
TALOUSKESKUS-LIIKELAITOS



Talouskeskus on toiminut 

palvelukeskuksena vuodesta 2005 ja 

liikelaitoksena vuodesta 2007. 

Talouskeskus-liikelaitos tarjoaa 

materiaali-, talous- ja 

henkilöstöhallinnon palveluja sekä 

sovelluspalveluja Jyväskylän 

kaupunkikonsernille sekä seudun 

kunnille ja kuntayhtymille. 

  

Talouskeskus



PALVELUMME

TALOUS- 
HALLINNON 
PALVELUT

PALKKA- JA 
HENKILÖSTÖHALLINNON 

PALVELUT

SOVELLUS- 
PALVELUT



ASIAKKAAMME

JYVÄSKYLÄN 
KAUPUNKI, 

LIIKELAITOKSET JA   
 KONSERNIYHTIÖITÄ

KESKI-SUOMEN 
SAIRAANHOITOPIIRI

HANKASALMEN 
KUNTA

JYVÄSKYLÄN 
KOULUTUS- 

KUNTAYHTYMÄ
Total 

kiinteistö- 

palvelut Oy

Jyväskylän 

vuokra-asunnot Oy

Jykes 

kiinteistö Oy:n 

tyttäret



- 70 vakituista 

- keski-ikä 51,9 vuotta 

- koulutuksia 
keskimäärin 

2,9 päivää per henkilö 

- tutkintoon 
johtavissa koulutuksissa  

4 henkilöä 

- 10 työssäoppijaa 

HENKILÖSTÖ LUKUINA



Meille on tärkeää tehdä 
työmme 

huolellisesti, täsmällisesti ja 
asiakasta kuunnellen. 

 
Teemme sen minkä 

lupaamme!



PALVELUMME



PALKKA- JA HENKILÖSTÖHALLINNON 
PALVELUT

palkkojen ja palkkioiden maksaminen 

palkkamateriaalin käsittely ja arkistointi 

sairausvakuutus-, vanhempainvapaa- ja 

työtapaturma-asioiden neuvonta, käsittely, 

korvausten hakeminen ja kirjaaminen 

viranomaistilitykset ja -tilastointi 

palkansaajien neuvonta vuosiloma-asioissa 

ja palkan maksuun liittyvissä asioissa 

palkka- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien 

hallinta ja ylläpito, käyttäjien kouluttaminen 

ja järjestelmätuki 

matkustamiseen liittyvät järjestelmäpalvelut 

palkka- ja henkilöstöraportointi 



TALOUSHALLINNON PALVELUT
Laskennan ja rahoituksen palvelut 

Laskutuksen palvelut 

kirjanpito ja tilinpäätökset

käyttöomaisuuskirjanpito 

arvonlisäverotilitykset ja arvonlisäverotukseen 

liittyvä neuvonta 

maksuliikenne 

veroilmoitukset 

sisäinen laskenta 

raportoinnin palvelut 

tilastot ja ilmoitukset viranomaisille 

rahoituksen palvelut: maksuvalmius, kassanhallinta, 

sisäinen pankki, konsernitili, lainat ja takaukset  

Myyntilaskutus ja -reskontran hoitaminen

Perustietojen/rekisterien ylläpito

Saatavien valvonta ja perinnän palvelut

Ostolaskujen sähköinen kierrätys ja kierron hallinta

Ostolaskujen maksatus ja ostoreskontran hoitaminen

Ostamisen ja tilaamisen hallinta



SOVELLUSPALVELUT
Sovellusten ylläpito ja 

kehittäminen sekä muutoshallinta

Asiantuntija-, pääkäyttäjä- ja 

 neuvontapalvelut

Sovellusten käyttöönotto- ja 

laajennusprojektit

Prosessien tuki ja laadun 

kehittäminen



TAVOITTEENA ON ALENTAA KOLMEN KESKEISIMMÄN 
PALVELUTUOTTEEN SUORITEKOHTAISIA YKSIKKÖKUSTANNUKSIA.

4,30e/ 
ostolasku 

2,10e/ 
myyntilasku 

14,50e/ 
palkkapussi 

Tavoitteet vuodelle 2017



Toteutamme 

vähintään kaksi 

auditointia ja 

jatkamme jo 

toteutetuissa 

auditoinneissa 

esiintulleiden 

kehityskohteiden 

toteuttamista.

1 2 3 4
Toteutamme 

tietojärjestelmien 

kehittämishankkeita 

investointiohjelman 

mukaisesti. 

Hankkeilla 

edistämme 

digitalisaatiota ja 

tuottavuuden 

kehittämistä. 

Kannustamme ja

tuemme

henkilöstön

osallistumista

osaamisen, sekä

oman työn,

toiminnan ja

palveluiden

kehittämiseen.

Uudistamme 

toimintatapojamme 

ja lisäämme 

sähköisiä 

prosessejamme niin, 

että toimistopaperin 

kulutus vähenee 5% 

edellisvuoteen 

nähden.

Hoidamme perustehtävämme hyvin ja kustannustehokkaasti

KEHITTÄMISTAVOITTEEMME 2017



ORGANISAATIOMME



AJANKOHTAISTA
Meneillään valmistelutyö, jonka tavoitteena 

on selvittää talous- ja henkilöstöhallinnon 

palvelutuotannon järjestäminen Jyväskylän 

kaupungille ja maakunnalle 

yhtiömuotoisesti ja yhteystyössä jo alalla 

toimivan inhouse-yhtiön kanssa.

Selvitystyötä tehdään Kunnan Taitoa Oy:n 

ja Monetra Oy:n kanssa

Selvitys valmistuu vuoden loppuun 

mennessä



OLLAAN 
YHTEYKSISSÄ!
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Tutustu toimintaamme, lue kuulumisiamme:


