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Kuntalaki 65 §
Talousarvio ja -suunnitelma
Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi 

kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on 

hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi 

(suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 

vuosi.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan 

toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -

suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan 

tehtävien hoitamiseen turvataan.
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16.4 12 - 17 JR seminaari
22.4 Kaupunginvaltuuston seminaari

 - Palvelulinjaukset

22.4 Kokous Kaupunginvaltuusto
24.4 8 - 16 Johtoryhmän kehysseminaari
29.4 Kaupunginhallitus

 - TA-valmistelutilanne

20.5 Kaupunginhallitus
 - TA-valmistelutilanne

20.5 Kokous Kaupunginvaltuusto
 - Kolmannesvuosiraportti tiedoksi 

 - Omistajapoliittiset linjaukset

 - Konserniohjauksen periaatteet

27.5 16.30 - KH ja lautakunnat: TA-seminaari
 - Vuoden 2014 talousarvion lähtökohdat ja tavoitteet

28.-29.5 Johtoryhmän kehysseminaari
10.6 Kokous Kaupunginvaltuusto

 - Palvelulinjaukset

 - Kaupunginjohtajan talousselonteko
 - Vuoden 2012 tilinpäätösten hyväksyminen

28.-29.1 Keuruu KH:n seminaari
5.-6.2 Peurunka KV:n seminaari
11.2 Kokous Kaupunginvaltuusto
21.2 8.15-13.00 Johtoryhmän seminaari
4.3 Kokous Kaupunginvaltuusto

 -Kuntarakennelausunto

11.3    KH
 - TP 2012 ennakkoinfo

12.-13.3 Yhteistyöseminaari
21.3 12 - 17 Johtoryhmän seminaari
25.3 10.00 - 11.30Tilinpäätösinfo tiedotusvälineille
25.3 12-14 KH

 - TP 2012 hyväksyminen

25.3 14-16 Kaupunginvaltuuston seminaari
 - Ennakkotiedot tilinpäätöksestä

 - Omistajapoliittiset linjaukset

 - Konserniohjauksen periaatteet

25.3 Kokous Kaupunginvaltuusto
 - Vuoden 2013 TA-muutokset / uudelleenbudjetointi

Vuoden 2014 talousarvion valmisteluaikataulu, kevät



Kaupunginhallitus
 - Talousarvion valmistelutilanne

26.8 Kokous Kaupunginvaltuuston kokous
Johtoryhmän seminaari
Kaupunginhallitus
 - Talousarvion valmistelutilanne

ennen 6.9 Koko päivä Johtoryhmän seminaari
23.9 Kokous Kaupunginvaltuuston kokous

Vko 38-39 Lautakuntien käsittelyt
27.9 Lautakuntien lausunnot TA-esityksestä

 - Toiminnalliset tavoitteet 2014
 - Palveluiden muutokset

Yhteistyötoimikunta
Kaupunginhallitus
 - Talousarvion valmistelutilanne

Yhteistyötoimikunta
Johtoryhmän talousarvioseminaari
 - TA-esityksen valmistelu

21.10 Kokous Kaupunginvaltuuston kokous
TA-info medialle ja KH:lle
 - KJ:n TA-esitys

Johtoryhmän seminaari
Yhteistyötoimikunta
Kaupunginhallituksen TA-seminaari
 - KH:n TA-esityksen valmistelu

Johtoryhmän seminaari
18.11 Kokous Kaupunginvaltuuston kokous

 - Vuoden 2013 talousarvion muutokset
 - Päätökset veroprosenteista

Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle
Yhteistyötoimikunta

2.12 Kokous Kaupunginvaltuuston kokous
 - Talousarvion käsittely

16.12 Kokous Kaupunginvaltuuston kokous

Vuoden 2014 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy



Kaupunginvaltuusto

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu
– Vuoden 2012 tilinpäätösinfo 25.3

– Kolmannesvuosiraportti 1/3 20.5

• Kaupunginjohtajan talousselonteko    10.6       
– Vuoden 2014 talousarvion lähtökohdat ja tavoitteet

– Vuoden 2012 tilinpäätös ja arviointikertomus 10.6

– Kolmannesvuosiraportti 2/3 23.9

• Talousarvion lähetekeskustelu

• Päätökset veroista 18.11

• Talousarviokokous 2.12



Kaupunginhallitus

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu

• TA-valmistelutilanne

• KH:n ja lautakuntien seminaari 27.5

• TA-valmistelutilanne

• KJ:n TA-esityksen info

• Talousarvioseminaari

• Esitys TA:sta ja veroista

• TA-esitys valtuustolle



Lautakunnat

2014 talousarvion valmistelu

• TA:n lähtökohdat 

• KH:n ja lautakuntien seminaari 27.5

• TA-iltakoulut tarvittaessa

• Lausunto TA-luonnoksesta 6.9 mennessä
– Palvelujen muutokset

– Toiminnalliset tavoitteet

• Käyttösuunnitelman linjaukset

• Käyttösuunnitelman hyväksyminen       31.12 mennessä



Kaupunginhallituksen ja 
lautakuntien seminaari 27.5.2013
• Kuluvan vuoden talousarvion toteutuminen

– Kolmannesvuosiraportti ja toimenpiteet TA:n toteuttamiseksi

• Verotulojen ja valtionosuuksien ennusteet

– Valtion linjausten vaikutus Jyväskylän talouteen

• Nykyisen toiminnan ja päätösten perusteella tehty arvio toiminnan 

menoista ja tuloista sekä vuosikatteesta ja lainoitustarpeesta

– Tilanne jos ei tehdä uusia päätöksiä 

• KH:n linjaukset valmisteltavista talousarvioon vaikuttavista asioista

• Vuoden 2014 talousarvion  ja valtuustokauden 2013- 2016 

taloussuunnitelman taloudelliset tavoitteet



Taloustoimikunnan tavoitteet:
• Jyväskylän kaupungin talous tasapainotetaan siten että vuonna 

2016 vuosikate on vähintään poistojen suuruinen eikä kaupungin 
velkamäärä lisäänny. 

• Kunnallisveroprosentti pidetään kilpailukykyisenä muihin suuriin 
kaupunkeihin verrattuna

• Käyttömenojen kasvu on alle suurten kaupunkien keskiarvon

• Vuoden 2014 talousarvion laatimiseen liittyvät poliittiset linjaukset
– Päätökset jo keväällä TA:n laadinnan pohjaksi

• Pysyvä vaikutus, ei kertatoimenpiteitä jos ei ilmene mitään todella 
yllättävää
– Lomautukset eivät ole tavoite… 



Taustaa taloustoimikunnan työlle:

• Nettiin työtila jonne kootaan:
– http://aatami/khallinto/Kaupunginhallitus/taloustmk/Taloustoimikunta/Forms/A

siakirjat.aspx

– Aikaisempien taloustoimikuntien raportit
• Kaupunki 2003
• MLK 2005
• MLK 2007
• Kaupunki 2005
• Kaupunki 2007

– Muiden kaupunkien talouden tasapainotusohjelmat

– Toimikunnan muistiot ja muu materiaali



Työskentelyteemoja:

• Tavoitteet ja lähtökohdat
• Kaupungin talouden tila ja tulevaisuus
• Palvelukokonaisuuksittain:

– Valmistelijoina ao apulaiskaupunginjohtaja ja 
vastuualuejohtaja

– Mahdollisuudet vaikuttaa tuloihin ja menoihin
• Palvelulinjaukset:

– Mitä tehdään itse ja mitä ostetaan, perusteet ratkaisuille
• Palveluverkkolinjauksiin perustuvat tilasäästöt
• Palvelualoitteen käyttöönotto ?
• ……



Konserninäkökulma:

• KV: Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjauksen 
periaatteet:

• Tarkistukset ja muutokset edellisen valtuuston päätöksiin

• Esittely KV:n seminaarissa 25.3, päätökset kokouksessa 20.5 

• Perusteet ja laskelmat tytäryhtiöiden omistamiselle: miksi pidetään tai 
myydään

• Konserniyhteisöjen riskit…

• Konsernirakenteen kehittäminen…

• Veteraanisäätiöiden periaatelinjaukset

• KH: Hyvä hallintotapa ja konserniohjeet
• Taseen läpikäynti: mahdolliset realisointikohteet



- Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitova erä on määrärahan menojen ja 
tulojen erotus eli toimintakate.

- Hallintosäännön 6 § mukaan lautakunnat päättävät tehtäväalueensa 
talousarvion käyttösuunnitelmasta. Käyttösuunnitelmassa kohdennetaan 
valtuuston hyväksymän määrärahan käyttö. 

- Mikäli vuoden aikana valmistuvien seurantatietojen perusteella 
havaitaan ylitysuhkia, tulee niihin reagoida käyttö suunnitelman 
muutoksella valtuustoon nähden sitovan määrärahan p uitteissa. 

KÄYTTÖTALOUS 2011 2012 2013 1 000 € %

Konsernihallinto ja kilpailukyky 16 084 19 843 21 789 1 945 9,8 %

Sosiaali- ja terveyspalvelut 262 985 273 742275 119 1 377 0,5 %

Vanhus ja vammaispalvelut 82 371 91 329 95 053 3 724 4,1 %

Kasvun ja oppimisen palvelut 173 310 178 363183 713 5 350 3,0 %

Kulttuuri ja liikuntapalvelut 35 383 37 352 39 652 2 300 6,2 %

Kaupunkirakennepalvelut 17 855 17 679 22 001 4 322 24,4 %

Kaupunginvaltuustoon nähden
sitovat tulot ja menot 2013, 1000€



Talousarvion 2013 sitovuus ja seuranta
4.4.1 Käyttötalousosa

• Valtuustoon nähden sitova on määrärahan menojen ja tulojen erotus eli toimintakate. 

• Apulaiskaupunginjohtajan tulee huolehtia siitä, ett ä palvelukokonaisuuden 

määräraha ei ylity. Apulaiskaupunginjohtajan tulee tämän varmistamiseksi tehdä 

lautakunnalle tarvittavat esitykset määrärahojen mu uttamiseksi. Muutokset tulee 

tehdä siten, että valtuustoon nähden sitovien toimi nnallisten tavoitteiden 

toteutuminen ei vaarannu.

4.4.2 Investointiosa

• Seuraavien investointimenot ja -tulot ovat valtuustoon nähden sitovia:

– Maa- ja vesialueet

– Irtain käyttöomaisuus

– Osakkeet ja osuudet

– Tilapalvelun investointimenojen loppusumma

– Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet

– Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka

4.4.3 Tulossuunnitelmaosa

• Tulossuunnitelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat 

verotulot, valtionosuudet sekä rahoitustulojen ja -menojen yhteismäärä. 



Talousarvion 2013 sitovuus ja seuranta

4.4.4 Rahoitussuunnitelmaosa

• Valtuustoon nähden sitova tuloerä on lainakannan muutos sekä antolainasaamisten 

lisäysten ja vähennysten erotus eli antolainauksen muutokset yhteensä.

4.4.5 Kunnan liikelaitokset

• Kunnan liikelaitoksia sitova meno- tai tuloerä on liikelaitoksen yli-/ alijäämä. 

4.4.6 Tytäryhteisöt

• Tytäryhteisö on velvollinen raportoimaan valtuustoo n nähden sitovien 

toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tote utumisesta vuoden 2013 

kolmannesvuosiraporttien yhteydessä sekä tilinpäätöstä laadittaessa. 

Tarkastuslautakunta sekä kaupungin tilintarkastaja arvioivat tavoitteiden toteutumista 

kuntalain edellyttämällä tavalla.

4.4.7 Käyttösuunnitelma

• Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelukokonaisuudet valmistelevat sen 

perusteella käyttösuunnitelmansa, jotka lautakunta hyväksyy joulukuun aikana.



4.4.9 Toiminnallisten ja taloudellisten 
tavoitteiden seuranta

• Palvelukokonaisuuksien tulee toimittaa kuukausiraporttiin määrärahakohtainen 
ennuste toimintatulojen ja toimintamenojen toteumasta ja sanallisella kuvauksella 
selventää mahdolliset poikkeamat ennustetun toteuman ja talousarvion välillä.

• Apulaiskaupunginjohtajien ja vastuualuejohtajien tulee huolehtia siitä, että 
palvelukokonaisuuden määräraha ei ylity. Mahdollisen ylitysuhkien osalta on 
kuukausiraportoinnin yhteydessä raportoitava toimenpiteistä, jolla 
talousarvion ylitykset voidaan välttää talousarviovuoden aikana.
Apulaiskaupunginjohtajien tulee samassa yhteydessä raportoida 
kaupunginhallitukselle, mikäli lautakuntien tekemät päätökset vaarantavat 
talousarvion toteutumisen.

• Toimenpideohjelma toimitetaan konsernihallintoon samassa yhteydessä raportin 
tietojen kanssa.

• Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan vuoden aikana 
annettavien kolmannesvuosiraporttien avulla. Kolmannesvuosiraportissa 
palvelualueet esittävät tavoitteiden toteutumisen seurantaan perustuvan 
käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta koko talousarvio-vuoden osalta. Mikäli 
toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaennusteet ovat ristiriidassa 
keskenään tai talousarvion kanssa, tulee asia saattaa kaupunginhallituksen 
käsittelyyn.



Talousarvion seuranta- ja raportointiaikataulu 2013
Viimeinen 

kirjauspäivä
KH/KV 

käsittely

Tammikuu 8.2.2013 18.2.2012

Helmikuu 8.3.2013 18.3.2012

Maaliskuu 5.4.2013 15.4.2012

Huhtikuu (Kolmannesvuosiraportti) 7.5.2013 20.5.2012

Toukokuu 7.6.2013 17.6.2012

Kesäkuu 5.7.2013  -

Heinäkuu 8.8.2013 19.8.2012

Elokuu (Kolmannesvuosiraportti) 6.9.2013 23.9.2012

Syyskuu 7.10.2013 14.10.2012

Lokakuu 8.11.2013 18.11.2012

Marraskuu 9.12.2013 16.12.2012

*Kolmannesvuosiraportti jaetaan valtuustolle ja se on kuukausiraporttia laajempi

selvitys kaupungin taludellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta


