyväskylän Vuokra-asunnot (10,3 M€). 

• Kaupunkikonsernin investointien tulorahoitusprosentti oli 78,3 prosenttia ja 
se oli 37,3 prosenttiyksikköä parempi kuin edellisenä vuonna. 

• Kaupunkikonsernin lainakanta oli 1,2 Mrd. euroa ja se kasvoi edellisestä 
vuodesta 10,6 M€. Kaupunkikonsernin lainakannan kasvu viimevuosina on 
johtunut erityisesti sairaala Nova hankkeesta.

• Kaupunkikonsernin lainakanta oli 8.549 euroa/asukas, kun se 
kuntakonserneissa keskimäärin oli 7.105 euroa/asukas vuonna 2019. 
Vuoden 2020 tietoa ei ole vielä käytössä.



Osuus 
sairaanhoitopiiristä

261,2
21 %

Alva-yhtiöt
231,8
19 %

Jyväskylän Vuokra-
asunnot

201,0
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Jykia
40,9; 3 %

Huhtasuon kouluk.
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21,9; 2 %

Muut 
34,5; 3 %

Kaupunki ulkoiset
297,7
24 %

KONSERNIN ULKOINEN LAINAKANTA TP 2020
1 226,6 milj. euroa

Konsernin lainakannan jakautuminen



TP 2020 heijastusvaikutus tulevaan

• Vaikean koronavuoden valopilkku oli se, että kaupungin talous toteutui 
ennakko-odotuksia paremmin. Kaupungin ylijäämäkertymä vahvistui ja 
taseen tunnusluvut paranivat.

• Kuitenkin tilivuosi 2020 oli koronasta johtuen poikkeuksellinen ja se ei anna 
oikeaa kuvaa talouden tilanteesta. Vuodesta 2022 on tulossa Jyväskylän 
kaupungin, kuten koko kuntakentän, taloudelle haastava vuosi.  

• Tämä johtuu erityisesti siitä, että valtion myöntämät kertaluonteiset 
koronatuet ovat päättymässä, mutta koronan heijastusvaikutukset 
heikentävät edelleen kaupunkien taloutta. 

• Koronavuodesta on hyvä ottaa oppia tuleviin vuosiin muutos- ja 
reagointikyvyn sekä toimintatapojen ja -mallien uudistamisen osalta. 

• Merkittävä toimintaympäristön muutos on mahdollinen 
hyvinvointialueuudistus, josta eduskunnan on määrä päättää kevään 2021 
aikana.



Tilikauden tuloksen käsittely

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

Tuloksen käsittely
• Kaupunginhallitus esittää, että vuoden 2020 tilinpäätöksessä tehdään

seuraavat tuloksen käsittelyyn liittyvät poistoeron sekä rahastojen lisäykset
ja vähennykset:
1. Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
2. Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään sääntöjen mukaisesti tuloslaskelmaan

kirjattujen luottotappioiden ja saatujen luottotappioiden, muiden
tuottojen sekä saatujen korkotuottojen välinen erotus 16 037,93 euroa.

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


