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1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 

 

Saarijärven kaupungin talousarviovalmistelua on toteutettu toimintaympäristöltään muuttuvassa ja osin epävar-

massakin tilanteessa. Ensi vuoden toimintaa ja myös tulevan vuoden talousarviota tulee merkittävästi hallitsemaan 

sote-uudistus, missä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastuspalvelut organisoidaan uudelleen. Tulevaisuudessa 

näistä palveluista vastaa hyvinvointialueet.  Tämä muutos vaikuttaa kaupungin toimintaan muuan muassa siten, 

että Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin ja SoTe-kuntayhtymän ja sen liikelaitos Saarikan toiminnat siirtyvät uudelle 

hyvinvointialueelle. Kaupungin omista toiminnoista mm. oppilashuollon palvelut ja tukipalveluista SoTen kirjanpi-

topalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta alkaen. Saarijärven kaupungin tuottamista tukipalve-

luista ravitsemispalvelut tulee organisoida uudelleen ensi vuoden aikana, sillä hyvinvointialue ei voi tehdä suoria 

hankintoja kaupungilta. Muutoksella on myös merkittäviä vaikutuksia Saarijärven kaupungin talouteen. Taloudesta 

tulee hallittavampi kokonaisuus, sillä sote-kustannukset ovat edellisinä vuosina nousseet enemmän kuin kuntien 

kantokyky on ollut. Sote-uudistuksen vaikutuksia suunnitelmakauden tuleviin valtionosuuksiin ja verotuloihin ei 

vielä pystytä tarkkaan ennakoimaan, mutta muutoksesta huolimatta talouden tulojen ja menojen tasapaino täytyy 

säilyttää jatkossakin.  

Vuoden 2022 talousarvio pitää Saarijärven kaupungin taloudellisen tilanteen lähes ennallaan. Tuloveroprosentti 

säilyy 22 %:ssa. Saarijärven kaupungin tarjoamat palvelut säilyvät edelleen hyvällä tasolla. Investointihankkeista 

merkittävin on uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen 2. vaiheen rakentaminen. Koulu- ja kulttuurikeskuksen valmis-

tuminen tuo merkittävän parannuksen tällä hetkellä käytössä oleville tiloille. Uudet tilat mahdollistavat erilaisten 

toimintojen ja tapahtumien yhdistämisen sekä useat harrastamisen mahdollisuudet samoissa tiloissa.  

Koulu- ja kulttuurikeskuksen valmistuminen lisää kaupungin vuosittaisia leasing-vuokrakuluja arviolta 0,8 milj. eu-

roa suunnitelmavuodelle 2023, josta alkaen hankkeeseen liittyvien leasingvastuiden vuosittainen kokonaisvaikutus 

taloussuunnitelmavuosina on arviolta noin 1,9 milj. euroa.  Investointiohjelma sisältää myös uusien ja peruskorjat-

tavien kohteiden suunnittelua mm. uuden paloaseman ja uuden jätevedenpuhdistamon rakentamiseksi sekä ui-

mahallin peruskorjaamiseksi. 

Kaupungin uusi strategia valmistellaan vuoden 2022 aikana. Strategiatyössä keskeisiksi asioiksi noussee Saarijärven 

elinvoiman ja työllisyyden edistäminen.  Saarijärven elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta kehitetään myös tällä 

talousarviolla useilla toimenpiteillä. Uudet yritykset ovat esittäneet kiinnostustaan sijoittua Saarijärvelle ja myös 

paikalliset yritykset ovat kiinnostuneita laajentamaan omaa toimintaansa kaupungin alueella. Näihin tarpeisiin ta-

lousarviossa vastataan talousarviovarauksella uuden teollisuusalueen rakentamiseksi Linnan alueelle sekä Tarvaa-

lassa sijaitsevien teollisuustonttien kehittämiseksi. Asumisen houkuttelevuutta lisätään uusilla ranta-asumisen 

kohteilla.  

Saarijärvi pitää edelleen hyvää huolta asukkaistaan sekä luo mahdollisuuksia uusille yrityksille ja työpaikoille.   

 

 

Satu Autiosalo,  
vs. kaupunginjohtaja 
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2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1.  TALOUSARVION PERUSTEET  
 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenteri-

vuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarviossa hyväksytään 

kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyt-

tävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Saarijärven kaupungin talous-

suunnitelmakausi on kolme vuotta, josta ensimmäinen vuosi on sitova talousarvio.  

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtä-

vien hoitamiseen turvataan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvi-

oon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 

Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista 

seuraavan vuoden alusta lukien. Mikäli taseeseen kertyy alijäämää, tulee kunnan taloussuunnitelmassa päättää 

yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Jos kunta ei covid-19-epidemiasta 

johtuvien poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi voi kattaa taseeseensa kerty-

nyttä alijäämää säädetyssä neljän vuoden määräajassa, valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta päättää, 

että alijäämä on katettava kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 

Kuuden vuoden kattamisaikaa koskeva kuntalain säännös on voimassa väliaikaisesti 1.12.2020–31.12.2025. 

Kuntakonsernit voivat päätyä erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskevaan arviointimenet-

telyyn (ns. kriisikuntamenettely). Kriisikuntakriteerejä on uudistettu vuonna 2019 ja laki on tältä osin tullut voi-

maan 1.3.2019. Uudistetut kriteerit kuvaavat kunnan taloutta eri näkökulmista nykyistä paremmin. Mittariston 

rakenne säilyy ennallaan, mutta tunnuslukuja ja niiden raja-arvoja on muutettu. Uusia raja-arvoja sovelletaan en-

simmäisen kerran vuonna 2022 vuosien 2020 ja 2021 tilinpäätösten tunnuslukujen perusteella. Siihen asti sovelle-

taan, mitä lain voimaan tullessa voimassa olleessa kuntalain 118 §:ssä säädetään. 

Kuntalain 118 §:n mukaisesti erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettely voi-

daan uudistuneiden raja-arvojen mukaisesti käynnistää, jos  

 kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa 

 kunnan konsernitaseeseen on kertynyt alijäämää viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1 000 euroa ja 

sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohden TAI 

 kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäisenä vuotena täyttäneet kaikki 

laissa säädetyt raja-arvot, jotka ovat: 

o kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 % 

o kunnan tuloveroprosentti on vähintään 2,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien 

painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 

o asukasta kohden laskettu kunnan konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden määrä ylit-

tää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän 

vähintään 50 prosentilla 

o konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 
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Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Saarijärven kuntakonsernin vuosikate oli ylijäämäinen, konsernitaseessa oli kerty-

nyttä ylijäämää (948 €/asukas), eivätkä neljän uuden arviointikriteeristön raja-arvot täyttyneet. Saarijärven kau-

pungin osalta arviointimenettelyä ei tunnuslukuihin pohjaten tarvitse käynnistää. 

 

2.2.  YLEISET TALOUSNÄKYMÄT SUUNNITTELUKAUDELLA  
 

Talouden toipuminen vuoden 2020 alussa alkaneesta covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa vuoden 2021 ke-

väästä alkaen. Varsinkin työllisyys on kohentunut nopeasti. Talouden elpyminen jatkuu edelleen, ja sen seurauk-

sena BKT:n arvioidaan valtiovarainministeriön syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan kasvavan 2,9 % 

vuonna 2022 ja 1,4 % vuonna 2023. Kasvukehitys on positiivista viennin tukemana, ja ennen kaikkea euroalueen 

toipuminen jatkuu edelleen voimakkaana. Ennusteessa on oletettu, että mahdollinen tautitilanteen heikentyminen 

ei rajoita talouden toipumista. Kuitenkin taudinkehitykseen, virusmuunnoksiin ja rokotekattavuuden kehitykseen 

liittyvät epävarmuudet lisäävät myös ennusteiden epävarmuutta. 

Maailmantalous on elpynyt suhteellisen nopeasti finanssipoliittisen elvytyksen, kulutuskysynnän kasvun ja roko-

tusten etenemisen myötä. Lähiaikojen talousnäkymien mittaristot ovat hieman laskeneet, mutta maailmantalou-

den ennustetaan kuitenkin kasvavan 6,1 % vuonna 2021 ja 4,7 % vuonna 2022. Euroalueella toisella vuosineljän-

neksellä alkanut nopea kasvu jatkuu rajoitusten keventymisen myötä ja palveluiden kysynnän kasvaessa. Yhdys-

valloissa voimakas elvytyspolitiikka on johtanut yksityisen kulutuksen nopeaan kasvuun, joka puolestaan on kiih-

dyttänyt kuluttajahintainflaatiota. Kiinassa talouteen liittyvä keskeinen kysymys on kulutuksen kehitys. Alkuvuoden 

2021 talouskasvusta yli 60 % johtui kulutuksen kasvusta, kun taas esimerkiksi nettoviennin vaikutus talouskasvuun 

oli selvästi pienempi huolimatta siitä, että kesällä 2021 Kiinan ulkomaankauppa kasvoi voimakkaasti. Kaikkiaan 

maailman tavarakauppa on elpynyt nopeaan kasvuun, mutta kauppaa ovat haitanneet muun muassa teollisuuden 

komponenttipula ja konttiliikenteen logistiikkaan liittyvät ongelmat. Kaupan ennakoidaan kasvavan 8,3 % vuonna 

2021, jonka jälkeen kasvu palaa pidemmän aikavälin kehitysuralle. Vuonna 2022 kasvun ennustetaan hidastuvan 

noin viiteen prosenttiin. 

Etlan syksyn 2021 suhdanne-julkaisun ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan jat-

kuvan myös vuonna 2022, kuitenkin vuoden 2021 kasvua hitaammin. Suurimmat talouden riskit liittyvät pande-

mian hallintaan, vaikkakin talouden toipuminen covid-19-pandemiasta on ollut nopeaa vuonna 2021. Uutena huo-

lena ovat myös maailmankaupan logistiikan ongelmatilanteet.  

Suhdanne-julkaisun mukaisesti työttömyysasteen ennakoidaan pysyttelevän ennallaan vuonna 2021, mutta laske-

van ensi vuonna. Vuoden 2021 työttömyysasteeksi ennustetaan 7,8 prosenttia ja vuodelle 2022 noin 6,8 prosent-

tia, mikäli työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työvoiman saatavuus alueittain tai ammateittain ei muodostu 

työmarkkinoiden toimivuuden esteeksi. Syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan ansioiden nousun ja työlli-

syyden kasvun myötä palkkasumman ennustetaan kiihtyvän lähes 4 prosentin vuosittaiseen nousuun vuosina 

2022–2023. Samaan aikaan kansallisella kuluttajahintaindeksillä mitatun inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 pro-

senttiin vuonna 2022 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2023. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden 

hintoihin. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty VM:n keskeiset talousennusteluvut keskipitkälle aikavälille. 
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(Lähteet: VM Taloudellinen katsaus syksy 2021 27.9.2021, ETLA suhdanne-ennuste syksy 2021) 

 

2.3.  KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT  

Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kuntataloudessa hyvin poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta 

tilanteesta kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 hyvään tilanteeseen, johon vaikutti erityisesti 

valtion kunnille osoittama tuki. Koronatuki ylitti kuntataloudelle koronasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset 

menetykset. Koronaviruspandemia on vaikuttanut myös vuoden 2021 taloudelliseen asemaan, joskin valtion tuki-

toimet ovat olleet edellisvuotta pienemmät.  

2018 2019 2020 2021** 2022** 2023**

Bruttokansantuote, mrd. euroa 233 240 236 249 261 269

Palvelut, määrän muutos, % 2,0 1,7 -3,6 3,5 2,7 1,2

Koko teollisuus, määrän muutos, % -3,6 2,6 -0,4 4,4 3,3 2,3

Työn tuottavuus, muutos, % -1,6 0,3 0,0 1,0 1,4 0,9

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

Työllisyysaste, % 70,7 71,6 70,7 72,4 73,6 74,1

Työttömyysaste, % 7,4 6,7 7,7 7,8 6,8 6,4

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,1 1,0 0,3 1,8 1,6 1,7

Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,7 2,1 1,9 2,3 3,0 2,5

Vaihtotase, mrd. euroa -4,3 -0,7 1,8 -0,9 -0,4 -0,2

Vaihtotase, suhteessa BKT:hen, % -1,8 -0,3 0,8 -0,4 -0,2 -0,1

Lyhyet korot (euribor 3 kk), % -0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4

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

Julkisyhteisöjen menot, suhteessa BKT:hen, % 53,3 53,2 57,3 56,8 54,3 53,4

Veroaste, suhteessa BKT:hen, % 42,4 42,2 42,1 43,2 42,1 42,0

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % -0,9 -0,9 -5,4 -3,9 -2,4 -1,5

Valtion rahoitusjäämä, suhteessa BKT:hen, % -1,3 -1,1 -5,5 -4,2 -2,8 -1,7

Julkisyhteisöjen bruttovelka, suhteessa BKT:hen, % 59,8 59,5 69,5 71,2 71,3 72,2

Valtionvelka, suhteessa BKT:hen, % 45,0 44,3 52,9 55,1 55,3 55,9
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Valtiovarainministeriön syksyn 2021 taloudellisen katsauksen mukaan paikallishallinnon rahoitusasema heikkenee 

vuonna 2021 noin miljardi euroa alijäämäiseksi talouden elpymisestä ja valtion tukitoimista huolimatta. Tähän vai-

kuttaa kulutusmenojen kasvun kiihtyminen, mikä aiheutuu mm. suojavarusteisiin ja koronatestaukseen käytettä-

vien menojen kehityksestä, hallitusohjelman tehtävämuutoksista ja kunta-alan palkankorotuksista. Vuosilta 2020 

ja 2021 kertyneen palvelu- ja hoitovelan purkamisen arvioidaan aiheuttavan myös ylimääräisiä menopaineita.  Hal-

litus on sitoutunut rahoittamaan kuntien uudet ja laajenevat tehtävät täysimääräisesti sekä kompensoimaan ko-

ronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kunnille.  

Vaikka ennusteiden mukaan paikallishallinnon menojen kasvu hidastuu vuonna 2022 koronakriisin helpottaessa, 

heikkenee paikallishallinnon rahoitusasema voimakkaasti, kun väliaikaisten tukitoimien vaikutus pienenee tai päät-

tyy. Kertaluonteiset koronatilanteesta johtuvat tuet eivät ratkaise kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen 

epätasapainoa erityisesti johtuen väestön ikääntymisen aiheuttamasta sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kas-

vupaineesta ja työikäisten määrän vähenemisestä.  

Koronatilanteen edelleen varjostaessa talouskehitystä kunnat ovat historiallisen suuren muutoksen edessä. Sosi-

aali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät vuoden 2023 alusta hyvinvointialueiden vastuulle. Muutoksella 

on suuria vaikutuksia kuntien tehtäviin ja talouteen. Kuntien menojen kasvupaine helpottuu sote-uudistuksen 

myötä, ja kunnille jäljelle jäävät tehtävät painottuvat uudistuksen jälkeen hyvinvointiin ja nuorten ikäluokkien pal-

veluihin kuten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Kuntatalouden suurin ongelma on ollut jo pitkään tulo- ja 

menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Sote-uudistuksen myötä kuntien menopaineet helpottuvat, mutta toi-

saalta väestön ikärakenteen muutos ja keskipitkän aikavälin ennustettu hidas talouskasvu näkyvät jatkossakin 

myös kunnissa verotulojen vaimeana kasvuna. Lisäksi alueellisesti erilainen väestönkehitys ja muuttoliike eriyttä-

vät edelleen kuntien talouskehitystä. Kuntien tulojen ja menojen välinen epäsuhta ei sote-uudistuksen myötä 

poistu, joten kuntataloudessa on edelleen tarve tuottavuutta ja tehokkuutta lisääville rakenteellisille uudistuksille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevan lainsäädännön voimaantulo luo kunnille useita uusia velvoitteita 

sekä ennen järjestämistehtävien siirtymistä hyvinvointialueille vuosina 2021–2022, että sen jälkeen vuodesta 2023 

lukien. Uudistuksen voimaanpanolaki velvoittaa kuntia muun muassa osallistumaan uudistuksen täytäntöönpanon 

valmisteluun ja tarvittavan virka-avun antamiseen. Velvoitteesta aiheutuvat kustannukset on huomioitu kuntien 

peruspalvelujen valtionosuudessa 2 milj. euron lisäyksellä vuonna 2022.  

Kuntatalouden kehitysarvion perusteella vuosi 2022 näyttää kuntataloudessa vaikealta menojen kasvaessa tuloja 

nopeammin. Koronaepidemiasta aiheutuvien lisäkustannusten arvioidaan vähitellen poistuvan, mutta myös val-

tion tukitoimet, kuten yhteisöveron korotettu jako-osuus ja valtionosuuslisäykset, poistuvat. Toimintamenojen 

kasvun arvioidaan hidastuvan 3 prosenttiin vuonna 2022. On kuitenkin todennäköistä, että koronatautitilanteesta 

aiheutuu terveydenhuollossa lisäkustannuksia jonkin verran myös ensi vuonna. Kuntatalouden kehitysarvioon 

näitä kustannuksia on sisällytetty 600 milj. euroa. Kehitysarviossa on otettu huomioon niin EU:n elpymis- ja palau-

tumisvälineestä kohdennettu rahoitus koronakriisin aikana syntyneen hoito-, kuntoutus- ja palveluvelan purka-

miseksi kuin vastaavansuuruiset kustannukset vuodelle 2022. Koronan suorien ja välillisten vaikutusten lisäksi kun-

tatalouden toimintamenoja kasvattavat väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen 

kasvu, hallituksen päättämät tehtävien laajennukset sekä hintojen nousu. Kuntien kustannustason nousuksi arvi-

oidaan 2,5 prosenttia vuonna 2022. 

Nykyiset kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset päättyvät helmikuun lopussa 2022. Henkilöstökulut muodostavat 

paikallishallinnon suurimman kuluerän, ja siksi kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehi-

tykselle. Työmarkkinoiden kireys näkyy jo kunta-alalla, sillä TEM:n ammattibarometrin mukaan työnantajilla on 

pulaa etenkin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista, mutta myös varhaiskasvatuksen opettajien rekry-

toinneissa on ollut haasteita.   
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Kuntatalouden toimintakatteen ennakoidaan heikkenevän voimakkaasti, sillä toimintamenot kasvavat ja lisäksi toi-

mintatulojen arvioidaan laskevan yli 5 prosenttia. Kuntien verotulojen kasvu hidastuu vajaaseen prosenttiin 

vuonna 2022. Kasvua hidastaa etenkin yhteisöverotulojen jako-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen. 

Valtionosuudet sen sijaan kasvavat noin 6 prosenttia hallitusohjelman mukaisten tehtävälaajennusten, valtion-

osuuden tason korotuksen ja indeksitarkistusten vuoksi. 

Kuntatalouden vuosikate laskee painelaskelmassa huomattavasti kuluvasta vuodesta, mutta se riittää kattamaan 

poistot ja arvonalentumiset. Kuntatalouden investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan päättyneen, mutta 

investointien taso pysyy korkealla koko ennustejakson.  

Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella rahoituksen tasapaino vaihtelee lähivuosina kuntakokoryhmittäin 

merkittävästi. Vuosina 2022–2025 toiminnan ja investointien rahavirta on pääsääntöisesti negatiivinen kaikissa 

kuntakokoryhmissä. Poikkeuksen tähän muodostaa vuosi 2023, jolloin rahoituksen tasapainoa parantaa huomat-

tavasti se, että sote-uudistuksesta huolimatta kuntien verotuloja tilitetään vuonna 2023 osittain vielä edellisenä 

vuonna vallinneen tilanteen perusteella. Heikoin tilanne on rahoituksen tasapainon näkökulmasta vuonna 2022, 

mitä selittävät toimintakatteen eli nettomenojen selvä kasvu, verotulojen vaatimaton kehitys sekä valtion korona-

avustusten päättyminen. Keskimääräinen kunnallisveron korotuspaine on vuosina 2022–2025 suurempi asukaslu-

vultaan suuremmissa kunnissa kuin pienemmissä kunnissa. Suurin kunnallisveron korotuspaine kohdistuu laskel-

man perusteella 20 000–40 000 asukkaan kuntakokoryhmään. Kehyskauden lopulla veronkorotuspainetta on las-

kelman mukaan kuitenkin kaikissa kuntakokoryhmissä. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärän ennustetaan 

vaihtelevan vuosina 2022–2025 merkittävästi. Vuonna 2021 negatiivisen vuosikatteen kuntien määrän arvioidaan 

pysyvän hyvin pienenä, mutta tilanne heikkenee selvästi vuonna 2022, jolloin negatiivisen vuosikatteen kuntia ar-

vioidaan olevan yli 20.  

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kuntatalouden kehitysarvio vuosille 2019-2025 sekä rahoituksellisen tasapai-

non (toiminnan ja investointien rahavirta) poikkeaman vaikutukset veroprosentiksi muunnettuna. 

Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2019-2025, mrd. euroa 
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Laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine kuntakokoryhmittäin 

 
(Lähteet: Kuntatalousohjelma syksy 2021, Valtiovarainministeriön julkaisu 2021:49, VM Taloudellinen katsaus 

syksy 2021 27.9.2021) 

 

 

2.4.  TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS  

 

Yritystoiminnan kehitys 
 

PK-yritysbarometrin (syksy 2021) mukaan yritysten näkymät ovat parantuneet reilusti ja Keski-Suomen alueen pk-

yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat pääsääntöisesti hieman parempia kuin lähialueiden pk-yrittäjien suhdan-

nenäkymät. Keski-Suomessa investoidaan isoihin tuotantolaitoksiin, ja koronan myötä on panostettu kehittämi-

seen, erityisesti digitalisaatioon ja johtamiseen. Myös uutta liiketoimintaa on syntynyt. Pk-barometrin mukaan lii-

kevaihdon kasvuodotuksissa on nousua, mutta eroja on nähtävissä sekä alueellisesti että yrityksittäin. Tilastokes-

kuksen mukaan konkurssiin haettujen yritysten määrä laski maakunnassa tammi-heinäkuussa 2021 viime vuoteen 

verrattuna. 

PK-barometrin mukaan maakunnan pk-yrityksistä 16 % kokee työvoiman saatavuuden esteenä kasvulle. Erityisesti 

pohjoisen Keski-Suomen työvoimapula on pahentunut kevään 2021 tilanteesta. Koronan myötä lisääntyneen paik-

kariippumattoman työnteon edistäminen voi olla yksi ratkaisu työmarkkinoiden ja väestörakenteen haasteisiin. 

Keski-Suomen työmarkkinoilla näkyy ikäluokkien pieneneminen ja kaupungistuminen. Lisäksi julkisten liikenneyh-

teyksien puute ja koulutuksen vaikea saavutettavuus lisäävät kohtaanto-ongelmia useissa kunnissa. Teollisuuden 

uudet tilaukset koko valtakunnan tasolla lisääntyivät heinäkuussa merkittävästi. Eniten kasvua oli metalliteollisuu-

dessa ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Nämä kaksi toimialaa ovat tärkeässä roolissa aja-

tellen koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta, ja niillä on myönteisiä heijastusvaikutuksia myös muiden toimialojen 

työvoiman kysyntään. 

Keski-Suomen Aikajana luo katsauksen Keski-Suomen elinkeinoelämän kehitykseen. Aikajanan IV/2021 mukaan 

Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi ripeästi vuoden 2021 alkupuoliskolla, ja taso on saavut-

tanut kahden vuoden takaisen tason ennen koronaa. Päätoimialoista rakentaminen ja kaupan ala ovat kasvaneet 

vahvasti niin koko maassa kuin Keski-Suomessa. Seuduittain tarkasteltuna yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 
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vuoden 2021 toisella neljänneksellä yli 10 % korkeammalla kuin edelliskeväänä ja kahden vuoden takaiseen ver-

rattuna parhaiten menestyi Saarijärven-Viitasaaren seutu, jossa kasvua oli 15,2 %. Talouskasvun vauhdittuessa 

työllisyys on kohentunut selvästi, ja yritykset ovat raportoineet jo osaavan työvoiman puutteesta. Toimialoista 

erityisesti metalliala on kärsinyt osaajapulasta. Metallialalla osaavan työvoiman saatavuus on merkittävä Keski-

Suomen yritysten kasvun este. It-alaan kohdistuva, jo useita vuosia kestänyt työvoimapula, ei myöskään ole hel-

pottunut. Lisäksi sosiaali- ja terveysala kärsii edelleen työvoimapulasta. Työ- ja elinkeinoministeriön alueellisten 

kehitysnäkymien ennusteiden mukaan Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnassa elinkeinoelämä ja yritystoiminta, työt-

tömyyden rakenne ja määrä tulevat kehittymään seuraavan 6 ja 12 kuukauden kuluttua positiivisesti nykyhetkeen 

verrattuna, kun taas työvoiman saatavuuden arvioidaan heikkenevän seuraavan vuoden kuluessa.  

Alla olevassa kuviossa on esitetty Keski-Suomen yritysten liikevaihdon kehitys kausiväliltä Q1/2015-Q2/2021. Ke-

hitystä on verrattu kausittain koko maan kehitykseen. 

 

Lähteet: Alueelliset kehitysnäkymät, TEM julkaisu 2021:56; EK:n suhdannebarometri lokakuu 2021; PK-yritysbaro-

metri syksy 2021 alueraportti Keski-Suomi; Keski-Suomen aikajana IV/2021, Keski-Suomen liitto) 

 

Väestönkehitys 

Syyskuun 2021 ennakkotietojen mukaisesti koko maan väestömuutos oli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna +0,2 %. Keski-Suomessa vastaava väestömuutos oli lievästi negatiivinen -0,04 % ja Saarijärvellä -0,6 %. 

Keski-Suomessa positiivisen muutoksen kuntia olivat Jyväskylän lisäksi Luhanka ja Muurame. Koko maanlaajuisia 

väestömuutoksen trendejä ovat viime vuosina olleet muuttoliikkeen suuntautuminen suurempiin kasvukeskuksiin, 

syntyvyyden lasku ja väestön ikääntyminen. Seuraavissa kuvissa on esitetty Saarijärven vuosittaiset väestömuutok-

set vuodesta 2015 lähtien.  
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Tilastokeskuksen syksyllä 2021 päivittämän väestöennusteen mukaan koko maan väkiluvun kasvu jatkuu tulevina-

kin vuosina, mutta on kääntymässä laskuun vuonna 2034. Tilastokeskuksen ennusteet perustuvat havaintoihin 

syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Ennuste ei huomioi taloudellisten, sosiaa-

listen tai muiden yhteiskunta- ja aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta. Ennusteen mukaan Keski-Suo-

men väestömäärä laskee 3,9 % eli noin 10 200 asukkaalla vuoteen 2040. Tiheintä asutus on Jyväskylän kaupunki-

alueella ja pienempiä väestön keskittymiä löytyy Äänekosken, Jämsän, Saarijärven ja Keuruun keskusalueilta. En-

nusteiden mukaan maakunnan keskusalue houkuttelee asukkaita myös tulevina vuosina, ja väestömäärä tulee pie-

nenemään kaikissa Keski-Suomen kunnissa vuodesta 2021 vuoteen 2040, pois lukien Jyväskylä ja Muurame. Väes-

tömäärän ja ikäjakauman muutosten myötä kasvaa myös tarve huomioida väestöennusteet pitkäntähtäimen ta-

louden ja toiminnan suunnittelussa ja palvelurakenteen kehittämisessä. Saarijärven väestörakenteessa jo toteutu-

neiden muutosten sekä tilastokeskuksen ennusteiden perusteella on laadittu alla oleva vuoteen 2040 ulottuva 

graafinen kehityskäyrä väestön ikäjakaumasta ja väestömäärästä yhteensä.  
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Työllisyyden kehitys  

Koronavirustilanne vaikutti merkittävästi vuonna 2020 koko maan työllisyyden kehitykseen ja vaikutus jatkui, jos-

kin lievempänä vuoden 2021 alkupuolella. Vuoden 2021 kuluessa työllisyystilanne on kehittynyt parempaan suun-

taan. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojen mukaan Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa yh-

teensä 14 575 työtöntä työnhakijaa, mikä on 1 609 henkilöä (-9,9 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja 846 

henkilöä vähemmän kuin kuukausi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kuitenkin kasvuaan, vaikka uusia 

avoimia työpaikkoja oli syyskuussa 2021 huomattavasti enemmän kuin vuosi sitten.  Edellisvuoden syyskuuhun 

verrattuna miesten työttömyys laski 7,9 % ja naisten työttömyys 12,7 %. Ikäryhmittäin verrattuna työttömyys nousi 

60-64-vuotiaiden ryhmässä (7,5 %) ja laski kaikissa muissa ikäryhmissä. Eniten laskua esiintyi 15-19-vuotiaiden ryh-

mässä (-30,3%). 

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun 2021 lopussa 10,1 %, kun vastaava luku 

Keski-Suomessa oli 11,7 prosenttia. Keski-Suomen luku on maan toiseksi korkein vain Pohjois-Karjalan (12,4%) ylit-

täessä Keski-Suomen luvun. Kuitenkin Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden määrä laski vuoden 2020 

syyskuuhun verrattuna kaikissa seutukunnissa. Tarkastelujaksolla 14 Keski-Suomen kuntaa pääsi jo koronatilan-

teen aiheuttaman notkahduksen jälkeen alle 10 %:n työttömyyteen. Viimeisimmän tilastotiedon mukaan Saarijär-

ven työttömyysaste oli syyskuussa 2021 Keski-Suomen keskiarvoa heikompi, 13,8 %. Saarijärven työttömyysasteen 

kehitystä suhteessa Keski-Suomen ja koko maan työttömyysasteeseen kuvaa alla oleva taulukko. 

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää sataa työllistä kohden. Sii-

hen vaikuttavat alueen työllisyystilanteen lisäksi syntyvyys, väestön ikääntyminen ja muuttoliike. Korkea taloudel-

linen huoltosuhde heikentää veropohjaa ja lisää julkisia menoja. Talousarvion laadintahetkellä on saatavilla vuo-

den 2019 suhdeluvut. Keski-Suomen maakunnassa taloudellinen huoltosuhde vuonna 2019 oli 151, mikä on sel-

västi korkeampi kuin koko maan huoltosuhde, 133. Keski-Suomen kuntien välillä taloudellinen huoltosuhde vaih-

telee huomattavasti, ja osassa kuntia korkea huoltosuhde asettaa merkittäviä haasteita kuntataloudelle. Saarijär-

ven taloudellinen huoltosuhde vuonna 2019 oli 200. Työllisyyden paraneminen on avaintekijä, sillä väestön ikään-

tyminen vaikuttaa huoltosuhdetta heikentävästi. 

Lähteet: Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 20201, Ely-keskus, Keski-Suomen liiton tilasto- ja ennakointitiedot 
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Verorahoitus ja sen muutokset 

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2022 sekä veroprosentin muutokset 2017-2021 ovat seu-

raavat:

 

Valtionosuudet 

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan perus-

palvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusra-

hoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Erona aikaisempaan vuodesta 2020 alkaen kunnille mak-

settavat veromenetysten kompensaatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta omalle momentilleen. Uu-

distus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä. 

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 23,59 % vuonna 2022, ja se laskee 

vuoden 2021 tasosta 2,08-prosenttiyksikköä. Yli puolet muutoksesta on kuitenkin momentin sisäistä teknistä muu-

tosta, joka ei vähennä kuntien saaman valtionosuuden määrää. Peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2022 vai-

kuttavat erilaiset uudet tai laajenevat tehtävät, kuten vanhuspalvelulain muutos, asiakasmaksulain uudistus, las-

tensuojelun vähimmäishenkilöstömitoitus, oppivelvollisuuden laajentaminen ja oppilas- ja opiskelijahuollon vah-

vistaminen. Uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti 

100 prosentin valtionosuus. 

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet kasvavat valtakunnallisesti noin 290 miljoonalla eurolla verrattuna vuoden 

2021 varsinaiseen talousarvioon. Vuoteen 2021 kohdistettiin kertaluonteisia koronapandemiasta johtuvia lisäyksiä 

noin 300 miljoonalla eurolla, jotka nyt poistuvat vuoden 2022 valtionosuuksista. Kuntakohtaiset prosenttimuutok-

set vaihtelevat suuresti mm. väestökehityksestä johtuen. Kasvusta noin puolet selittyy verotulomenetysten kom-

pensaation kasvulla. Valtionosuuksia korottavat muun muassa 2,5 prosentin indeksikorotus, noin 188 milj. euroa, 

valtionosuuksien korotus noin 246 milj. euroa sekä tehtävämuutokset noin 117 milj. euroa. Valtionosuuksiin ei 

tehdä kustannustenjaon tarkistuksen mukaista 564 milj. euron korotusta, mikä heikentää osaltaan peruspalvelujen 

valtionosuuden tasoa. Lisäksi kilpailukykysopimusleikkauksen muuttaminen pysyväksi pienentää kuntien valtion-

osuuksia 234 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuuksiin ei sisälly enää koronatukia vuosien 2020 ja 2021 

tapaan. 

Sote-uudistuksen voimaantulo vuoden 2023 alusta lähtien edellyttää nykyisen kuntien peruspalvelujen valtion-

osuusjärjestelmän uudistamista rahoituksen siirron myötä. Nykyisen valtionosuusjärjestelmän perusrakenteeseen 

ja kriteereihin ei kohdistu merkittäviä muutoksia. Tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin perustuva valtion-

osuuksien tasaus) kohdistuu suurempia muutoksia, koska kuntien verotuloista poistuu merkittävä osa. Tasausjär-

jestelmän tasauslisäprosentti nousee nykyisestä 80:sta 90:ään prosenttiin, kun taas tasausvähennysprosentti tulee 

olemaan kiinteä 10 prosenttia. Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjär-

jestelmän kautta jaettavasta rahasta määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella. Valtionosuusjärjestel-

2022 2021 2020 2019 2018 2017

Tuloveroprosentti 22,00 22,00 21,50 21,50 21,50 21,50

Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36

Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85

Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien rakennusten ja 

maapohjan kiinteistöveroprosentti 0 0 0 0 0 0
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mään tulee jatkossa sisältymään myös sotekustannusten ja –tulojen siirrosta johtuva muutosrajoitin, jonka suu-

ruus on symmetrisesti 60 prosenttia. Vuoden 2023 ja 2024 valtionosuusennusteet tarkentuvat sote-uudistuksen 

rahoituslaskelmien tarkentuessa kevään 2022 kuluessa. 

Vuoden 2022 peruspalveluiden valtionosuus on talousarvioon kirjattu kuntaliiton arvion perusteella. Valtionosuu-

den laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen, sairastavuuden ja muiden laskennallisten kustannusten mää-

räytymistekijöiden perusteella. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden 

suuruuteen ei vaikuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää. Yleis-

katteellisen valtionosuusrahoituksen käyttämisestä eri tehtäviin päättää kunta itse. Opetus- ja kulttuuritoimen val-

tionosuusrahoitus on arvioitu kuntaliiton mukaisten tietojen perusteella. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty arvio vuoden 2022 valtionosuudesta ja vertailu vuosiin 2017-2021. Lisäksi kaa-

viossa esitetään alustavien sote-uudistuksen rahoituslaskelmien mukaiset ennusteet valtionosuuden tasosta vuo-

desta 2023 alkaen. Tämä taso tulee tarkentumaan myöhemmin vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. 

 

 

 

Verotulot 
 
Verotulojen kertymään ja tilitysaikatauluun vaikuttavat vuonna 2021 erityisesti koronavirustilanteen vuoksi yhtei-

söverotuottoon määräaikaisesti myös vuodelle 2021 kohdistettu kuntien jako-osuuden 10 %-yksikön korotus sekä 

kiinteistöverotuksen joustavasta valmistumisesta johtuva tilitysaikataulun aikaistuminen vuodesta 2020 lähtien. 

Joustavan valmistumisen myötä tilitysrytmi myös muuttui siten, että osa vuoden 2020 kiinteistöveroista tilittyivät 

kunnille vasta vuonna 2021. Vastaavasti vuoden 2021 kiinteistöveroista osa tilitetään kunnille vasta vuoden 2022 
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puolella. Tämän hetken tietojen perusteella on arvioitu, että verovuoden 2021 kiinteistöveroista noin 10 % erään-

tyisi maksuun vasta tammi-helmikuussa 2022. Yhteisöverotuottojen kuntaosuuden määräaikainen korotus jää pois 

vuodesta 2022 alkaen, mutta varhaiskasvatuksen maksujen alentamisen kompensaationa lisätty 2 prosenttiyksikön 

korotus säilyy pysyväluonteisena. 

 

Saarijärven alueelle on rakentumassa vuoden 2022 loppuun mennessä kaksi tuulivoimapuistoa, Haapalamminkan-

kaan ja Soidinmäen puistot. Näistä on odotettavissa kiinteistöverotulojen lisäyksiä vuodesta 2023 alkaen, ja mah-

dollisesti pieneltä osin myös vuonna 2022 riippuen puistojen valmistumisasteesta tilanteessa 1.1.2022. 

 

Tuloveroprosenttia nostettiin 21,5 prosentista 22,0 prosenttiin vuodelle 2021. Kunnallisveroprosentti päätettiin 

valtuustossa 25.10.2021 § 53 säilyttää ennallaan 22,0 prosentissa. Kiinteistöveroprosentit päätettiin säilyttää muu-

toin ennallaan, mutta voimalaitosten kiinteistöveroprosentti korotettiin 2,85 prosentista 3,10 prosenttiin. Kunnal-

lisverojen tuotto-odotukseksi arvioidaan 26,6 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa (2,0 %) enemmän, 

kuin vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion mukainen ennuste. Koko maan laajuisesti kunnallisveroja ennakoi-

daan kertyvän yhteensä arviolta noin 4 %:ia vuotta 2021 enemmän. Positiiviseen ennusteeseen vaikuttaa hyvän 

kasvun myötä ennakoitu palkkasummien ja ennakkoverojen suotuisat kehitysarviot. Talousarvion ja –suunnitel-

man verotuloennusteet perustuvat kuntaliiton syyskuussa päivitettyyn veroennusteeseen ja aikaisempien to-

teumien pohjalta laadittuihin arvioihin.  

Sote-uudistuksen voimaan astuminen vuoden 2023 alusta lähtien vaikuttaa myös kuntien verotulokertymiin. Kun-

tien on syytä huomioida, että vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tulovero-

prosentin, sillä Manner-Suomen kunnat eivät voi muuttaa tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022.  

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset 

myönnetään samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Tulove-

roprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Man-

ner-Suomen kunnilta. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 % -yksiköllä. Lopul-

linen leikattava prosenttiosuus selviää keväällä 2022. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä 

siirtyy vuonna 2023 valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huo-

mattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys tulee myös parantumaan (nimellisen ja efektiivisen veroasteen 

erotus). Yhteisöverojen osalta kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen 

kuntien osuus yhteisöverosta putoaa lähes 30 % verovuonna 2023.  

 

 
 
 

1 000 €

Verotulot (* ennuste) TP2019 TP2020 TA2021* TA2022* TS2023* TS2024*

Kunnallisvero 25 133 25 425 25 854 26 552 13 288 13 235

Yhteisövero 2 256 2 459 2 699 2 459 1 810 1 785

Kiinteistövero 2 339 2 197 2 441 2 664 3 149 3 140

Verotulot yhteensä 29 728 30 081 30 994 31 675 18 247 18 160

Muutos% 2 1,2 3,0 2,2 -42,4 -0,5
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Kokonaisverorahoituksen (valtionosuudet ja verotulot) kehitystä vuosina 2017 - 2024 kuvaa alla oleva taulukko. 
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2.5.  KUNTASTRATEGIA  

Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja 

talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Alla vuonna 2017 voimaan tullut strategia. Vuonna 2022 kaupunginvaltuusto 

päättää uudesta kaupunkistrategiasta. 

 
 
 
Strategian visio 
•   Saarijärvi on rohkea, vetovoimainen, lapsiystävällinen ja yrittäjien suosima luonnonkaunis maaseutukaupunki  
 
Strategian arvot 

*Asukaslähtöisyys  *Avoimuus  *Oikeudenmukaisuus 
 
Toiminnan peruslähtökohdat 

•     Talous on tasapainossa 

 Laadukkaat asukaslähtöiset palvelut 

 Aloitteellinen, kehittävä ja osaava henkilöstö 
Valtuustostrategian toimeenpano-ohjelman kärkiteemat:  

1) Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut 
2) Talous on tasapainossa 
3) Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö 
4) Uudet työpaikat – Kehittyvä yritystoiminta 
5) Uusien asukkaiden hankinta 
6) Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen 
7) Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kulttuurikeskus 
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2.6.  SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTO JA ORGANISAATIO  

Kaupungin päätöksenteko- ja luottamuselinorganisaatio on seuraava:  

 

Palveluorganisaatio on seuraava:  

 

 
Talousarvion rakenne vastaa em. palvelurakennetta. Toiminnallisesti tarkastuslautakunta ja vaalilautakunta ovat 

suoraan kaupunginvaltuuston alaisia toimielimiä, mutta niiden talous sisältyy keskushallinnon vastuuryhmään. 

Kunkin toimialan ja vastuuryhmän palvelusuunnitelmat sisältävät tavoitekortit on esitetty käyttötalousosassa vas-

tuuryhmittäin. 



 

Saarijärven kaupunki, talousarvio 2022, taloussuunnitelma 2023-2024 
17 

2.7.  KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET   

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2022 talousarvion suunnitteluohjeiden mukaan vastuuryhmät määrittele-

vät konkreettiset vuoden 2022 tavoitteet, niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Ta-

voitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat strategiset kärkiteemat kaudelle 2018-2022 sekä 

vastuuryhmän nimeämät ilmastotoimenpiteet.  

Toimialojen ja konserniyhtiöiden tulee toiminnassaan toteuttaa kaupunginvaltuuston vahvistamaa strategiaa ja 

em. kärkiteemojen perusteella asettamiaan strategisia tavoitteita.  Konserniyhtiöiden hallitusten tulee muiden la-

kisääteisten ja konserniohjeissa määriteltyjen tehtäviensä lisäksi valvoa, että konserniyhtiöt noudattavat kaupun-

gin strategiaa ja toimivat siinä asetettujen visioiden ja arvojen mukaisesti. 

KONSERNIN TUNNUSLUKUTAVOITTEET 

Strategisten tavoitteiden ohella konserniyhtiöiden taloudelle on niiden tavoitekorteissa asetettu tunnuslukutavoit-

teet, joilla varmistetaan konsernin talouden tasapaino.  Koko konsernille on talousarvion taloudellisina tavoitteina 

asetettu alla olevat tunnuslukutavoitteet.  

Tilinpäätöksessä 2020 kaupungin veroprosentti ja konsernin suhteellinen velkaantuneisuus (= vähintään 50 %) 

täyttivät kuntalain 118 §:n mukaisen voimassa olleen arviointikriteerin. Korollisten lainojen määrä asukasta kohden 

oli edelleen selkeästi Manner-Suomen ja koko maan vertailulukuja alhaisempi, mutta tunnusluku on kasvusuuntai-

nen. Muutos johtuu erityisesti konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaala-

hankkeen vaikutuksista konsernin lainakantaan. Hankkeeseen liittyvä lainamäärä on suurimmillaan vuonna 2021 

ja Saarijärven kaupungin peruspääoman mukainen osuus n. 500 milj. euron lainamäärästä on n. 22,3 milj. € (2 434 

€/asukas, 9/2021 asukasmäärän mukaan laskettuna). Soteuudistuksen myötä sairaanhoitopiiri siirtyy varoineen ja 

velkoineen hyvinvointialueeseen, jolloin kuntien konsernilaskennasta jäävät sairaanhoitopiirin velkavastuut pois. 

Ennen siirtymistä kuntien on vastattava sairaanhoitopiirin kertyneiden alijäämien kattamisesta, johon varautu-

miseksi kuntien tulee tehdä ennakoituja kertyviä alijäämiä vastaava tulosvaikutteinen varaus.  

 

 

  

KOKO KONSERNIN TAVOITTEET TP 2018 TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

vrt. 2020 

Manner-

Suomi

Toimintatulot toimintamenoista % 47,8 46,4 45,8 50 50 47,8

Vuosikate poistoista % 76 40 137 100 100 147,0

Omavaraisuusaste % 42,8 39,0 39,7 46,5 > 40,0 42,1

Suhteellinen velkaantuneisuus % 53,8 56,2 55,7

alittaa koko 

maan 

vertailuluvun

alittaa koko maan 

vertailuluvun 84,3

Korolliset lainat/asukas € 4 745

5 264
(lainat ja 

vuokravastuut 

6 659)

5 494
(lainat ja 

vuokravastuut 

7 039)

max. koko maan 

keskiarvon tasolla

max. koko maan 

keskiarvon tasolla

7 480
(lainat ja 

vuokravastuut 

8 795)
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2.7.1. TALOUDEN JA TOIMINNAN VASTUUT JA RISKIT 

 

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Kunkin toimialan, vastuuryh-

män ja konsernin tytäryhtiön tulee laatia vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma, jossa se määrittelee sisäisen 

valvonnan kohteet, keinot ja aikataulun ja jonka perusteella se raportoi toteutuneesta valvonnasta ja havaituista 

riskeistä. Tällä toimintamallilla pyritään varmistamaan, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saa-

vutetaan ja että vahvistettua strategiaa noudatetaan tasapainoisessa taloudessa.  

 

Taloussuunnitelman toteutumiseen liittyviä riskejä 

Talousarviovuoden 2021 tulostavoitteena on hieman ylijäämäinen tulos (+174 t€), jonka myötä vuoden 2022 ker-

tynyt ylijäämä olisi noin 4 milj. euron tasolla. Talousarvion ylijäämäinen tulos vaati sopeuttamistoimenpiteitä toi-

mialojen toimintakatteeseen, ja lisäksi valtuusto päätti tuloveroprosentin korotuksesta 21,5 prosentista 22,0 pro-

senttiin vuodesta 2021 alkaen. Suurimpia vuoden 2021 talousarvion toteumaa vaarantavia tekijöitä ovat sotekus-

tannusten ylitykset alkuperäiseen kehykseen nähden. Saarikka on ilmoittanut oman toiminnan ylitysennusteesta, 

joka Saarijärven osalta tulee olemaan talousarvion laadintahetken arvion ja sote kuntayhtymän esittämän kunta-

laskutuksen lisäyksen perusteella noin 0,92 milj. euroa. Saarikan koronakustannusten ennuste vuodelle 2021 on 

noin 670 000 €, lopulliseen toteumaan tulee vaikuttamaan loppuvuoden koronatilanteen kehittyminen ja esimer-

kiksi tartuntojen myötä tarvittavien testausten ja jäljitystyön laajuus. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää kun-

nille korona-avustusta toteutuneita testauksia ja rokotuksia vastaan. Avustus perustuu laskennallisiin kustannuk-

siin ja avustusten riittävyys toteutuneisiin kustannuksiin selviää vasta vuoden 2022 alkupuolella, kun koko vuoden 

2021 koronakustannukset sekä myönnettävät korona-avustukset ovat selvillä. Avustuksen 1. hakukierros on toteu-

tettu marraskuussa 2021 ja toinen vuotta 2021 koskeva hakukierros vasta alkuvuonna 2022. 

Korona on aiheuttanut edelleen vuonna 2021 suorien kustannusten lisäksi välillisiä kustannuksia esimerkiksi toi-

mintatulojen tavoitetta pienempien toteumien ja työmarkkinatuen kuntaosuuden ennakoitua suuremman kasvun 

muodossa. Lisäksi suojavälinekustannukset ovat vielä aiempia vuosia korkeammalla tasolla. Nämä tulomenetykset 

ja kuluerät vaikuttavat osaltaan tuloksen muodostumiseen. Toisaalta verorahoituksen ennustetaan syksyn 2021 

ennusteissa toteutuvan talousarviota parempana, ja näin osaltaan paikkaavan lisäkustannuksia ja kehysylityksiä. 

Kunnallisverojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota jonkin verran parempana erityisesti ansiotulotason ennus-

tettua paremman kehityksen myötä. Myös yhteisöverotuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota parem-

pana.  

Soteuudistuksen myötä kuntien tulee kattaa sairaanhoitopiirin kertyneet alijäämät vuoden 2022 loppuun men-

nessä. Tähän perustuen kuntien tulee kirjata ennustettua alijäämää vastaavat kuntaosuudet jo vuoden 2021 kir-

janpidossa. Nämä erät vaikuttavat osaltaan merkittävästi vuoden 2021 tuloksen muodostumiseen, ja sitä kautta 

myös kertyneen ylijäämän määrään vuoden 2021 lopussa. Sairaanhoitopiiri on selvittänyt alijäämien kattamiseksi 

eri vaihtoehtoja. Tavoitteeksi tullaan asettamaan, että jäsenkuntien maksettavaksi ei jää koko kertyneen alijäämän 

osuus, vaan osa alijäämistä katetaan muilla keinoin. Talousarvion laadinnan hetkellä selvityksessä olevat muut kei-

not ovat kuitenkin vaikutuksiltaan vielä epävarmat.  Mikäli tarkemman toteutussuunnitelman perusteella osoit-

tautuu, että asetetut tavoitteet eivät voi toteutua, kasvaa jäsenkunnilta laskutettava osuus vastaavasti. 

Talousarviossa on huomioitu kevään 2021 kehyskeskusteluihin perustuen toiminnan muutosten aiheuttamat tar-

peet kehyslisäyksille ja toisaalta poistuvien tai muuttuvien toimintojen perusteella tehtävät kuluvähennykset. Vuo-

den 2022 talouden toteutuminen talousarvion mukaisesti tasapainossa vaatii kehyksessä huomioitujen toiminnan 

muutoksien myötä arvioitujen kuluvähennysten toteutumista täysimääräisenä, siten ettei kustannuksia siirry toi-

saalle. Toimialojen budjetit eivät mahdollista yllättäviä tai budjettiin suunnittelemattomia isompia kulueriä ilman 
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vastaavia kulusäästöjä tai tulolisäyksiä. Edelleen erityisesti kasvusuunnassa olleet sosiaali- ja terveysalan kustan-

nukset luovat merkittävän riskin myös vuoden 2022 talouskehitykselle. Sotekustannusten mahdolliset ylityspai-

neet aiheuttavat uhan vuoden 2022 talouden toteutumiselle alijäämäisenä ja ne vaikuttavat osaltaan negatiivisesti 

kaupungille sote-uudistuksen jälkeen jäävään verorahoitukseen. Keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja ta-

lousarviossa määritellyssä kustannustasossa pysymiseksi on vuoden 2022 aikana edelleen tärkeää etsiä. Kaupungin 

palvelutaso säilyy talousarviovuonna 2022 edelleen hyvällä tasolla. Palvelutarjonnan vaatimien taloudellisten re-

surssien varmistamiseksi talouden tilanneseurantaa, reagointia talouden poikkeamiin ja korjaavien toimenpiteiden 

suunnittelua ja toteuttamista tehostetaan kuukausittaisen toteumavertailun yhteydessä tehtävän toimialakohtai-

sen analysoinnin myötä.  

Talousarvioon 2022 ei sisälly varauksia koronasta aiheutuviin suoriin kustannuksiin, kuten testauksiin ja rokotuk-

siin, eikä näitä vastaavia valtionavustuseriä. Valtiovarainministeriön budjettikatsauksessa on huomioitu, että halli-

tuksen linjauksen mukaisesti koronaan liittyvät välittömät menot, kuten testauksen ja rokottamisen menot, tullaan 

kattamaan kehyksen ulkopuolisina menoina vuonna 2021-2023. Talousarvio ei sisällä myöskään koronan aiheutta-

mien välillisten kustannusten varauksia, eikä näitä eriä aikaisempina vuosina osaltaan kattaneita valtionosuuden 

tai verorahoituksen lisäeriä. 

Kaupungin kokonaistalouden merkittävä haaste on edelleen tulevien vuosien investointitarpeet. Suurin näistä on 

koulu- ja kulttuurikeskushanke, jonka ensimmäisen vaiheen leasingvastuut alkoivat vuonna 2021 ja toisen vaiheen 

vastuut 2-vaiheen valmistuttua vuoden 2023 alussa.  Rahoitusriskit heijastuvat erityisesti koulu- ja kulttuurikeskuk-

sen leasingrahoituksen kokonaisuuteen lainakannan ollessa suhteellisen pieni. Riskinä on vaihtuvakorkoisen lea-

singrahoituksen koronmuutokset. Korkoriskeiltä suojautumisen vaihtoehtoja ja vaikutuksia arvioidaan vuoden 

2021 aikana.  

Kaupungin asuntokantaan kohdistuva korjaustarve ja vuokra-asuntokäytössä olevien asuntojen pitäminen vuokra-

laisille vetovoimaisina edellyttävät vuosittaisia investointeja. Vuokra-asuntostrategiassa määriteltiin vuokra-asun-

tokannan ylläpitoa ja kehittämistä sekä sen osittaista realisointia koskevat toimenpiteet. Näitä toimenpiteitä on 

toteutettu tehokkaasti, ja toimenpiteitä jatketaan edelleen talousarviovuoden aikana. Taloussuunnitelmassa on 

arvioitu kaupungin omistamiin vuokrataloihin kohdistuvan nettoinvestointitarpeen olevan n. 400-500 t€/vuosi. 

Asuntotoimelle on budjetoitu myös vuokra-asuntostrategian mukaisesti vuosittaisia realisointituottoja. Näiden 

tuottojen toteutuminen edellyttää kuitenkin onnistumista realisointikohteiden valinnassa ja myös itse myyntita-

pahtumassa.  

Talouden vastuut ja niiden muutokset taloussuunnitelmakaudella 

Kaupungin merkittävimmät, muut kuin taselainoihin kohdistuvat vastuut ilmenevät jäljempänä olevasta taulu-

kosta. Kaupungin omassa toiminnassa suurin taloudellinen hanke on edellä mainittu koulu- ja kulttuurikeskuksen 

rakentamishanke, jonka 1-vaihe valmistui vuoden 2020 lopussa ja koko hanke tulevan taloussuunnitelmakauden 

2022-2024 kuluessa. Valtuuston hyväksymän leasingrahoitusratkaisun perusteella lokakuussa 2017 allekirjoitettiin 

leasingrahoituksen puitesopimus, jonka mukaan rakennushanke toteutetaan Kuntarahoitus Oyj:n leasingrahoituk-

sella. Puitesopimuksen kokonaisarvo on, huomioon ottaen rakennuskustannusten lisäksi Kuntarahoitus Oyj:lle siir-

tyneen rakennuskannan tasearvo ja purkukustannukset, 36 milj. euroa. 1-vaiheen leasingrahoitusvuokrat käynnis-

tyivät valmistumisen jälkeen vuonna 2021. 2-vaiheen leasingrahoitusvuokrat käynnistyvät valmistumisen jälkeen 

vuodesta 2023 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt myös koulu- ja kulttuurikeskuksen irtaimistohankintojen leasingra-

hoitusratkaisun kokonaisarvoltaan 2,2 miljoonaa kesäkuussa 2020.  

Muita kaupungin merkittäviä vastuita ovat takaukset konserniyhtiöiden puolesta, takaukset konserniin kuulumat-

tomien yhtiöiden puolesta sekä leasingvastuut ja vuokravastuut määräaikaisista tilaelementtien vuokrasopimuk-

sista. Konserniyhtiöiden ottamia kaupungin takaamia lainoja ja konserniin kuulumattomia takauslainoja on mak-

settu maksuohjelmien mukaisesti, joten niiden määrä on vastaavasti vähentynyt. 
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Merkittävimmät takauksiin ja leasing- ja vuokrasopimuksiin perustuvat vastuut raportointivuoden lopussa: 

 

 

2.7.2. OLENNAISET ORGANISAATIO- JA TOIMINNAN MUUTOKSET 

Muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 

Koronaepidemian vaikutuksia kaupungin toimintaan ja talouteen vuonna 2022 on talousarvion laadintahetkellä 

vaikea arvioida. Välittömiä talousvaikutuksia ennakoidaan syntyvän myös vuonna 2022 ennen kaikkea testaus-, 

jäljitys- ja hoitokustannuksista.  

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen 2-vaihe on valmistumassa vuoden 2022 lopussa. Kouluhankkeen toimeenpano, 

siihen sisältyvä palvelurakenteen muutos sekä hankkeen rahoitus tulevat ohjaamaan kaupungin kokonaistalouden 

suunnittelua sekä perusopetuksen ja lukion toimintaa merkittävällä tavalla koko taloussuunnittelukauden.  

 

Sivistyspalveluissa jatkuu valtakunnallisen oppivelvollisuusiän pidentämisen ja maksuttoman toisen asteen koulu-

tuksen toimenpiteet. Entistä laajempi oppivelvollisuus astui voimaan 1.8.2021, ja lakia sovellettiin ensimmäisen 

kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus päättyi keväällä 2021. Uudistuksen tavoitteena on, että kou-

lutus- ja osaamistaso nousevat, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Saarijärven kau-

punki osallistuu 2-vuotisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021-2024. Ensimmäisessä vaiheessa kaikilla vuonna 

2016 syntyneillä lapsilla on mahdollisuus osallistua 2-vuotiseen esiopetukseen. Päätös vuonna 2017 syntyneiden 

osallistumisesta kokeiluun saadaan opetushallitukselta vuoden 2021 lopulla.  

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa tulee tarkastella palvelutarpeen, talouden ja lapsivaikutusten kannalta, kuten 

Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden linjaukset- selvityksessä (2019) tehtiin. Kahden ryhmäperhepäiväkodin, Muksu-

lan ja Suojalinnan lapsimäärät ovat vähenemässä ja tähän perustuen vuoden 2021 talousarvioon sisältyi Muksulan 

ja Suojalinnan yksiköiden muuttaminen vuonna 2021 kahden hoitajan yksiköiksi. Lapsimäärästä johtuen Suojalin-

nan ryhmäperhepäiväkodin on todettu jatkavan kolmen hoitajan yksikkönä ainakin toimintakauden 2021-2022. 

MERKITTÄVIMMÄT VASTUUT € TP 2020

€ TA2021

ennuste

€ TA2022

ennuste

(31.12.2020) (31.12.2021) (31.12.2022)

Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 10 025 987

Joista suurimmat

SSYP Kiinteistöt Oy 6 985 240 6 366 324 5 747 008

Saarijärven Virastotalo Oy 540 747 447 785 354 823

Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo 1 350 000 1 275 000 1 200 000

Saarijärven Kaukolämpö Oy 1 150 000 1 150 000 1 150 000

Takaukset muiden kuin konserniyhtiöiden puolesta 3 000 141

Joista suurimmat

Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys 2 150 504 2 116 004 2 081 504

Vesiosuuskunta HKM 371 512 213 092 54 672

Saarijärven Urheilukeskus Oy 478 125 440 625 403 125

Vuokravastuut määräaikaisista vuokrasopimuksista 

(tilinpäätöksessä koko jäljellä olevan sopimusajan yhteenlasketut vastuut)

Elinan Elementit Oy (koulukeskuksen väistötila), vuokra-ajan pidennys v. 2019 12/2022 asti 720 000 480 000 0

Parmaco Oy (Lanneveden tilaelementti), vuokra-aika irtisanottavissa aikaisintaan 1.1.2023 206 088 276 145 140 113

Leasingvuokravastuut

(tilinpäätöksessä koko jäljellä olevan sopimusajan yhteenlasketut vastuut)

Pylkönmäen tilaelementtikoulu (Kuntarahoitus Oyj) 694 280 604 696 515 111

Koulu- ja kulttuurikeskus Sales Leaseback (Kuntarahoitus Oyj) 5 012 345 4 647 811 4 283 277

Koulu- ja kulttuurikeskus I vaihe, rakentamisen leasing (Kuntarahoitus Oyj) 10 421 391 10 057 854 9 573 138

Koulu- ja kulttuurikeskus I vaihe, irtaimistoleasing (Kuntarahoitus Oyj) 1 232 220 1 007 718 760 810

Koulu- ja kulttuurikeskus II vaihe, rakentamisen leasing, ennuste (Kuntarahoitus Oyj) 15 400 000

Koulu- ja kulttuurikeskus II vaihe, irtaimistoleasing, ennuste (Kuntarahoitus Oyj) 850 000
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Elinvoimapalveluiden toimintaa tullaan aikaisempaa tehokkaammin kohdentamaan Saarijärvellä toimivien ja Saa-

rijärvelle sijoittuvien yritysten palvelemiseksi. Maankäytön kehittämistyön tavoitteena on parantaa teollisuustont-

tien saatavuutta, rakennettavuutta ja käyttöönottovalmiutta. Asumisen houkuttelevuutta lisätään uusilla ranta-

asumisen kohteilla.  

 

Talouden sopeuttamistarpeisiin perustuen kaupungin investointiohjelmaa supistettiin vuonna 2020 ja myös vuo-

den 2021 nettoinvestoinnit ovat ohjelman mukaisesti ainoastaan noin 1,7 milj. euroa. Maltillisella investointiohjel-

malla on pyritty osaltaan estämään lisävelkaantumista ja siten varautumaan tulevien vuosien isompiin investoin-

teihin. Investointiohjelman matala taso vaikuttaa erityisesti teknisessä toimessa katujen ja kevyen liikenteen väy-

lien korjausvelan kasvamiseen ja korjausvelan kattamisen siirtymiseen. Talousarviossa vuosien 2022 ja 2023 net-

toinvestointien tasoa on nostettu noin 2,5 miljoonaan euroon ja vuodesta 2024 alkaen investointitaso on nouse-

massa asteittain. Investointiohjelmassa on huomioitu korjausinvestointien lisäksi myös varauksia kaupungin elin-

voima- ja kehittämishankkeisiin. 

Verorahoituksessa on huomioitu vuonna 2019 käynnistyneen kiinteistöverokartoituksen vaikutukset ja vuodesta 

2023 alkaen kiinteistöveroennusteissa on huomioitu myös arviot tuulivoimapuistojen verovaikutuksista.  

Taloussuunnitelmavuonna 2023 toteutetaan mittava sote-uudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä 

pelastustoimen palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille, joihin myös sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirty-

vät vastuineen ja velkoineen. Saarijärven edellä mainitut palvelut tuottaa vuodesta 2023 alkaen Keski-Suomen hy-

vinvointialue. Hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla ja jatkuu 

tiiviisti vuoden 2022 aikana. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Esimerkiksi päi-

vähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kuntien järjestäminä palveluina. Kunnat ja hyvinvointialu-

eet tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tukea saumatto-

masti heidän arjessaan. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa hillitä kustannusten kasvua, kehittää palvelujen 

saatavuutta, varmistaa yhdenvertaiset sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palvelut ja turvata ammattitaitoisen 

työvoiman saanti sosiaali- ja terveyspalveluihin.  

Sote-uudistus vaikuttaa merkittävästi kuntien toimintaan ja talouteen. Se vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin 

ja niitä koskevaan rahoitukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopi-

muksiin sekä henkilöstöön. Uudistuksen seurauksena kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötalous-

menoista siirtyy pois noin puolet. Pitkällä aikavälillä oleellisin kuntavaikutus on, että väestön ikääntymiseen ja sai-

rastavuuteen liittyvät kustannukset ja niistä seuraavat kuntatalouteen kohdistuvat riskit siirtyvät pois yksittäisten 

kuntien vastuulta. Kunnille jäävästä rahoituksesta on tehty alustavat laskelmat, joita voidaan käyttää taloussuun-

nitelmavuosien 2023-2024 alustavassa suunnittelussa. Tarkennuksia kunnille jäävään rahoitukseen saadaan kui-

tenkin vasta vuoden 2022 kuluessa talousarviovuoden 2023 valmistelun yhteydessä, jolloin myös rahoituksen riit-

tävyydestä Saarijärven kaupungin vastuulle jääviin tehtäviin voidaan tehdä tarkennettuja laskelmia. Kuntien rahoi-

tusasema tulee kertaheitolla muuttumaan, ja useilla kunnilla huoli palveluiden säilymisestä ja tulevaisuuden inves-

tointikyvystä on todellinen. Muutoksen myötä kunnilla on kuitenkin hyvä mahdollisuus omilla valinnoilla vaikuttaa 

siihen, miltä tulevaisuus näyttää, millaisiin vahvuuksiin panostetaan ja mihin verokertymät ja valtionosuusrahoitus 

käytetään. Vuonna 2022 päätettävän uuden kuntastrategian laadinnassa onkin huomioitava tulevat toiminnalliset 

muutokset ja niiden vaikutukset käytettävissä olevaan rahoitukseen. Strategiassa linjataan muun muassa millaisin 

arvoin ja keinoin kaupunki turvaa puitteet hyvään elämiseen, asumiseen ja yrittämiseen ja mitkä strategiset tavoit-

teet ohjaavat jatkossa myös kaupungin taloudellisten resurssien käyttöä.   

Soteuudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen on tehty vuoden 2021 kuluessa laskelmia saatavilla olevien kus-

tannustietojen perusteella. Laskelmat ovat edelleen alustavia ja lopullinen laskelma tehdään soteuudistuksen voi-

maantuloa edeltävän vuoden tasossa. Talousarvion taloussuunnitelmavuodet 2023-2024 on laadittu nyt saatavilla 



 
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI   talousarvio 2022,       taloussuunnitelma  2023-2024 

olevien tietojen mukaisena. Uudistuksen vaikutuksia kaupungin talouteen seurataan tiiviisti ja vaikutukset huomi-

oidaan vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä, kun talouslaskelmat ovat täsmentyneet. 

 

Merkittävä kuntien toimintaan ja talouteen vaikuttava muutos on suunnitteilla myös vuodelle 2024, kun hallituk-

sen linjauksen mukaan TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle vuoden 2024 aikana. Kunnille siirtyy pää-

osa TE-toimistojen henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista. Myös näiden palvelujen hankintatehtävät ovat siirty-

mässä ELY-keskuksilta kunnille. Palvelut on määrä siirtää kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteis-

toiminta-alueelle, jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt 

käynnissä olevien työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa. TE-palveluilla on kiinteä yhteys rahoitusmalliin, 

joka tullaan uudistamaan myös kokonaan TE-palvelujen siirtyessä paikallistasolle.  

Työllisyysvastuiden siirrolla kuntiin on merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen ja toimintaan vuodesta 2024 al-

kaen. Rahoitusmallin on tarkoitus olla kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali, suhdannevaihtelut huomioiva ja 

kuntia oikealla tavalla kannustava. Uudistuksessa on tarkoitus muun muassa laajentaa kunnan vastuuta työttö-

myysturvan kustannuksista. Kunnille siirtyy työvoimapalvelujen ja TE-toimistosta siirtyvän henkilökunnan kustan-

nukset, ja näiden kustannukset valtio tulisi rahoittamaan leikkauspisteessä 100 % valtionosuusjärjestelmän kautta 

siten, ettei kompensaation tasoa myöhemmin tarkastettaisi. Uudistuksen myötä positiivinen työllisyyskehitys tuot-

taa kunnalle nykyistä suuremman hyödyn, ja vastaavasti kunnat kantavat suuremman vastuun heikosta työllisyys-

kehityksestä. Työttömyyden kestoon sidotun rahoitusvastuun odotetaan kannustavan työttömyyden pitkittymisen 

ehkäisemiseen ja ohjaavan kohdistamaan vahvemmin resursseja vaikeimmin työllistyvien työllisyyden edistämi-

seen.  

Saarijärvi on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, jolla tavoitellaan työllisyysasteen kasvua, julkisten työvoima- ja 

yrityspalvelujen vaikuttavuuden kasvua, kuntien ja valtion välisen päällekkäisen työn ja kustannusten karsimista, 

paremmin yhteen sovitettuja työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja osaamispalveluita asiakkaan hyväksi, kustannuste-

hokkaita ja yhtenäisempiä palveluprosesseja sekä tietoa pysyvien palvelurakenteiden uudistamistyöhön.  Kunta-

kokeilu alkoi 1.3.2021, ja oli määrä päättyä 30.6.2023. TE-palvelujen järjestämisvastuumuutosten myötä sujuvan 

siirron varmistamiseksi kuntakokeiluille säädetään jatko siihen saakka, kunnes TE-palvelut siirtyvät kunnille. 

 

Vuonna 2022 laadittava uusi kaupunkistrategia tulee ohjaamaan jatkossa taloussuunnitelmakauden toiminnan ja 

rahoituksen kohdentamista yhdessä isojen toiminnallisten muutosten kanssa. 
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3. KÄYTTÖTALOUSOSA 

Kaupunginhallitus antoi talousarvion valmistelua koskevat ohjeet 14.6.2021. Valmistelun yhtenä keskeisenä lähtö-

kohtana on ollut talouden tasapainon vaatimus. Vuoden 2022 talousarviokehyksessä on huomioitu vuodesta 2021 

alkaen asetetut pysyvät talouden sopeuttamistavoitteet yhdessä toiminnan muutosten talousvaikutusten kanssa. 

Toiminnallisten tavoitteiden asettamista ohjaa kaupunginvaltuuston hyväksymä valtuustostrategia sekä sen toi-

meenpano-ohjelma. Suunnitteluohjeet ja niiden sisältämät tavoitteet pohjautuvat tähän strategiaan ja sen mukai-

seen tavoiteasetteluun.  

Talousarvio on sitova talousarvion nettosumman osalta kappaleessa 7 todetuin tavoin ja talousarviokirjan tavoite-

korteissa kuvataan valtuustotason sitovat tavoitteet. Budjetin vahvistamisen jälkeen toimialat ja niiden sisällä vas-

tuuryhmät ja –alueet laativat omat käyttösuunnitelmansa.  

3.1.  TOIMIALOJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TULOSSOPIMUKSET  

 

3.1.1. KAUPUNGINVALTUUSTON ELINVOIMAOHJELMA 

Valtuustostrategian toimeenpano-ohjelman tilinpäätöksen 2020 mukainen tilanne on esitetty alla: 

 

 

 

VALTUUSTOSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

TOTEUTUNUT

TOIMENPITEISSÄ

EI ALOITETTU

Tuotamme peruspalvelut laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ Tilanne

Laadukkaat peruspalvelut

Henkilöstö tuottaa palvelut 

laadukkaasti ja 

asiakaslähtöisesti 2018 - 2022 Kaikki Koko henkilöstö

Laadukkaat peruspalvelut

Määritellä peruspalveluiden 

laatukriteerit 2018 - 2022 Kaikki Vastuualueiden esimiehet

Asiakaslähtöiset peruspalvelut

Tarkastella prosessit ja ottaa 

käyttöön uusia palvelun 

tuottamistapoja 2018 - 2022 Kaikki Vastuualueiden esimiehet

Asiakaslähtöiset peruspalvelut

Sähköisten palveluiden 

käyttöönottotarkastelu ja 

toteutus 2018 - 2022 Kaikki Vastuualueiden esimiehet

Saatamme kaupungin talouden tasapainoon

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Asukaskohtaiset 

toimintamenot 

pysyvät enintään 

nykytasolla

Toimintamenojen seuranta 

Maisema-järjestelmässä. 

Menojen sopeuttaminen 

asukaslukuun 2018 - 2022 Kaikki Tulosyksikön esimiehet

Yksikkökohtaiset 

toimintamenot 

pysyvät enintään 

nykytasolla

Palveluyksiköiden 

toimintamenojen seuranta 

suoritetasolla Maisema-

järjestelmässä. Menojen 

sopeuttaminen 

palvelutarpeeseen. 2018 - 2022 Kaikki Tulosyksikön esimiehet

Tulojen lisääminen

Kiinteistökartoituksen 

tekeminen 2018

Ympäristöltk/ 

hallinto- ja 

viranomaispalvelut Rakennustarkastaja

Hankintojen ja 

kilpailutusten tehokas 

käyttö

Kilpailutusjärjestelmän 

hyödyntäminen 

Hankintaosaamisen lisääminen 2018-2022 Kaikki Talousjohtaja

Tuloveroprosenttia ei 

nosteta

Toimintamenot pidetään 

tulojen mukaisena 2018-2022 Kaikki Johtoryhmä
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Vahvistumme seutukeskuksena

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ Tilanne

Houkutteleva sijoituspaikka yrityksille

Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 

saaminen EU:n liittymissopimuksen 

mukaiseen eritysasemaan EU:n 

rakennerahastojen tukien jaossa. 2018 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Houkutteleva koulutuspaikkakunta Lukion houkuttelevuuden lisääminen 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Ohikulkijoiden ohjaaminen keskustaan Sisääntuloväylä keskustaan 2018-2019 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

2.asteen ja korkeakoulutuspaikkojen 

lisääminen ja lukion opiskelijamäärän 

kasvattaminen

Toimenpideohjelma ja toteutus lukion 

houkuttelevuuden lisäämiseksi. 

Lisääntyvä yhteistyö oppilaitosten 

kanssa. 2018 Sivistyslautakunta

Sivistysjohtaja, 

kaupunginjohtaja, lukion 

rehtori 

Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja kehittävä henkilöstö

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne

Kehityskeskustelut Vuosittain Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Henkilökohtaisen 

perehdytysvastaavan 

nimeäminen 

Uuden henkilön tullessa 

työhön Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Yksilöityjen täydennyskoulu-

tusmahdollisuuksien 

kartoittaminen ja 

toteuttaminen Vuosittainen

Kaikki tulosyksiköt, 

henkilöstöhallinto

Esimiehet, hallinto-ja 

henkilöstöjohtaja

Koulutussuunnitelmat Vuosittain Tulosyksikkö Esimiehet

Henkilöstöltä kerätään 

aloitteita ja 

kehitysehdotuksia Kehittämiskokoukset (KIKY)

Yksiköittäin sovitut 

aikataulut Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Henkilöstön 

osaamisen lisääminen 

ja kriittisten 

tehtäväkuvien 

vähentäminen

Tehdään suunnitelma 

tarkoituksenmukaisesta 

työtehtävien kierrosta

Suunnitelmat 

koulutussuunnitelman 

yhteydessä sisäisestä 

kouluttamisesta Kaikki tulosyksiköt Esimiehet

Henkilöstön 

osaaminen on 

ajantasalla ja vastaa 

asiakaspalvelulle 

asetettuja 

laatuvaatimuksia

Uudet työpaikat - Kehittyvä yritystoiminta

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Uudet sosiaali- ja terveysalan 

yritykset 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Matalan kynnyksen yritystoi-

minnan kehittäminen (Pop 

Up -yrittäjyys ja 

digitalisaation 

mahdollisuudet

2018
Elinvoimapalvelut, 

toimitilavuokraus
Kaupunginjohtaja

Lähiruoan käytön lisääminen 

kaupungin 

ravitsemispalveluissa
2018 Ravitsemispalvelut Ravitsemispalvelupäällikkö

Uusi elinkeinostrategia 2018 SSYP Kehitys Oy *) Elinkeinojohtaja

Uudet yritykset

2018-2022
Elinvoimapalvelut, 

SSYP Kehitys Oy *)

Kaupunginjohtaja, 

elinkeinojohtaja, 

Kiinteistöyhtiön 

toimitusjohtaja
Palveluiden hallittu 

avaaminen yksityiselle 

palvelutuotannolle
2018-2022

Konsernipalvelut, 

kaikki toimialat

Kaupunginjohtaja, 

Talousjohtaja, Kaikki 

toimialajohtajat

Työttömyydestä aiheutuvien 

kustannusten vähentäminen

Kaupunki työllistää 

palkkatukityöllistettyjä omiin 

yksiköihin 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Työllisyyskoordinaattori

Työllisyyspalveluiden 

asiakaspalveluiden parantaminen

Työllisyyspalvelukeskuksen 

perustaminen
2019-2020 Elinvoimapalvelut

Työllisyyskoordinaattori

*)  Toimenpidevastuu siirretty SSYP Kehitys OY:ltä kaupungin elinvoimapalveluille

Kasvava elinkeinoelämä
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Uusien asukkaiden hankinta

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Tonttimarkkinoinnin 

tehostaminen

Tonttimarkkinoinnin 

suunnitelma ja toteutus 2018 Maankäyttöpalvelut Kaupunginjohtaja

Uusi ranta-asumisalue 

lähelle keskustaa

Maanhankinta ja alueen 

kaavoitus 2018 - 2019 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Kuntapaikkojen lisääminen 2018-2019 Keskushallinto Talousjohtaja

Senioriasumisen 

mahdollisuuksien lisääminen 2018-2019 Maankäyttöpalvelut Kaupunginjohtaja

Opiskelijat pitävät 

kotikuntansa 

Saarijärvellä Päätös tukimuodoista 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Uusien asukasryhmien 

tavoittaminen

Markkinoinnin ja viestinnän tehostaminen

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ Tilanne
Saarijärven kaupungin 

viestintä ja 

markkinointistrategia Kilpailuttaminen ja toteutus 2018 Keskushallinto

Hallinto- ja henkilöstöjohtaja 

/ Talousjohtaja

Viestintävastaavien 

nimeäminen 

tulosyksiköille Kaupunginhallituksen päätös  Helmikuu 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Strategian mukaiset 

sosiaalisen median 

kanavat käyttöön

Vastuuhenkilöiden 

nimeäminen vastuualueille  Tammikuu 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Sosiaalisen median 

käytön osaamisen 

lisääminen Koulutukset 2018 Keskushallinto Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

Asiakasviestinnän 

tehostaminen kaikilla 

toimialoilla

Asiakasviestintä suunnitelma 

toimialoittain 2018 Kaikki tulosyksiköt

Nimetyt tulosyksiköiden 

viestintävastaavat

Valtuutetut mukaan 

kuntalaisviestintään ja 

markkinointiin

Rooli tarkennetaan 

markkinointi- ja 

viestintästrategiassa 2018 - 2022 Valtuusto Valtuutetut

Kolmannen sektorin - 

kylien tapahtumat 

koko Keski-Suomen 

tietoon

Tapahtumailmoittelun 

suunnitelma 2018 Kulttuuritoimi Markkinointisihteeri  *)

*)  Vastuuhenkilöksi päivitetty kulttuurisihteerin sijaan markkinointisihteeri
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Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kulttuurikeskus

Taso 1.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne

Sisäilmaltaan puhdas 

uusi kiinteistö käytössä

Suunnittelussa ja 

rakentamisessa noudatetaan 

Terve-Talo ohjeistusta 2018 - 2023 Tekninen toimi Tekninen johtaja

Suunnittelussa ja 

päätöksenteossa sitoudutaan 

valtuuston maaliskuussa 2017 

asettamiin kustannusrajoihin - 

ja tavoitteisiin 2018-2023

Tekninen toimi 

Konsernihallinto 

Sivistystoimi

Kaupunginjohtaja 

Kaupunginhallitus 

Kaupunginvaltuusto        

Tekninen johtaja 

Sivistysjohtaja

Hankesuunnittelussa 

Huomioidaan talousnäkökulma 2018 - 2023

Tekninen toimi 

Sivistystoimi

Tekninen johtaja 

Sivistysjohtaja

Uuden toiminta-

kulttuurin luominen 

koulu- ja 

kulttuurikeskukseen

Henkilöstöjohtaminen ja laaja-

alainen yhteistyö 

toimijaverkostossa 2018-2019 Sivistystoimi Yhtenäiskoulun rehtori

3. sektori mukana 

palvelutuotannossa ja 

yritykset mukana 

palvelutuotannossa Toimijaverkoston kokoaminen 2018-2020 Sivistystoimi Sivistysjohtaja

Taloudellisesti 

kestävällä tavalla 

toteutettu 

uudisrakennus

Liikuntaharrastusmahdollisuuksien säilyttäminen / lisääminen

Taso 2.

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne

Tekonurmikentän rakentaminen 2018 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikasihteeri

Katetun jäähallin 

toteutuminen kaupungin 

velvoitteiden osalta 2018 Konsernipalvelut Talousjohtaja

Uusien 

liikuntamahdollisuuksi

en kartoittaminen

Kartoitetaan paikka 

mahdolliselle raviradalle 2019 Kaavoitus Kaavoitusarkkitehti

Yhdistyspohjaisen 

toiminnan tukeminen

Säilytetään avustusrahoituksen 

määrä 2018 - 2022 Konsernipalvelut Talousjohtaja

Turvataan 

liikuntatilojen 

riittävyys

Tarpeen ja uusien sekä 

olemassa olevien tilojen 

yhteensovittaminen 2018 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Uudet liikuntapaikat

Kulttuuri kaupungin vetovoimatekijänä

Taso 3

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Kulttuuri osana 

opetusta Kulttuurikasvatussuunnitelma 2019 - 2020 Sivistystoimi Sivistysjohtaja

Museotoiminnan ja -

kokoelmien 

säilyttäminen 

Saarijärvellä 

Museon tilojen 

korjausvaihtoehtojen 

kartoittaminen 2018 Koy Museotalo Oy yhtiön toimitusjohtaja

Kulttuurimatkailun 

edistäminen

Kulttuuritoimen 

toimenpideohjelma 

matkailussa 2018 - 2019

Vapaan sivistys-

toimen palvelut Vapaa-aikasihteeri

Museo- ja kulttuuri-

toiminta yhdistetään 

samaan yksikköön Hallinnolliset päätökset 2018 Sivistystoimi Sivistysjohtaja
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Elävä keskusta / keskustan kehittäminen

Taso 3

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Keskustan 

kehittyminen ja 

uusien yritystilojen 

luominen

Aktiivinen maapolitiikka 

keskustassa 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Uusia asuntoja 

keskustaan

Edistetään liikerakennusten 

osittaista muutosta asunnoiksi 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Kaupunkikuvan 

parantaminen

Ratkaisujen löytäminen 

käytöstä poistuneille 

kiinteistölle 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja

Tapahtumien 

lisääminen keskustaan

Tapahtumamasuunnittelu ja 

toteutus yritysten, Sun 

Saarijärven ja yhdistysten 

kanssa 2018 - 2022 SSYP Kehitys OY *) Elinkeinojohtaja

Tapahtumien 

lisääminen keskustaan

Runebergin puiston toiminnan 

suunnittelu ja toteutus 2018-2019

Vapaa-aikapalvelut 

ja kulttuuripalvelut Vapaa-aikasihteeri

Ajanmukaiset 

tietoliikenneyhteydet

Valokuituhankkeiden - tai 

kiinteän langattoman 

hankkeiden rahoittaminen 2018-2019 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja

Rakentamisen 

edistäminen

Uusien rakentamismääräysten 

mahdollistamat päätökset ja 

kaavoituksesta tiedottaminen 2018-2021 Kaavoitus Kaavoitusarkkitehti

Kylien 

tunnettavuuden 

lisääntyminen

Yhteistyö kaupungin 

markkinoinnin ja kylien oman 

markkinoinnin välillä 2018-2021 Viestintätiimi Hallinto- ja henkilöstöjohtaja

*)  Toimenpidevastuu siirretty SSYP Kehitys OY:ltä kaupungin elinvoimapalveluille

Biotalouden edelläkävijä

Taso 1

TAVOITE TOIMENPIDE AIKATAULUTULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Biotalouden 

edistäminen

Uudet biotalous 

yritykset 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja
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3.1.2. KONSERNIPALVELUT 

 

Konsernipalveluista vastaa toimielimenä kaupunginhallitus. Konsernihallinnon keskeisinä tehtävinä on vastata 

omistajapolitiikasta ja omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoida konsernijohtaminen ja konsernivalvonta 

sekä arvioida omistajaohjauksen tuloksellisuutta. Lisäksi konsernihallinnon tehtävänä on vastata sopimusten hal-

linnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä vastata kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä.  

Kaupunginjohtaja johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 

Konsernipalvelut käsittävät elinvoimapalvelut eli työllisyyden, kehittämisen, kaavoituksen ja maankäyttöpalvelut, 

tila- ja kiinteistöhallinnon sekä keskushallinnon. Konsernipalveluiden alaisuuteen sisältyvät myös kaupungin oma-

rahoitusosuudet palo- ja pelastuspalveluista, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä ympäristöterveydenhuollosta.  

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja johtavat valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman toimeenpanoa koko 

konsernissa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta yhteistyössä kuntayhtymä Saarikan kanssa. Käytännössä tämä 

tarkoittaa valintojen tekemistä mm. siitä, missä järjestyksessä, millä henkilöstö- ja rahoitusresursseilla ja keiden 

yhteistyökumppaneiden kanssa työtä tehdään. Johtamiseen liittyy myös aktiivinen kuntien toimintaympäristön 

muutosten analyysi ja uuden tiedon hankinta. 

Kaupunginjohtajan työn painopisteet ovat johtajasopimuksen mukaan elinkeinopolitiikan johtaminen, koko kau-

punkikonsernin johtaminen sekä strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä vastaaminen, kaupungin talouden 

tasapainon ylläpitäminen ja johtoryhmän johtaminen. 

Konserniohjauksen tavoitteet  

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Konserniohjaus 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI  
TAVOITE/TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT 
TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPI-
TEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat pe-

ruspalvelut 

Uusi kaupunkistrategia kaupunginjohtaja,  
valtuusto 

  

Työllisyyspalveluiden siirto kunnille, val-
mistelutyö 

työllisyyspäällikkö   

Sote-uudistus: kuntayhtymä Saarikan 
päättämismenettely 

kaupunginjohtaja   

 Sote-uudistus: Sote-hyvinvointialueen 
yhteistoimintamallin rakentaminen,  
henkilöstösiirrot 

hallinto- ja henkilöstö-
johtaja, 
oppilashuollon osalta 
sivistysjohtaja 

  

 Sote-uudistus: Ravitsemuspalveluiden 
uudelleenorganisointi  

tekninen johtaja 
 

  

 Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys  talousjohtaja   

 Yhtiöittämisselvityksen aloitus, asunto-
palvelut 

isännöitsijä   

 Selvitys vesi- ja viemärihuollon organi-
soinnista 

tekninen johtaja 
talousjohtaja 

  

 Omistajaohjauksen kehittäminen, omis-
tajapoliittiset linjaukset 

kaupunginjohtaja 
konsernijohto 
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3.1.2.1. ELINVOIMAPALVELUT 
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategi-
assa nimetty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEU-
TUNEET 
TOIMEN-
PITEET 

ARVIOINTI 

Uudet työpaikat ja kehittyvä yritys-
toiminta 

Yrityskiihdyttämön eli BioPaavon 
hyödyntäminen yrityshaussa. Ver-
kostoituminen Suomen mittakaa-
vassa. Haetaan veturiyrityksiä. Uu-
den projektipäällikön vaihtuessa, 
hankkeen toiselta puoliskolta hae-
taan bio- ja kiertotalousyritysten jal-
kautumista alueelle. 

Kaupunginjohtaja 
Elinkeinojohtaja 
 

  

Kiinteistöyhtiön teollisuustilojen ja 
muiden vapaiden tilojen aktiivinen 
markkinointi. 

SSYPK toimitusjoh-
taja 
Elinkeinojohtaja. 

  

Teollisuustonttien lisääminen hyvien 
yhteyksien varrelle näkyvälle pai-
kalle mm Linnan-Liisan alue. Tar-
vaalan KTY tonttien edelleen kehit-
täminen yrityskäyttöön. 

Kaupunginjohtaja 
 Elinkeinojohtaja 

  

Keskustan asemakaavamuutoksen 
ehdotusvaihe- ja hyväksyntävaihe. 
Hulevesien hallintasuunnitelma on 
laadittu taustalle; maankäyttösopi-
musneuvottelut on saatu valmiiksi.  
Hinnoiteltujen liike- ja teollisuustont-
tien myynti. Linnan Liisan ympäris-
tön rakennuspaikkoja saadaan 
myyntiin. 

Kaavoitusinsinööri, 
kaavoitusjohtaja, 
maankäyttöpäällikkö 

 
Maankäyttöpäällikkö 
ja tekninen johtaja 

  

Saarilammen jätevedenpuhdista-
mon kaavoitukset (yleis- ja asema-
kaava) saadaan valmiiksi.  
 
Korttelin 726 asemakaavamuutos 
ehdotusvaiheeseen. 

Kaavoitusjohtaja ja 
kaavoitusinsinööri 
 
Kaavoitusinsinööri 

  

Matkailu- ja majoituskapasiteetin 
kasvattaminen (vuodepaikat) 

Elinkeinojohtaja   

Biotalouden edelläkävijä JTF-rahaston uusien rahoitusmah-
dollisuuksien jalkauttaminen yritys-
elämän tueksi. 

Kaupunginjohtaja   

Yhteiset hankkeet sekä markkinointi 
BTI: kanssa. Näkyvyyttä koko Suo-
men alueelle. 

Elinkeinojohtaja   

Markkinoinnin ja viestinnän tehos-
taminen 

Monipuolinen ja järjestelmällinen 
markkinointi valituille kohderyhmille 
(yritys- ja asukashankinta). 

Markkinointisihteeri   

Osaavan työvoiman saatavuuden 
parantaminen 

Yhteistyön tiivistäminen oppilaitos-
ten kanssa. Eri koulutusvaihtoehto-
jen markkinointi sekä työnantajille 
että työnhakijoille. 

Työllisyyspäällikkö   

Palvelut yrityksille Yrityspalvelujen tehostaminen sekä 
kaupungin yrityspalveluiden markki-
nointi. Kaupungin muut palvelut nä-
kyväksi mukaan. Haetaan yrittäjiä 
perheineen ”Kotiin Meille”. 
 

Elinkeinojohtaja   
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategi-
assa nimetty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEU-
TUNEET 
TOIMEN-
PITEET 

ARVIOINTI 

Uusien asukkaiden hankinta Vetovoimaiset uudet asuinalueet: 
Kirkkokallion alueen kehittämisestä 
tehdään päätös (kaavoitus mahdolli-
sesti käynnistyy). Matoniemen kehit-
tämisen linjaukset hallituksessa. 

Elinvoimaryhmä, 
kaavoitusjohtaja ja 
kaavoitusinsinööri 

  

Uudet yleiskaavahankkeet saadaan 
vireille ja alustavat luonnokset laadi-
taan (osin konsulttityönä); Summas-
saaren ja taajamarantojen yk-muu-
tokset, Saarijärven reitin royk-muu-
tos sekä kaavamerkintämuutokset. 

Kaavoitusjohtaja   

Hinnoiteltujen asuintonttien myynti 
Timonmäessä jatkuu. Luhdan ja 
Kuusitien ak-muutokset ehdotus- ja 
hyväksyntävaiheessa. 

Maankäyttöpäällikkö 
ja kaavoitusinsinööri 

  

Kulttuuri vetovoimatekijä Uusi kulttuuri- ja koulukeskus osa 1 
valmis. Toinen vaihe on rakenteilla. 
Koulu- ja kulttuurikeskuksen jatkuva 
markkinointi. 

Elinvoimaryhmä   

Uudistuneen museon toiminnan ja 
markkinoinnin vahvistaminen ver-
kostoyhteistyöllä. 

Museonjohtaja ja 
elinvoimaryhmä 

  

Tapahtumien järjestäminen yhteis-
työssä järjestöjen, yritysten ja mui-
den yhteistyökumppaneiden 
kanssa. 

Markkinointisihteeri 
ja elinvoimaryhmä 

  

Liikuntaharrastusmahdollisuuksien 
lisääminen  

Liikuntamahdollisuudet näkymään 
kotisivuille karttapaikalle, jotta ne 
löydetään. 

Vapaa-aikasihteeri 
ja Markkinointisih-
teeri. 

  

Elävä keskusta ja elävät kylät Asemakannaksen ja valtatie 13 var-
ren (Timonmäki, Linnan Liisan ym-
päristö, Kirkkokallion alue)  
Keskustan kehittäminen kaavoituk-
sen keinoin. 
 

Maankäyttöpääl-
likkö,  
Kaavoitusjohtaja ja 
–insinööri  
 

  

BTI ja BioPaavo osana keskustan 
yrittäjäverkostoa. 

Elinkeinojohtaja   

13 tien varren kehittäminen eli ”py-
säyttäjä” Saarijärven keskustan tun-
tumaan 

Elinvoimaryhmä   

Kaupungin oma tonttimarkkinointi. 
Kaupungin karttapalvelu kyläyhdis-
tysten tonttimarkkinoiden tueksi. 

Suunnittelusihteeri  
Markkinointisihteeri. 

  

Laadukkaat asiakaslähtöiset pal-
velut, Uudet työpaikat – Kehittyvä  
yritystoiminta 
 

Pohjoismaisen työvoimapalvelumal-
lin käynnistäminen työllisyyden kun-
takokeilussa 

Työllisyyspäällikkö   

TE-palvelut kunnille 2024 - 
toimenpiteiden valmistelu 

Työllisyyspäällikkö   

 Nuorten Ohjaamo toiminnan kehittä-
minen 

Työllisyyspäällikkö   

Talous on tasapainossa 
(työttömyydestä aiheutuvien kus-
tannusten vähentäminen) 

 

Kuntouttavan työtoiminnan ja palk-
katuetun työn lisääminen kaupungin 
yksiköissä. 

Työllisyyspäällikkö   
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Toiminnan hiilijalanjäljen pienentä-
minen 
 

Kuntalaisten ympäristötietouden ja 
kierrätysajattelun lisääminen Kierrä-
tyskeskuksen toiminnan ja teema-
päivien avulla 

Työllisyyspäällikkö   

Keskustan asemakaavamuutoksen 
kautta tiivistetään osin yhdyskunta-
rakennetta ja hyödynnetään tehok-
kaammin olemassa olevaa kunnal-
listekniikkaa. 

Kaavoitusjohtaja   

Sähköisiä kaavoituksen tietopalve-
luja (Louhi) ylläpidetään ja kehite-
tään kuntalaisille ja asiakkaille 

Kaavoitusjohtaja   

Etätyömahdollisuuksien lisääminen. 
Tuulivoiman rakentaminen lähitule-
vaisuudessa. 

Kaupunginjohtaja   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

Toimintaa kohdennetaan aikaisempaa tehokkaammin Saarijärvellä toimivien ja Saarijärvelle sijoittuvien yritysten palvele-
miseksi. Maankäytön kehittäminen: teollisuustonttien saatavuus, rakennettavuus ja käyttöönottovalmius. 

 

Tulossopimus/Maisemaraportti  

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1110 ELINVOIMAPALVELUT 02

Koko ELINVOIMAPALVELUT 02

Toimintakate € -1 802 580,87 -1 919 797,00 -2 120 453,00

Toimintakate / asukas € -193,64 -206,23 -230,28

1011 TYÖLLISYYS 03

Koko TYÖLLISYYS 03

Toimintakate € -1 239 455,68 -1 218 023,00 -1 318 000,00

Toimintakate / asukas € -133,15 -130,84 -143,14

10505 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS

Toimintakate € -900 347,67 -852 155,00 -862 825,00

1021 KEHITTÄMINEN 03

Toimintakate € -343 915,70 -352 803,00 -434 467,00

Toimintakate / asukas € -36,94 -37,90 -47,18

Uusien työpaikkojen määrä kpl 18,00 30,00 22,00

Yritysten määrä kpl 1 017,00 780,00 780,00

1025 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Koko KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Toimintakate € -219 209,49 -348 971,00 -367 986,00

Toimintakate / asukas € -23,55 -37,49 -39,96

Yleiskaavat, rantaviiva km 1 461,30 572,80 823,30

Laadinnassa olevat kaavat ha 10 852,06 10 846,00 28 206,00

Laadinnassa olevat asemakaavat ha 813,46 817,00 475,00
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3.1.2.2. TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO  
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

KONSERNIPALVELUT/TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 

TAVOITEASETANTA  ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-YKSI-
KÖT 

TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut Sähköisen asioinnin te-
hostaminen 

Asuntopalvelut   

Ensimmäinen yhtey-
denotto asunnon haki-
jaan max. 3 työpäivää 

Asuntopalvelut   

Talous on tasapainossa Talousarvioseuranta 
kuukausittain 

Asuntopalvelut   

Vuokra-asuntostrate-
gian toimenpiteiden jat-
kaminen, käyttöaste 95 
% 

Asuntopalvelut   

Uusien asukkaiden hankinta Asuntojen kuvaus ja 
markkinointi  
Vuokraovi.com, Face-
book 

Asuntopalvelut   

Asuntoja tarjotaan 
useammalle hakijalle 
yhtä aikaa 

Asuntopalvelut   

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen Vuokratalojen kotita-
lousjätteiden lajittelun 
tehostaminen 

Asuntopalvelut   

Paperipostin/kopioiden 
vähentäminen 

Asuntopalvelut   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

Vuokra-asuntostrategian täytäntöönpanoa jatketaan. Tuodaan päätöksentekoon myytäviä asunto-osakkeita. 
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tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

3.1.2.3. OMARAHOITUSOSUUDET  
 

Omarahoitusosuudet käsittävät ostopalveluina tuotettavat palo- ja pelastuspalvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut 

sekä ympäristöterveydenhuollon. Palo- ja pelastuspalveluiden tuotannosta vastaa Jyväskylän kaupungin alainen 

liikelaitos, Keski-Suomen pelastuslaitos. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Sote-liikelaitos Saarikka ja ympäristö-

terveydenhuollon palvelut tuottaa Viitasaaren kaupunki. Sote-uudistuksen myötä palo- ja pelastuspalveluiden sekä 

sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueelle.  

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1120 TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Koko TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Tuotot € 6 670 385,35 6 912 131,00 6 376 487,00

Toimintakulut € -1 696 861,56 -1 825 667,00 -1 486 303,00

Toimintakate € 4 973 523,79 5 086 464,00 4 890 184,00

Toimintakate / asukas € 534,27 546,40 531,08

1121 METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 03

Koko METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 03

Tuotot € 596 320,55 626 400,00 588 000,00

Toimintakulut € -113 160,09 -96 400,00 -99 816,00

Toimintakate € 483 160,46 530 000,00 488 184,00

Toimintakate / asukas € 51,90 56,93 53,02

41001 METSÄTILAT

Pinta-ala, ha ha 2 400,00 2 400,00 2 400,00

1125 ASUNTOPALVELUT 03

Tuotot € 2 671 673,12 3 052 253,00 2 541 487,00

Toimintakulut € -1 583 681,47 -1 729 267,00 -1 386 487,00

Toimintakate € 1 087 991,65 1 322 986,00 1 155 000,00

Toimintakate / asukas € 116,88 142,12 125,43

Kerrosala k-m² 26 586,00 26 587,00 18 828,00

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -59,57 -65,04 -73,64

Täyttöaste % 88,00 95,00 98,00

Vaihtuvuus % 27,00 25,00 15,00

1128 TOIMITILAVUOKRAUS 03

Tuotot € 3 402 391,68 3 233 478,00 3 247 000,00

Toimintakate € 3 402 371,68 3 233 478,00 3 247 000,00

Toimintakate / asukas € 365,49 347,35 352,63
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

KONSERNIPALVELUT/OMARAHOITUSOSUUDET 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-YKSI-
KÖT 

TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Talous on tasapainossa Asukaskohtaiset menot 
pysyvät budjetin mukai-
sena 

kaupungin-
hallitus, kon-
sernihallinto 

  

Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut Palvelut tuotetaan pal-
veluiden laadulle ja 
kustannuksille asetettu-
jen tavoitteiden pohjalta 

kaupungin-
hallitus, kon-
sernihallinto 

  

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen Palvelutuotannossa  
lisätään sähköistä asi-
ointia  

   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

Vuonna 2022 valmistaudutaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen tehtävien järjestämisvas-
tuun siirtymiseen hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Sote-uudistukseen liittyvät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet 
on esitetty kohdassa 3.1.2 konsernijohdon tavoitteet. Uudistuksen myötä kuntien vastuulle tulee kattaa Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin kertyneet alijäämät vuoden 2022 loppuun mennessä. 
 

 

tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1130 OMARAHOITUSOSUUDET 02

Koko OMARAHOITUSOSUUDET 02

Tuotot € 50,33 0,00 0,00

Toimintakulut € -40 846 436,76 -42 000 275,00 -43 641 411,00

Toimintakate € -40 846 386,43 -42 000 275,00 -43 641 411,00

Toimintakate / asukas € -4 387,84 -4 511,79 -4 739,51

1131 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 03

Tuotot € 50,33 0,00 0,00

Toimintakulut € -39 667 877,81 -40 766 281,00 -42 144 919,00

Toimintakate € -39 667 827,48 -40 766 281,00 -42 144 919,00

Toimintakate / asukas € -4 261,23 -4 379,23 -4 299,62

1135 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 03

Toimintakulut € -331 978,19 -369 293,00 -391 411,00

Toimintakate € -331 978,19 -369 293,00 -391 411,00

Toimintakate / asukas € -35,66 -39,67 -42,51

1138 PALO- JA PELASTUSPALVELUT 03

Toimintakulut € -846 580,76 -864 701,00 -879 682,00

Toimintakate € -846 580,76 -864 701,00 -879 682,00

Toimintakate / asukas € -90,94 -92,89 -95,53
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3.1.2.4. KESKUSHALLINTO 
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

KESKUSHALLINTO/Hallinnon tukipalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategi-
assa nimetty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT/-
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

 
Laadukkaat perus(tuki)palvelut 

Prosessien kuvaami-
nen 

tiiminvetäjät   

Sähköisten prosessien 
kehittäminen 

tiiminvetäjät   

Henkilöstön osaaminen ajan ta-
salle, vastaa asiakaspalveluille 
asetettuja laatuvaatimuksia 

Kehityskeskustelut 
vuosittain 

tiiminvetäjät   

Koulutukset, täyden-
nyskoulutukset ja kou-
lutussuunnitelmat 

tiiminvetäjät   

Henkilöstön osaamisen lisäämi-
nen ja kriittisten tehtäväkuvien 
vähentäminen 

Osaamismatriisien 
laadinta, tarvekartoi-
tukset => toteutus 
 
Henkilöstövaihdosten 
yhteydessä osaami-
sen varmistaminen 

tiiminvetäjät   

Asiakasviestinnän tehostaminen 
kaikilla toimialoilla 
 

intran käytön kehittä-
minen, sisäisen tiedot-
tamisen parantaminen 

hallinto- ja henkilös-
töjohtaja, 
tietohallintopäällikkö 

  

Toiminnan hiilijalanjäljen pienen-
täminen 

Kopiomäärien pienen-
täminen 10 %:lla 

tiiminvetäjät  laskenta 1 
krt/vuosi 

Koulutukset ensisijai-
sesti webinaareina 

tiiminvetäjät   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

Järjestelmäuudistukset: 
Dynasty 10, intran uudistustyö käynnistetään, henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmä, talousraportoinnin automati-
sointi. 
Lainsäädäntöuudistukset: 
yhteistoimintalaki, maakuntauudistus, valtiovarainministeriön asetus 815/2021 kunnan taloustietojen toimittamiseen 
soveltavista tietosisällöistä ja teknisistä kuvauksista tilikaudelle 2022 
Muut: 
Uudet virka- ja työehtosopimukset 
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Tulossopimus/Maisemaraportti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilinpäätös

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

161 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT 04

Laskujen lukumäärä (sis.verkkolaskut) kpl 54 159,00 50 000,00 52 000,00

Tositteiden lukumäärä kpl 116 348,00 112 000,00 115 000,00

162 HENKILÖSTÖPALVELUT 04

Palkkalaskelmat kpl 6 313,00 6 300,00 6 300,00

163 ASIANHALLINTA- JA ASIAKASPALVELUT 04

Käynnit kpl 6 166,00 7 000,00 6 000,00

164 ICT-PALVELUT 04

Työasemamäärä kpl 630,00 1 000,00 1 000,00

130 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 04

Toimintakulut € -170 623,99 -214 824,00 -270 719,00

10705 HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO

Toimintakulut € -184 261,71 -230 000,00 -220 325,00

Toimintakate € -117 181,03 -110 000,00 -100 325,00

Toimintakulut / työntekijä, vakituinen € -570,47 -707,69 -677,92
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3.1.2.5. KONSERNIYHTEISÖT  
 

 

 

 

 

SSYP KEHITYS OY TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Liikevaihto 1000 €                                           407   80                                                68   0 

Tilikauden tulos 1000 € -28 -41                                                54   -6 

yritysneuvontakäynnit/työntekijä
 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

yritysten kokonaismäärä 

Saarijärvellä

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

Kaupungin pääomalainat                                     200,00                                       200,00                                          200,00                                        200,00   

Oman pääoman tuotto -55,2 -15,4 (heikko)                                             2,00   (heikko)

Omavaraisuusaste %                                          89,9   98,8 (hyvä) tyydyttävä (hyvä)

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

                                           7,1   72,8 (erinomainen) hyvä (erinomainen)

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Raportointi on siirtynyt 

kaupungin elinkeinotoimelle 

 Yhtion taloustilanne on 

vakaa.  Hankkeiden loppuun 

saamiselle on hyvät 

edellytykset. Kassavarat 

olivat 31.12.2019 yhteensä 

247.923,36 euroa ja 

vieraspääoma oli 34.761,15 

euroa 

 Yhtion taloustilanne on 

vakaa.  Kassavarat ovat 

31.12.2020 olivat  yhteensä 

233.012,43 euroa, 

hankesaatavia 35.261,42 ja 

vieraspääoma (vain 

ostolaskuja) oli  3.201,53 

euroa. Loput 

hankemaksutukset tulevat 

vuoden 2021 puolella. 

 Kaupungin rahoitus on 

toistaiseksi päättynyt, koska 

kassavarat näyttävät 

ri ittävän hankkeiden loppuun 

saattamiseksi. Yhtiön 

tavoitteeksi oli  asetettu 

pääomalainan takaisinmaksu 

kaupungille. 

 Yhtion taloustilanne on 

vakaa.  Kassavarat olivat 

31.10.2021 yhteensä 

242.014,73 euroa, 

hankesaatavia on 10.227,08 

euroa ja vieraspääoma (vain 

ostolaskuja) oli  417,73 

euroa. Loput 

hankemaksatukset tulevat 

todennököisesti 

loppuvuoden 2021 aikana. 

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET 

elinvoiman, yrit-täjyyden ja yri-

tystoimintaa tukevan osaami-sen 

edistäminen

Yhtiön taloudellinen tilanne - 

Talous- ja hankehallinto
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SSYP KIINTEISTÖT OY TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Liikevaihto 1000 €                                        1 909                                  1 868                                                          1 968                                                                         2 086   

Liikevoitto 1000 € -23,0                                   168                                                             158                                                                             158   

Tilikauden tulos 1000 € -153,0                                      71                                                               14                                                                               14   

Toimitilojen käyttöaste %                                              85                                        89                                                               95                                                                               98   

Toimitiloja vuokrattu aloittaville 

yrityksille m2
                                          750                                     576                                                             500                                                                             250   

Kaupungin lainat 140                                   100                                                               60                                                                               20   

Kaupungin takaus 6 985                                6 985                                                      6 985,0                                                                         6 985   

Oman pääoman tuotto -4                                  1,80                                                            2,30                                                                           0,40   

Omavaraisuusaste % 29,9                                  29,4                                                            30,0                                                                           30,0   

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)
0,9                                    0,4                                                              2,6                                                                              0,2   

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE
ARVIOINTI ARVIOINTI ARVIOINTI TAVOITTEET

Teräsmiehentien 

kiinteistön vuokratilanne 

normalisointunut. 

Sokkelikiinteistö  vajaalla 

vuokrausasteella.

Sokkeliin on löytynyt 

uusi päävuokralainen 

(sopimus on 

allekirjoitettu 

15.9.2020). 

Tavoitteena on edelleen pitää 

vuokrausastetta korkealla, 

vähintään 95% tasolla. 

Luottotappioriskit tulee arvioida 

viimeistään tilinpäätösvaiheessa 

varovaisuusperiaatetta 

noudattamalla.

Vuoden 2021 puolella tehtyjen 

vuokrasopimusten jälkeen toimitilojen 

vuokrausaste on noussut yli 95 %.  Yksi 

uusi keskeneräinen halli 450 m2 on 

ostettu huhtikuussa 2021 ja tavoitteena 

on saada se myytyä tai vuokrattu vuoden 

2022 aikana.

Levylän tilat ovat täynnä 

uuden yrityksen myötä

Nohevan kaikki tilat 

on vuokrattu, mutta 2 

hallia vain 

määräaikaisella 

sopimuksella.

Nohevan sekä Powerinpajan 

varastoksi vuoratut tilat tai tyhjät 

tilat tulisi saada tehokkaampaan 

käyttöön. Molempien 

kiinteistöjen osalta on 

tapahtunut oleellista kehitystä. 

Noheva on vuokrattu 100%. 

Powerinpajassa vapaata tilaa on 

noin 150m2

Vapaita vuokrattavia tiloja on tarjolla 

rajoitetusti. Tilanne voi kuitenkin 

nopesti muuttua esimerksi yrityksen 

lopettaessa toimintansa tai/ja 

vuokrasopimus muuten päättyessä 

irtisanomiseen.

Yritysten sitouttaminen 

toimitilaratkaisuihin, yhtiön 

toimitilariskin vähentäminen

Pajulammentie 2 

kohdetta ei saatu 

myytyä, on osittain 

vuokrattuna. Kaksi 

kiiinteistöä on myyty 

(Kunniavuorentie 14 ja 

Autokulma)

Kohteesta noin 75% 

on vuokrattuna. 

Hyvä asiakastarpeiden 

huomiointi nykyisen 

asiakaskunnan parissa. Korkea 

vuokrausaste. Ongelmiin 

reagointi.

Tehdään vuosikorjauksia ja 

asiakastarpeiden mukaisia parannuksia 

kiinteistöissä, jos jokin tai jotkut 

yritykset lopettavat toimintansa tai 

muuten irtisanovat 

vuokrasopimuksensa. 

Talous on tasapainossa

Luovutustappiot 

myydyistä kiinteistöistä 

vetivät tuloksen 

tappiolle. 

Tasearvojen 

arvioiminen ei ole 

edennyt. 

Poistot ovat jo maksimissaan. 

Kiinteistöjen tasearvot 

tarkistetuna lähelle käypää 

arvoa. 

Toimintavuonna 2022 tarkastellaan 

taloutta ja arvioidaan tarvittavia 

ohjaustoimia kiinteistökohtaisen 

kannattavuuden näkökulmasta. 

Alustavien selvitysten mukaan 

kiinteistöjen kannattavuudessa on 

olennaisia eroja ja sitä kautta voidaan 

pyrkiä yhtiön tuottavuuden 

parantamiseen. Parempi tuottavuus 

mahdollistaa rakennusten 

kunnossapidon tason nostoa ja lisää 

yhtiön investointikykyä. 

(1) 2020 toteutetaan 2019 

suunnitellut: a) 

Varasto/käsittelytila 

valmiina, b) logistiikan 

suunnitelma, (2) 

(1) 2020 toteuttiin 

2019 suunnitellut: a) 

Varasto/käsittelytila 

valmiina, b) uusi 

tieliittymä/ajoreitti 

kiinteistölle,  (2) 

 Tuumalantie alkupään 

asfaltointi. Uuden tieliittymän 

maarakennustyöt tehtiin ennen 

talvea. Tien päällystäminen ja 

loput pihatyöt tehdään loppuun 

kesän aikana 2021.

BTI/JAMK:n osalta on toteutettu 

suunnitellut pihojen maanpäälliset 

kehittämis- ja muutostoimet 

(viheralueet, tie- ja pysäköintilaueet, 

tuotantoalueet) kesä-elokuussa 2021. 

Vuonna 2022 on tavoitteena saada 

hieman lisämaata rakennuksen 

etelänpuoleisessa osassa.

Esi- ja lisävuokrasopimus 

on tehty 5/2019 koskien 

BTI/JAMK vuosia 2020-21 

vuokravaikutteisia 

menoeriä

Kohde on luovutettu 

ja vuokramaksu 

(investoinnin 

takaisinmaksu 10 

vuotta) on alkanut 

1.1.2020.

SSYPK teki syksyllä 2020 

tieliittymän ja muita pohjatöitä 

omalla kustannuksellaan. Nyt 

loput pihatyöt asfaltointeineen 

tehdään 100% 

vuokravaikuttaisesti.

Kaikki 2021 puolella tehdyt muutokset 

ovat kustannuksiltaan 100 %:sti 

vuokravaikutteisia ja niiden 

takaisinmaksuaika on 5 vuotta.

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET 

uudet työpaikat - kehittyvä 

yritystoiminta

Biotalouskampuksen 

kehittäminen
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Kiinteistö Oy Saarijärven 

Virastotalo
 TP 2019  TP 2020  TA 2021  TA 2022 

Liikevaihto 1000 €                                             457                                               534                                                   539                                                        539   

Liikevoitto (Käyttökate)                                               96                                               205                                                   198                                                        182   

Tilikauden tulos 1000 € -                                            49   74                                                   62                                                             7   

Tilojen terveellisyys

 tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset 

korjaukset suoritettu 

 tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset 

korjaukset pääosin 

suoritettu siltä osin kuin 

katsottu tarpeelliseksi 

 Kesällä 2021 on tehty 

tiivistyskorjauksia 

kaupungintalolla. 

Kaupungintalon 

ikkunakarmeja on 

huoltomaalattu. 

Joulukuussa 2021 tehdään 

ns. välitalon iv-kanavien 

nuohous ja tasapainotetaan 

tulo- ja poistoilmanvaihto. 

 Tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset uudet 

korjaukset on suoritettu. 

Lisäksi suunnitelmissa on 

toteuttaa 

palohälytysjärjestelmä 

kaikkiin yhtiön kolmeen 

rakennukseen. 

Toimitilojen käyttöaste %  ei tavoitteena  ei tavoitteena  ei tavoitteena  ei tavoitteena 

Kaupungin lainat 1000 €                                             557                                               488                                                   391                                                        308   

Kaupungin takaus 1000 €                                         1 000                                               680                                                   680                                                        680   

Oman pääoman tuotto  -1,3 (Heikko)  1,9 (heikko)  1,7 (Heikko)  (heikko) 

Omavaraisuusaste %  75,3 % (Hyvä)  79 % (hyvä)  76,0 % (Hyvä)  (Hyvä) 

Quick ratio (rahoitusomaisuus/ 

lyhytaikaiset velat – 

ennakkomaksut)

 0,2 (Heikko)  0,02 (heikko)  1,7 (Tyydyttävä)  (heikko) 

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKITEEMA Toimenpide Toimenpide Toimenpide Toimenpide

Palveluverkon uudistaminen ja 

rakentaminen turvaamaan 

laadukkaat ja 

kustannustehokkaat palvelut 

kaikille kuntalaisille

 Sisäilmatutkimusten ja 

päivitettyjen PTS:n 

mukaiset suunnitellut 

korjaukset on pääosin 

suoritettu 

 Sisäilmatutkimusten ja 

päivitettyjen PTS:n 

mukaiset suunnitellut 

korjaukset pääosin 

suoritettu siltä osin kuin 

on katsottu tarpeelliseksi 

Hoitovastiketta on nostettu, 

jotta vuosikorjausvelkaa 

saadaan pienennettyä. 

Sisäilmatutkimusten ja 

päivitettyjen  PTS:ien 

mukaiset suunnitellut 

korjaukset suoritettu. 

Jatketaan iv-kanavien 

puhdistuksia. Lisäksi 

kiinnitetään huomiota 

ulkoalueiden hoitotasoon 

sekä 

pysäköintijärjestelyiden 

toimivuuden 

kehittämiseen.

Vuoden 2022 aikana 

toteutetaan suunnitellut 

korjaukset jakamalla niitä sekä 

kesään ja syksyyn. Yhtiön 

kassatilanne on selkeästi 

vahvistunut, mikä 

mahdollistaa 

pitkäjänteisemmin 

vuosikorjausten suunnittelua 

ja toteuttamista. Lisäksi 

varaudutaan yllättäviin 

korjausmenoihin site, että 

vasta loppusyksystä päätetään 

jäljellä olevan 

vuosikorjausbudjetin käytöstä.

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

TOIMINTA JA TALOUS

PÄÄOMAN TUOTTO, 

RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET 
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Kiinteistö Oy Saarijärven 

Museotalo
TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Liikevaihto 1000 € 62 149 171                                                       171   

Liikevoitto 1000 € -12 -7 14                                                         15   

Tilikauden tulos 1000 € -27 -20 2 3 

Taloutta koskevat arviot

a) Käyttökulut 

(lämmitys, vesi ja 

sähkö) on laskuttu 

2019 suurimmaksi 

osin 

rakennushankkeelle,  

b) Museotavaran 

varastoinnin 

(väliaikaiset kontit) 

kuluja ei ole 

huomioitu TA 2019 

rahoituksessa, mikä 

vetää tuloksen 

miinukselle

Tilikaudella päättynyt 

rakennushanke pysyi 

budjetissa ja kaikki avustukset 

on saatu ja käytetty 

suunnitelmien mukaan. 

Museotalon saneeraus ja 

laajennus on nostanut yhtiön 

kulurakennetta.  

Tulosvaikutteisia kasvaneita 

menoeriä ovat mm. poistot, 

korkomenot sekä 

käyttömenoissa näkyvät 

energiamenojen kasvu. 

 Talousarviossa 2021 on 

reagoitu rakennushankkeen 

myötä muodostuneeseen 

kustannusrakenteeseen. 

Vuotta 2021 koskien on 

hoitovastiketta nostettu 

noin 20 te. Tähän on 

vaikuttanut lisääntyneet 

energiamenot sekä se, että 

Heralan säätiön tilojen 

vuosikustannukset tulee 

kattaa tulorahoituksella.

Vuoden 2021 perusteella tulot 

ja menot ovat kokolailla 

tasapainossa ja myös kassa on 

selkeästi vahvistunut 

edelliseen vuoteen nähden. 

Lainanlyhennyksiä on tehty 

suunnitelman mukaisesti. 

Menoja pyritään jaksottamaan 

tasaisesti koko vuodelle. 

Talousarviossa ei siten tehty 

vuokrakototuksia, eikä olellisia 

uusia linjauksia myöskään 

menopuolella.

Toimitilojen kunto

Perukorjaus- ja 

laajennushanke on 

edennyt 

suunnitelmien 

mukaisesti. 

Kellarikerros 

käyttöönotettiin 

2.12.2019 ja 1 kerros 

22.1.2020  

Perukorjaus- ja 

laajennushankkeen jälkeen 

keskitystään tilojen hyvään 

ylläpitoon ja huoltoon. 

Museon erityiset sisäilmaa 

koskevat vaatimukset 

edellyttävät 

kiinteistötekniikan osalta 

tarkkaa ja hyvää ylläpitoa ja 

seurantaa. Museon ja 

kiinteistöhoidon kanssa on 

sovittu haettavan paremman 

energiatalouden sekä 

optimaalisten 

sisäilmaolosuhteiden suhteen 

kulloiseen vuodenaikaan 

paremmin soveltuvia säätöjä  

energiasäästöjen 

saaavuttamiseksi. Sähköinen 

huoltokirjan hyödyntämisessä 

on kehittämistarvetta. 

Saneerattujen tilojen sekä 

uudirakennusosan vaatimat 

seuranta- ja 

ohjaustavoitteet:  1) 

takuuaikaisten korjausten 

toteumisen, mikäli niille 

aihetta on, 2) 

energiatalouden osalta 

tehdää säätö- ja 

korjaustoimia 

energiakustannusten 

laskemiseksi. Laajennus- ja 

saneeraushankkeen 

takuuajan tarkastus pidettiin 

22.4.2021 ja sen mukaiset 

puutteet on sovittu 

korjattavan. Kesän ja syksyn 

2021 aikana on tehty 

erinäisiä korjaustoimia iv:n 

ja kostustusjärjetelmän 

ohjausta koskien.

 Ilmastoinnin ja automaation 

yhteentoimivuuttaa joudutaan 

edelleen seuraamaan ja tulee 

varautua erityisesti 

kesäjaksolla mahdollisesti 

esiintyviin ongelmiin ja niiden 

korjaamiseen. Muita osin 

saneraus- ja 

laajennushankkeen osalta 

tehdyt rakennustyöt ovat 

takuuajan puitteissa korjattu.       

Energiatalouteen joudutaan 

myös edelleen kiinnittämään 

huomiota ja mahdollisesti 

puuttumaan tai arvioimaan 

kiinteistöautomatiikan 

säätöjen 

tarkoituksenmukaisuutta.

Kaupungin lainat  1000 €          

Kaupungin takaus 1000 €                                1 500                                                    1 275                                                 1 275                                                      1 275   

Oman pääoman tuotto -4,80 -3,7 % (heikko) 1,00 (tyydyttävä)

Omavaraisuusaste % 25  28,5 (tyydyttävä) 25  (tyydyttävä) 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

-0,56  0,22 (välttävä) tyydyttävä  (tyydyttävä) 

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT
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Saarijärven Kaukolämpö Oy TP 2019 TP 2020 TA 2021 TA 2022

Liikevaihto 1000 € 1 901                                    1 874   1 996 1 959 

Liikevoitto 1000 € 117  -42 38 107 

Tilikauden tulos 1000 € 111  -72 33 90 

Energian hinta/maan keskiarvo 

(sis. Alv 24 %)
                            56,49    56,49 (<keskiarvon)                                    56,49                             56,49   

Verkoston pituus km                                23,5                                        24,5                                        24,5                               24,5   

Lämmitettävät kiinteistöt kpl                                 188                                         190                                         192                                 195   

Lämmön myynti  GWh                                29,5                                        29,6                                        31,8                               31,0   

Kaupungin lainat 1000 € 1125                                    1 000   875 750

Kaupungin takausta/ kunta-

todistuslimiittiä käytetty) 1000 €
1150                                    1 150   1100 1050

Oman pääoman tuotto                                  2,2    -1,4                                      1,00                               2,50   

Omavaraisuusaste %                                59,1                                        61,7                                        62,0                               63,0   

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

                                 0,5                                          0,3                                          0,4                                  0,5   

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKITEEMA
TOIMENPIDE

VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

Tulostasokyky 50 

000 - 150 000 €

Saarijärven 

Kaukolämpö

Sara-ahon ja Rajalan 

aluelämpöratkaisut

Saarijärven 

Kaukolämpö

Biokaasulla 

kaukolämpöä 

projektin 3. jatko

Saarijärven 

Kaukolämpö

Kaukolämpömittarit 

etäluentaan

Saarijärven 

Kaukolämpö

Keskustan 

kaukolämpöverkon 

uusiminen 1/2

Saarijärven 

Kaukolämpö

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

Toimitusjohtajan linjaamia 

tavoitteita
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Kiinteistö Oy Saarijärven 

Kotikonnut
 TP2019 TA2020 TA2021 TA2022

Liikevaihto 1000 €                            370                                370                             370                                                            370   

Liikevoitto 1000 €                              53                                  66                                69                                                              58   

Tilikauden tulos 1000 €                                 5                                  21                                  2    0 

Tilojen vuokrausaste %                            100                                100                             100   100 

Kaupungin lainat  1000 €  Ei ole  Ei ole  Ei ole  Ei ole 

Kaupungin takaus 1000 €  Ei ole  Ei ole  Ei ole  Ei ole 

Oman pääoman tuotto 7,76                         tyydyttävä  tyydyttävä  heikko 

Omavaraisuusaste % 1,23                         hyvä  hyvä  heikko 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

                          4,66    hyvä  hyvä  erinomainen 

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE

VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

Toimitusjohtaja / 

hallitus

Kiinteistön tilojen 

tarkastus 1 

krt/vuosi

Tarkastus tehty 

9/2021. Keittön 

remontti tehty 

loppuvuodesta 

2021

Tehdään tarkastus keväällä 2022. 

Varaudutaan korjaustarpeisiin.

Sähköisen 

huoltokirjan 

käyttäminen 

kuukausittain

Käytössä Käytössä

Talous on tasapainossa
Toimitusjohtaja / 

hallitus

 Tarkoittaa 

vakavaraisuutta ja 

tasapainoista 

tuloslaskelmaa.

Arvioidaan 

taloustilannetta 

hallituksen 

kokouksissa ja 

konsernirapor-

toinnin kautta.

Arvioidaan taloustilannetta 

hallituksen kokouksissa ja 

konserniraportoinnin kautta. 

Laaditaan progressiivisesti 

kasvavien lainanlyhennysten 

seurannan laskennallinen malli, 

jonka perusteella voidaan 

ennakkoon valvoa riittävää ja 

tasaista tulorahoitusta, jolla 

ennakoivasti taataan 

rahavararojen riittävyyttä koko 

rahalaitoslainan 

takaisinmaksuajalle.

Toimitusjohtaja / 

hallitus
Kulutusseuranta Käytössä Käytössä

Toimitusjohtaja / 

hallitus

Jätehuoltokustan-

nusten seuranta

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET 

Laadukkaat ja asiakaslähtöiset 

palvelut

Hiilijalajäljen pienentäminen
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3.1.3. SIVISTYSTOIMI  

Sivistyslautakunta vastaa kaupungin varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja 2. asteen koulutuksesta ja on osa-
vastuussa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta sekä kehittää kesäyliopisto-toimintaa. Sivistyslautakunta vastaa kau-
pungin kulttuuripalveluiden, museopalveluiden, kirjastopalveluiden, liikunta- ja vapaa-aikapalveluiden sekä nuori-
sopalveluiden järjestämisestä. Lautakunta vastaa kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä. Sivistyslautakunta 
toimii kaikkien koulujen johtokuntana. Musiikkiopistolla on oma johtokunta. 

Lautakunta johtaa ja kehittää omaa toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta 
seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 

3.1.3.1. SIVISTYSPALVELUT JA VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT  
vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Sivistyspalvelut ja Vapaan sivistystoimen palvelut 2022 
TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPI-
TEET 

ARVI-
OINTI 

Aloitteellinen, kehittävä ja osaava hen-
kilöstö 
 

Henkilöstön osaamisesta 
ja jaksamisesta huolehti-
minen (riittävä henkilö-
määrä, koulutus ja työn-
ohjaus) 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Kehitysideoiden keräämi-
nen 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

 

Laadukkaat asiakaslähtöiset palvelut 
 

Kurssisuunnittelussa huo-
mioidaan asiakkaiden toi-
veet ja palaute (KO) 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Asiakastutkimukset, -ky-
selyt ja -palaute 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Fyysisen aktiivisuuden li-
sääminen eri ikäkausina 
(VAKA, ESIOPETUS, PE-
RUSOPETUS) 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Kulttuuri vetovoimatekijänä Kulttuurikasvatussuunni-
telma 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Näyttelyt, tapahtumat ja 
seminaarit + kansalais-
opiston, kirjaston ja va-
paa-aikatoimen toiminta 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- 
ja kulttuurikeskus 
 

Laaja-alainen yhteistyö ja 
toimijaverkosto. 
Uuden toimintakulttuurin 
luominen. 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentä-
minen 

Palveluiden tuottaminen 
kestävän kehityksen peri-
aatteita noudattaen. Toi-
mintaa viedään  lähelle 
asiakasta (KO). 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 

  

Tarpeettomien välineiden 
kierrättämisen tehosta-
minen 
 

Esimiehet, koko 
henkilöstö 
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Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

- Oppivelvollisuuden laajeneminen. Opiskelijoille maksuton toisen asteen koulutus. Vaikutus lukion kus-
tannuksiin (oppimateriaali ja opetusvälineet, muut maksuttomaan opetukseen liittyvät kustannukset). 
Uusia velvoitteita koulutuksen järjestäjille (opiskelijoiden ohjaus, opiskelunsa lopettaneiden uudel-
leenohjaus).  

- Viisivuotiaiden 2-vuotinen esiopetuskokeilu, Saarijärvellä kokeilussa mukana koko 2016 syntyneiden 
ikäluokka 2021-2023 (2024?). 

- Varhaiskasvatuksen palveluverkon tarkasteleminen alueellisesti (asiakkaiden hakeutuminen palvelujen 
piiriin) 

 

Varhaiskasvatus, tulossopimus/maisemaraportti  

 

Perusopetus ja lukio, tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1155 VARHAISKASVATUS 03

Tuotot € 354 651,11 319 750,00 298 700,00

Toimintakulut € -4 336 040,50 -4 546 757,00 -4 647 377,00

Toimintakate € -3 981 389,39 -4 227 007,00 -4 348 677,00

Toimintakate / asukas € -427,69 -454,08 -472,27

Toimintakate / alle 7-vuotias asukas € -7 497,91 -7 960,47 -8 493,51

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1158 PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Koko PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Tuotot € 293 686,88 283 000,00 439 700,00

Toimintakulut € -9 090 386,51 -9 874 079,00 -10 501 634,00

Toimintakate € -8 796 699,63 -9 591 079,00 -10 061 934,00

Toimintakate / asukas € -944,97 -1 030,30 -1 092,74

301 PERUSKOULUTOIMI 04

Tuotot € 272 782,81 280 000,00 433 700,00

Toimintakulut € -8 143 916,87 -8 526 932,00 -9 111 342,00

Toimintakate € -7 871 134,06 -8 246 932,00 -8 677 642,00

Toimintakate / asukas € -845,54 -885,91 -942,40

Toimintakulut / oppilas € -9 502,82 -9 996,40 -10 631,67

Oppilaat, yhteensä 20.9. kpl 857,00 853,00 857,00

Oppilaat, erityinen tuki 20.9. hlö 77,00 51,00 88,00

Oppilaat, tehostettu tuki 20.9. kpl 163,00 149,00 155,00

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, vaikeimmin kehitysvammaisethlö 13,00 13,00 11,00

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, muut kuin vaikeimmin kehitysvammaisethlö 15,00 14,00 12,00

Kuljetettavat oppilaat hlö 331,00 325,00 345,00

Kuljetuskustannukset / kuljetettava oppilas € -2 121,43 -2 375,38 -2 409,86
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Vapaa-aikapalvelut, tulossopimus/maisemaraportti 

 
 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

302 LUKIO 04

Tuotot € 20 904,07 3 000,00 6 000,00

Toimintakulut € -946 469,64 -1 347 147,00 -1 390 292,00

Toimintakate € -925 565,57 -1 344 147,00 -1 384 292,00

Toimintakate / asukas € -99,43 -144,39 -150,34

Varsinaiset ja aineopiskelijat yhteensä hlö 132,00 132,00 132,00

1. vuoden opiskelijat lkm (aloittavat opiskelijat) hlö 50,00 50,00 38,00

Yhdistelmätutkintoa suorittavat opiskelijat kpl 12,00 13,00 15,00

Pakolliset kurssit kpl 99,00 98,00 103,00

Soveltavat kurssit kpl 19,00 16,00 16,00

Syventävät kurssit kpl 69,00 79,00 78,00

Kursseja yhteensä kpl 187,00 193,00 197,00

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1161 VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Koko VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Tuotot € 313 939,81 459 100,00 464 000,00

Toimintakulut € -1 068 134,32 -1 125 082,00 -1 132 000,00

Toimintakate € -754 194,51 -665 982,00 -668 000,00

Toimintakate / asukas € -81,02 -71,54 -72,55

360 LIIKUNTAPALVELUT 04

Toimintakate € -596 306,92 -489 315,00 -493 055,00

Toimintakate / asukas € -64,06 -52,56 -53,55

Liikuntapaikkojen ja -reittien lukumäärä lkm 23,00 19,00 19,00

Käyttötunnit h 1 424,00 2 300,00 2 300,00

Yksilökäynnit kpl 47 166,00 72 000,00 70 150,00

361 NUORISOTYÖ 04

Toimintakate € -128 684,95 -142 167,00 -140 445,00

Toimintakate / asukas € -13,82 -15,27 -15,25

Asiakkaat hlö 5 461,00 7 235,00 8 115,00

Kulut / asiakas € -35,89 -26,63 -24,82

363 AVUSTUKSET 04

Toimintakate € -29 202,64 -34 500,00 -34 500,00

Toimintakate / asukas € -3,14 -3,71 -3,75
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Kulttuuripalvelut, tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

Museo, tulossopimus/Maisemaraportti  

 

 

Kirjasto, tulossopimus/Maisemaraportti  

 

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1164 KULTTUURIPALVELUT 03

Tuotot € 424,18 0,00 0,00

Toimintakulut € -54 466,57 -29 938,00 -30 000,00

Toimintakate € -54 042,39 -29 938,00 -30 000,00

Toimintakate / asukas € -5,81 -3,22 -3,26

Avustettavien järjestöjen määrä kpl 6,00 12,00

Kulut / avustettava järjestö € -9 077,76 -2 500,00

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1165 MUSEO 03

Tuotot € 43 668,22 69 070,00 31 400,00

Toimintakulut € -410 483,60 -416 070,00 -403 400,00

Toimintakate € -366 815,38 -347 000,00 -372 000,00

Toimintakate / asukas € -39,40 -37,28 -40,83

Käynnit kpl 5 708,00 8 000,00 7 000,00

Pysyvät näyttely kpl 5,00 4,00 4,00

Kokoelma kartunta kpl 11 066,00 50,00 25,00

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1168 KIRJASTO 03

Tuotot € 23 356,59 8 300,00 7 000,00

Toimintakulut € -414 656,15 -419 300,00 -427 999,00

Toimintakate € -391 299,56 -411 000,00 -420 999,00

Toimintakate / asukas € -42,03 -44,15 -45,72

Käynnit kpl 72 781,00 84 000,00 84 000,00

Toimintakulut / käynti € -5,70 -4,99 -5,10

Käynnit / asukas kpl 7,82 9,02 9,12

Lainaajat kpl 2 988,00 3 100,00 2 800,00

Peittävyys (Lainaajat / asukas) % 32,10 33,30 30,41

Lainaukset kpl 114 399,00 136 000,00 136 000,00

Lainaukset / asukas kpl 12,29 14,61 14,77

Kulut / lainaus € -3,62 -3,08 -3,15
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Kansalaisopisto, tulossopimus/Maisemaraportti  

 

 

3.1.3.2. VIITASALO-OPISTO 
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Viitasalo-opisto 2022 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/ 
-YKSIKÖT 

TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat, asiakaslähtöiset palve-
lut 

Helposti tavoitetta-
vissa olevat ja koh-
tuuhintaiset palve-
lut. 

Opiston rehtori   

Opetusta järjeste-
tään kaikissa toimin-
takunnissa. 
 

Opiston rehtori   

Kaupungilla on osaava, aloitteelli-
nen ja kehittävä henkilöstö 

Opetushenkilöstö 
muodollisesti kelpoi-
nen. 
 

Opiston rehtori   

Koulutussuunnitelma 
vuosittain. 
Omaehtoiseen kou-
luttautumiseen kan-
nustaminen ja tuke-
minen. 
Kehittämisideoiden 
kerääminen. 
 

Opiston rehtori   

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1167 KANSALAISOPISTO 03

Toimintakate € -503 081,01 -506 012,00 -507 227,00

Toimintakate / asukas € -54,04 -54,36 -55,09

Maksutuottojen osuus toimintakuluista % -14,92 -15,84 -18,10

Opiskelijat hlö 1 940,00 2 450,00 2 450,00

Kulut / opiskelija € -336,57 -265,79 -268,85

Peittävyys (opiskelijat/asukkaat) % 20,84 26,32 26,61

Kurssilaiset hlö 3 900,00 4 800,00 4 800,00

Kulut / kurssilainen € -167,42 -135,66 -137,22

Kurssit kpl 397,00 410,00 410,00

Opetustunnit lkm 8 166,00 8 918,00 8 918,00

Muu henkilökunta hlö 3,00 3,00

Tuntiopettaja yms. hlö 101,00 122,00 122,00

Toimintayksiköiden lkm. kpl 5,00 3,00 3,00

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 1,00 1,00 1,00
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Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja 
kulttuurikeskus  
 

Eri toimijoiden väli-
sen uuden toiminta-
kulttuurin kehittämi-
nen. 
 

Opiston reh-
tori, yhteistyö-
tahot 

  

Kulttuurikasvatus-
suunnitelma. 

Sivistysosasto, 
perusopetus, 
opiston rehtori 

  

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentä-
minen 

Toiminnan järjestä-
minen kestävän ke-
hityksen periaattei-
den mukaisesti 
(esim. opetus järjes-
tetään lähellä oppi-
laita) 

Opiston reh-
tori, koko 
henkilöstö 

  

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

- 

 

 

Tulossopimus/Maisemaraportti 

 

  

Tilinpäätös

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1163 VIITASALO-OPISTO 03

Tuotot € 223 034,15 213 687,00 202 703,00

Toimintakulut € -531 431,89 -524 719,00 -513 737,00

Toimintakate € -308 397,74 -311 032,00 -311 034,00

Toimintakate / asukas € -33,13 -33,41 -33,78

Tutkintotavoitteiset opiskelijat, 20.9 hlö 185,00 164,00 157,00

Muskari- ja valmennusoppilaat kpl 48,00 50,00 64,00

Musiikkiopiston opiskelijat yhteensä hlö 233,00 214,00 221,00

Netto / musiikkiopiston opiskelija € -1 323,60 -1 453,42 -1 407,39

Opetustunnit lkm 5 566,00 5 650,00 5 452,00

Netto / opetustunti € -55,41 -55,05 -57,05

Vakituinen henkilökunta hlö 1,00 1,00 1,00

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 5,00 5,00 5,00

Tuntiopettaja yms. hlö 11,00 14,00 14,00
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3.1.4. TEKNINEN TOIMI 

3.1.4.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT  

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden järjestämisestä; kunnal-
listekniikkapalvelut, maaseutupalvelut, kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen palvelut ja tuottajapalvelut, joka käsit-
tää kiinteistönhoidon, kunnossapitopalvelut, siivouksen ja ravitsemispalvelut. 

Lupalautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvontaviran-
omaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana viranomaisena ja ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena. 
Lupalautakunta ratkaisee myös ne poikkeamisasiat, joissa hakijana on kunta itse. 

Lautakunta johtaa ja kehittää omaa toimialaansa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta 
seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden 
suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja käyttää puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa. 

vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Tekniset ja ympäristöpalvelut                                                         Tekninen lautakunta 22.9.2021 

TAVOITEASETANTA  ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUU-
HENKI-
LÖT/-YK-
SIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kult-
tuurikeskus 
- 2-vaihe käyttöönotettu, sähköinen 

tilavarausjärjestelmä käyttöön otettu 
 

Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut 
- häiriötön toiminta 
- turvalliset kadut ja kevyen liikenteen 

väylät 
 

Uusien oppimisympä-
ristöjen rakentaminen. 
Rakennuksen rakenta-
minen, ylläpitopalvelu-
jen tuottaminen 

Tuottaja-
palvelut / 
kaikki esi-
miehet 

  

Turvattu jäteveden kä-
sittely ja vesihuolto. 
Katujen ja kevyen lii-
kenteen väylien riittävä 
hoitotaso. 

Vesi- ja 
viemäri-
laitos, 
kunnallis-
tekniikka/ 
Niskanen 

  

Talous on tasapainossa 
- käyttötalouden määrärahojen käyttö 

alle 100%, 
- investointikohteet suoritettu myön-

netyssä määrärahassa 

Talousarvion käyttöta-
louden ja investointioh-
jelman toteutuminen. 
Käyttötalouden määrä-
rahojen riittävyys, in-
vestointikohteiden val-
mistuminen aikatau-
lussa ja myönnetyssä 
määrärahassa. 

Tulosyk-
sikköjen 
esimiehet 
/ vastuu-
alueiden 
esimiehet 

  

Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja 
kehittävä henkilöstö 
- tyytyväiset asiakkaat, ruokajäte vä-

häinen. Ravitsemissuositusten mu-
kainen ateria 
 

- tyytyväiset asukkaat, katujen- ja ke-
vyen liikenteen väylien ja yleisten 
alueiden turvallinen käyttö 

 

 

- tyytyväiset tilojen käyttäjät; sisäil-
maongelmat hallinnassa 
 

Laadukkaan ja kustan-
nustehokkaan ravitse-
mispalvelun järjestämi-
nen 

Ravitse-
mispalve-
lut / ravit-
semus-
palvelu-
päällikkö 

  

Laadukas ja kustannus-
tehokas kunnallisteknii-
kan palveluiden järjes-
täminen 

Kunnallis-
tekniikka 
/ maanra-
kennus-
mestari 

  

Toimitilojen ylläpidon, 
kunnostuksen ja sii-
vouksen järjestäminen. 
Varmistetaan riittävän 
hyvä sisäilman laatu. 

Tuottaja-
palvelun 
esimiehet 
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vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Tekniset ja ympäristöpalvelut                                                         Tekninen lautakunta 22.9.2021 

TAVOITEASETANTA  ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUU-
HENKI-
LÖT/-YK-
SIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

- Tyytyväiset asiakkaat: rakentami-
sen neuvonta ja ohjaus, rakennus-
lupa kahden viikon sisällä täydelli-
sen hakemuksen jättämisestä 
 

- Tyytyväiset asiakkaat: ympäristöasi-
oiden neuvonta ja ohjaus, vuosival-
vontakohteet suoritettu, ympäristö-
lupa 4 kk:ssa täydellisen hakemuk-
sen jättämisestä, käsittelyajassa 
huomioitu kuulemiset yms. 

 
- Tyytyväiset asiakkaat: Maaseutu-

palvelujen viranomaistehtävät hoi-

detaan maksajavirastosopimuksen 

edellyttämällä tavalla annettuja 

määräaikoja noudattaen 

Rakennusvalvonnan 
asiakkaiden hyvä, asi-
antunteva ja asiakasys-
tävällinen palvelu 
 

Raken-
nusval-
vonta/ra-
kennus-
tarkastaja 

  

Ympäristösuojelun asi-
akkaiden hyvä, asian-
tunteva ja asiakasystä-
vällinen palvelu. 
 

Ympäris-
tösuo-
jelu/ym-
päristö-
sihteeri 
 
 

  

Maaseutupalvelun asi-
akkaiden hyvä, asian-
tunteva ja asiakasystä-
vällinen palvelu. 

Maaseu-
tupalve-
lut/maa-
seutu-
päällikkö 

  

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen; 
 
kaupungin kokonaisenergiakulutuksen 
vähentäminen 
 
 

rakennusvalvonnan sähköisen lupapal-
velun käyttöaste 100 % 

Uusi koulu pienentää 
energian kokonaiskulu-
tusta. Edellytyksenä 
vanhojen myynti välittö-
mästi niiden tyhjenty-
essä 

Tuottaja-
palve-
lut/kiin-
teistön-
hoidon 
esimies 

  

Sähköisten palvelujen 
korkea käyttöaste 

Raken-
nusval-
vonta/ ra-
kennus-
tarkastaja 

  

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

- jotta vesi- ja viemärilaitos vastuualue pääsee asetettuun kehykseen, nousee jätevesitaksat 6 % 
- puutarhurin palkkaus, jonka vastuulle puistojen ja yleisten alueiden lisäksi myös taajamametsät ja vieraslajien tor-

junta 
- puistojen hoitotaso edelleen alhainen esim. kesäkukkia vähän 
- yksityisteiden kunnossapitoavustukset nostetaan hieman yli alkuperäisen TA2021 
- määrärahakarsinnat toimitilojen investoinneista ja käyttötaloudesta vaarantaa rakennusten suunnitelmallista ylläpi-

toa, korjausta ja riittävää puhtaustasoa. 
- sijaismäärärahojen niukkuus voi vaarantaa sijaisten palkkaamista ravitsemis- ja puhtauspalvelussa, jolla vaiku-

tusta työhyvinvointiin ja voi lisätä edelleen sairaslomien riskiä. Koronaohjeistus voi lisätä sairauslomakustannuk-
sia. 
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Tekniset palvelut, tulossopimus/maisemaraportti 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1172 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Koko HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Tuotot € 173 017,79 147 800,00 158 744,00

Toimintakulut € -534 615,82 -579 072,00 -610 665,00

Toimintakate € -361 598,03 -431 272,00 -451 921,00

Toimintakate / asukas € -38,84 -46,33 -49,08

512 YMPÄRISTÖNSUOJELU 04

Toimintakate € -37 025,04 -40 950,00 -52 647,00

Toimintakulut / asukas € -7,86 -8,37 -8,74

Toimintakate / asukas € -3,98 -4,40 -5,72

513 RAKENNUSVALVONTA 04

Toimintakate € -7 357,24 -61 200,00 -60 757,00

Toimintakate / asukas € -0,79 -6,57 -6,60

Lupapäätökset kpl 265,00 275,00 230,00

Toimintakulut / lupa € -536,97 -625,45 -833,29

Valvontakohteet kpl 750,00 750,00 750,00

1174 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 03

653 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 04

Toimintakate / asukas € -4,34 -7,83 -12,37

Pinta-ala, m² m² 171 780,00 171 780,00 171 780,00

Toimintakulut / neliö (m²) € -0,25 -0,44 -0,68

654 YKSITYISTIET 04

Toimintakate € -130 833,37 -111 702,00 -115 816,00

Toimintakate / asukas € -14,05 -12,00 -12,58

655 LIIKENNEVÄYLÄT 04

Toimintakate € -306 611,93 -377 796,00 -387 952,00

Toimintakate / asukas € -32,94 -40,58 -42,13

Pinta-ala, m² m² 336 434,00 336 434,00 343 733,00

Toimintakulut / neliö (m²) € -0,92 -1,13 -1,13
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Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1175 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 03

Tuotot € 969 588,34 1 036 159,00 1 056 727,00

Toimintakulut € -533 161,02 -546 250,00 -569 729,00

Toimintakate € 436 427,32 489 909,00 486 998,00

Toimintakate / asukas € 46,88 52,63 52,89

Verkoston pituus m 204 680,00 204 680,00 204 930,00

Puhdasvesitaksa, ilman alv €/m³ 1,34 1,34 1,42

Asiakkaat hlö 7 030,00 7 030,00 7 030,00

Veden määrä m³ 499 472,00 471 440,00 499 600,00

Netto / m³ € 0,87 1,04 0,97

Kulut / m³ € -1,07 -1,16 -1,14

Jätevesitaksa, ilman alv €/m³ 2,42 2,42 2,57

1177 TUOTTAJAPALVELUT 03

180 RAVITSEMISPALVELUT 04

Toimintakate € -1 589 723,33 -1 714 034,00 -1 707 791,00

Suoritteet kpl 451 913,00 500 294,00 521 454,00

Toimintakulut / suorite € -3,55 -3,43 -3,28

615 KUNNOSSAPITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -406 486,40 -433 001,00 -418 149,00

Kerrosala k-m² 51 016,00 52 432,00 52 252,00

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -7,97 -8,26 -8,00

617 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -1 930 799,88 -1 978 472,00 -1 984 837,00

Kerrosala k-m² 54 296,00 55 712,00 55 400,00

Kerrosala, ostopalvelu k-m² 3 333,00 3 333,00 3 333,00

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -33,50 -33,51 -33,79

619 SIIVOUSPALVELUT 04

Toimintakulut € -596 679,66 -657 356,00 -658 357,00

Siivousala sm² 29 454,00 28 424,00 27 533,00

Siivousala, ostopalvelu sm² 34,00 34,00 34,00

Siivousalat yhteensä sm² 29 488,00 28 458,00 27 567,00

Toimintakate / sm² (yhteensä) € -18,87 -21,79 -22,50

1178 RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI 03

Tuotot € 1 548 945,34 1 714 696,00 1 736 401,00
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3.1.4.2. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT  

Sydän-Suomen jätelautakunta vastaa jätelain mukaisista viranomaistehtävistä, joissa sillä on toimivalta. Lautakun-

nan toiminta-alue kattaa ne jäsenkunnat, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen jäsenyydestä yhteisessä lauta-

kunnassa. Jäsenkuntia ovat Hankasalmi, Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, 

Saarijärvi, Uurainen, Viitasaari ja Äänekoski. Lautakunnan alaisina viranhaltijoina toimivat jätehuoltoasiamies ja 

jätehuoltosuunnittelija. 

vastuuryhmä/ vastuu-
alue 

Jätelautakunta, jätehuollonviranomaistoiminta 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuus-
tostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT/-
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOIMENPI-
TEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat, asiakasläh-
töiset palvelut 

Palvelutaso määrit-
telyn seuranta 

Jätehuoltoasiamies Sekajätekeräyspisteverkoston 
muutokset 
 

 

Lieterekisterin ko-
koaminen ja seu-
ranta 

Jätehuoltoasiamies/ 
jätehuoltosuunnittelija 

Lieterekisterin laajentaminen 
 

Vuosittainen seuranta saostuskai-
vojen tyhjennysten toteutumisesta 
 

 Määräaikaisten omatoimilupien 
seuranta 
 
Lietehuollon tasataksa 
 
Lietteiden kuljetuksen tarkastelu 
(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, 
Kivijärvi ja Saarijärvi) 

 

Kaupungilla on osaava, 
aloitteellinen ja kehittävä 
henkilöstö 

Jätehuollon jatkuva 
kehittäminen jäte-
lain mukaisesti 

Jätehuoltoasiamies 
Jätehuoltosuunnittelija 

JH-määräysten päivittäminen  

Kuljetusjärjestelmiin liittyvä  pää-

töksenteko 

 

Henkilökunnan 
kouluttaminen ja 
lainmukaisuuden 
seuraaminen 

Jätehuoltoasiamies 
Jätehuoltosuunnittelija 

Jäteviranomaisten verkoston ta-
paamiset, Jätelautakuntien neu-
vottelupäivät ja itä 8 kokoukset 

 

Markkinoinnin ja viestin-
nän tehostaminen 

Aktiivinen tiedotta-
minen jätelautakun-
nan toiminnasta ja 
päätöksistä 

Jätehuoltoasiamies 
Jätehuoltosuunnittelija 

Ilmoitukset lehdissä ja nettisivuilla 
 
Kuulutukset 
 
Nettisivujen kehittäminen  
 
TÄHTEET -tiedote jätehuollon 
ajankohtaisista asioista 

 

Viranomaisyhteis-
työ kuntien kanssa 

Jätehuoltoasiamies 
Jätehuoltosuunnittelija 

Päätöksistä tiedottaminen 
 
Neuvottelukunnan kokoukset  

 

Toiminnan hiilijalanjäljen 
pienentäminen  
 

Sähköisen viestin-
nän lisääminen 
 

Jätehuoltoasiamies  
Jätehuoltosuunnittelija 
 
 

Sähköinen ulosotto  

Auton käytön vä-
hentäminen 

Jätehuoltoasiamies  
Jätehuoltosuunnittelija 

Julkinen liikenne  
 Yhteiskyydit  
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Toiminnan merkittävät muutokset v. 2022 

Merkittävimpänä muutoksena tulee olemaan Multian kuljetusten muuttuminen 1.1.2022 alkaen kunnan järjestämäksi jätteenkul-
jetukseksi. Koko alueen jätehuoltoon vaikuttavana tekijänä on muuttunut jätelaki, jonka täytäntöön saattaminen vaatii jätehuolto-
määräysten päivittämisen. Petäjäveden ja Multian osalta tavoitteena on aloittaa lieterekisterin rakentaminen. Viitasaaren, Pihti-
putaan ja Hankasalmen kohdalla päätetään jätelain mukaisesta sekajätteen kuljettamisesta. Vuonna 2022 otetaan tarkasteluun 
myös aikaisemmin käsittelyssä olleiden kuntien lietteenkuljetusten tarkastelu KHO:n päätöksen mukaisesti. Tavoitteena myös 
siirtyä lietehuollon käsittelymaksun osalta tasataksaan niiden kuntien osalta, joissa laskutus Sammakkokankaan toimesta. 

 

Jätehuollon viranomaispalvelut tulossopimus/Maisemaraportti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2020

Talousarvio 

2021

Talousarvio 

2022

1180 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT 02

Tuotot € 108 783,72 177 898,00 135 872,00

Toimintakulut € -108 783,73 -177 898,00 -135 872,00

Toimintakate € -0,01 0,00 0,00

Toimintakate / asukas € 0,00 0,00 0,00

Kokoukset kpl 5,00 6,00 6,00

Pientalot kpl 12 814,00 12 142,00 14 763,00

Vapaa-ajan kiiteistöt kpl 7 997,00 8 177,00 11 180,00

Rivi- ja kerrostalot kpl 711,00 753,00 1 066,00

Lietehuollon asiakkaat, vakituiset kiinteistöt kpl 3 486,00 3 481,00 4 724,00

Lietehuollon asiakkaat, vapaa-ajan kiinteistöt kpl 1 740,00 1 739,00 2 605,00

Jätehuollon asiakkaat yhteensä kpl 26 748,00 26 292,00 34 338,00
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3.2.  TOIMINTAKATE JA MÄÄRÄRAHAN SITOVUUS VASTUURYHMITTÄIN  
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Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty kaupungin kokonaistoimintakatteen prosentuaalinen jakautuminen vastuuryhmittäin ja 

toimintakatteen €/asukas-tunnuslukujen muutokset verrattuna tilinpäätöksen 2020 toteutuneisiin ja TA2021 ta-

voitteiden tunnuslukutietoihin.  

 

 

Toimintakatteet €/asukas TP2020, TA2021 ja TA2022: 

 

 

 

 

 

 

 

TP2020

alkup.

TA2021 TA2022

ELINVOIMAPALVELUT -196 -210 -231
TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 540 555 534
OMARAHOITUSOSUUDET -4 433 -4 585 -4 739
KESKUSHALLINTO (TUKIPALVELUT) -226 -261 -281
SIVISTYSTOIMI -1 407 -1 533 -1 597

VAPAA SIVISTYSTOIMI (SIS VIITASALO-OPISTO) -258 -248 -252
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT -408 -411 -419

YHTEENSÄ -6 389 -6 692 -6 987
TA2022 asukastiedot: 9/2021 mukainen tilanne

Toimintakate €/asukas
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4. TULOSLASKELMAOSA  

 

 

 

Toimintatuotot sisältävät myynti-, maksu- ja muut toimintatuotot sekä saadut tuet ja avustukset. Myyntituloihin 

kirjataan tulot tavaroiden ja palveluiden myynnistä, jotka on tarkoitettu myytäväksi pääsääntöisesti tuotantokus-

tannukset kattavaan hintaan. Maksutuloihin kirjataan asiakasmaksuja ja muita maksuja tavaroista ja palveluista, 

joiden hinnoittelun tarkoituksena ei ole kattaa tuotantokustannuksia kokonaisuudessaan tai joiden hinnat määri-

tellään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Muiden toimintatuottojen tiliryhmään kirjataan toimintatuotot, jotka eivät 

kuulu yllä mainittuihin tiliryhmiin, tällaisia ovat mm. vuokratulot ja pysyvien vastaavien myyntivoitot.  

Tuloslaskelman toimintatuotot laskevat noin 0,49 milj. euroa verrattuna vuoden 2021 alkuperäisen talousarvion 

toimintatuloihin. Toimintatuottojen määrään vaikuttaa muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta joh-

tuva päivähoitomaksujen tulovähennys ja asuntokannan myyntituottojen alentunut tulo-odotus. Kokonaisverora-

hoituksen ennakoidaan sen sijaan kasvavan vuoden 2021 alkuperäiseen talousarvioon nähden noin 2,6 milj. euroa.  

TULOSLASKELMA TP2019 TP2020

alkup.

TA2021 TA2022 TS2023 TS2024

Toimintatulot 14 442 12 755 13 260 12 775 11 058 11 169

   Myyntitulot 5 639 4 929 5 484 5 299 3 517 3 552

   Maksutulot 805 705 621 555 560 566

   Tuet ja avustukset 951 659 693 740 747 755

   Muut toimintatulot 7 048 6 462 6 462 6 182 6 234 6 296

Toimintamenot -73 508 -71 621 -74 568 -77 007 -33 259 -33 242

   Henkilöstömenot -18 068 -16 984 -17 204 -17 786 -16 703 -16 918

   Palvelujen ostot -47 094 -46 447 -48 241 -50 270 -7 664 -7 534

   Aineet, tarvikkeet, tavarat -3 053 -2 794 -2 801 -2 754 -2 259 -2 267

   Avustukset -1 448 -1 665 -1 936 -1 435 -1 295 -1 295

   Muut toimintamenot -3 845 -3 731 -4 386 -4 762 -5 339 -5 229

TOIMINTAKATE -59 066 -58 866 -61 308 -64 232 -22 202 -22 074

Verotulot 29 728 30 081 30 994 31 675 18 247 18 160

Valtionosuudet 30 614 34 687 33 895 35 863 7 514 7 434

Verorahoitus yht. 60 341 64 768 64 890 67 538 25 761 25 594

Rahoitustuotot ja -kulut -47 -104 -48 -47 -68 -68

   Korkotulot 28 18 10 8

   Muut rahoitustulot 275 103 100 32 39 39

   Korkomenot -92 -71 -70 -60 -80 -80

   Muut rahoitusmenot -258 -154 -88 -27 -27 -27

VUOSIKATE 1 228 5 798 3 534 3 260 3 491 3 452

Poistot ja arvonalentumiset -3 558 -3 297 -3 360 -3 260 -3 450 -3 410

   Suunnitelman muk. poistot -3 291 -3 297 -3 260 -3 260 -3 400 -3 360

   Kertaluonteiset poistot -267 0 -100 0 -50 -50

Satunnaiset erät

TILIKAUDEN TULOS -2 330 2 501 174 0 41 42

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 330 2 501 174 0 41 42

KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 1 401 3 902 4 076 4 076 4 117 4 159
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Toimintamenoihin budjetoidaan vuodelle 2022 yhteensä noin 77 milj. euroa, mikä on vuoden 2021 alkuperäiseen 

talousarvioon nähden noin 2,4 milj. euroa enemmän. Suurin muutos on palvelujen ostojen erässä (+ 2 milj. €). 

Muutokseen vaikuttaa erityisesti sotekustannusten kasvu, kun SoTe kuntayhtymän oman toiminnan kuntalaskutus 

kasvaa 1,18 milj. euroa ja erikoissairaanhoidon kuntalaskutus 1,16 milj. euroa vuoden 2021 alkuperäisen talousar-

vion mukaiseen kuntalaskutukseen verrattuna. Muiden toimintamenojen kasvua (0,36 milj. €) selittää suurelta osin 

keskustan koulu- ja kulttuurikeskushankkeen ajan käytössä olevan väistökoulun vuokrankasvu vuodelle 2022.  
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Tuloslaskelman esittämä vuosikate riittää talousarviovuonna poistoihin ja nettoinvestointeihin. Taloussuunnitel-

mavuosille ennakoitu vuosikate riittää suunniteltuihin vuosittaisiin nettoinvestointeihin vuonna 2023, mutta ei 

enää vuonna 2024, jolloin investointiohjelmaan sisältyy isompia investointeja, kuten uuden palolaitoksen rakenta-

minen. Suunnitelmavuosien poistotason on ennakoitu toteutuvan ennusteissa noin vuosikatteen tasolla.  

Taloussuunnitelmavuosien verorahoitus- ja vuosikatetasoon tulee vaikuttamaan erityisesti sote-uudistuksen 

myötä toteutettava rahoitusuudistus. Kunnille jäävän rahoituksen taso ja perusteet tarkentuvat keväästä 2022 al-

kaen vuoden 2023 talousarvion laadinnan yhteydessä. Rahoituslaskelmat tehdään vuoden 2021 tilinpäätöstietojen 

ja vuoden 2022 talousarviotietojen pohjalta, ja laskelmat tarkistetaan myöhemmin vuoden 2022 tilinpäätöksen 

valmistuttua. TE-palveluiden siirtymistä kuntien toiminnaksi ei ole huomioitu taloussuunnitelmavuoden 2024 las-

kelmissa rahoitusmallin ja kustannussiirtojen keskeneräisyydestä johtuen. Laskelmat näiltä osin ovat huomioita-

vissa todennäköisesti vasta vuoden 2024 talousarviolaadinnan yhteydessä vuonna 2023. 

Taloussuunnitelma kattaa talousarviovuoden 2022 lisäksi vuosien 2023-2024 tulostavoitteet. Vuosien 2023-2024 

taloussuunnitelmissa on huomioitu hyvinvointialueelle siirtyvät toimintatuotot ja toimintakulut sekä pyritty enna-

koimaan muut mahdolliset sote-uudistuksen tuomat muutokset. Lisäksi taloussuunnitelmavuosien laskennassa on 

huomioitu kevään 2021 kehysneuvotteluiden mukaiset toiminnan muutoksista aiheutuvat vaikutukset talousar-

viovarauksiin.  

Toimintatuottojen osalta taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 korotusennusteena on käytetty 1 % ja toimintame-

nojen osalta (palvelujen ostot ja aineet ja tarvikkeet) 1,5 % vuosittaista korotusta. Verotulot on arvioitu vuosien 

2023 – 2024 Kuntaliiton veroennustekehikon pohjalta huomioiden omien arvioiden mukaiset muutokset ennus-

teisiin. Valtionosuudet vuosille 2023-2024 on arvioitu VM:n lokakuussa 2021 päivittämän arvion pohjalta. Korko-

kulut on arvioitu nykyisen korkokannan ja arvioidun lainakannan mukaisesti, ja poistot investointisuunnitelman 

mukaisesti. 

Vuosikatteet vuosina 2023 – 2024 ovat noin 3,5 miljoonaa euroa, ja taloussuunnitelman perusteella vuosien 2023 

ja 2024 tulos olisi muodostumassa hieman ylijäämäiseksi. Taloussuunnitelmavuosiin liittyy kuitenkin erityisen pal-

jon epävarmuustekijöitä. Tuloissa suurin riski on soteuudistuksen jälkeisen verorahoituksen lopullinen taso. Ku-

luissa suurimmat riskit liittyvät indeksikorotusten toteutumiseen ja vaikutukseen kaupungin kulutasossa, toimialo-

jen talouskurin noudattamiseen ja isojen leasingvastuiden kulutason kehitykseen. Tämän hetkiset laskelmat eivät 

salli isoja korotuksia tai uusia kulueriä ilman vastaavia kuluerien vähennyksiä muista toiminnoista tai tuloerien 

lisäyksiä. Lisäksi taloussuunnitelmavuosien tämän hetkiset ennusteet vaativat toteutuakseen kevään 2021 kehys-

neuvotteluiden mukaisen taloudellisen säästöpotentiaalin toteutumisen vuosina 2023 (noin 0,7 milj. euroa) ja 

2024 (noin 0,2 milj. euroa).  

Seuraavissa taulukoissa on esitetty nettoinvestointien, vuosikatteen ja poistojen muutokset sekä vuosittaisten ja 

kumulatiivisten yli-/alijäämien muutokset vuosina 2016-2024. 
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5. INVESTOINTIOSA 

 

Nettoinvestointien taso on noin 2,5 milj. euroa vuosina 2022 ja 2023. Investointiohjelman taso kasvaa vuodesta 

2024 alkaen muun muassa uuden pelastuslaitoksen, uimahallin remontin ja terveysaseman vaatimien suurem-

pien investointien myötä. Alla on esitetty investointiohjelma vuosille 2022-2024 investointikohteittain. 

 

 

 

 

TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMIS-

AIKATAULU TA2022 TS2023 TS2024

KONSERNIPALVELUT
TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, 

MUUT KIINTEISTÖT

Huoneistojen myyntitulot Asunto-osakekaupat 91 000

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, 

ASUNTOPALVELUT

Honkapolku 2 (Paavonhaka), 

Autiolahti

Vesikaton uusiminen (siirtotarve vuoden 2021 

investointiohjelmasta), vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde -190 000

Maijunkuja 13 (Mannilan rt), 

Mannila

Vesikaton uusiminen, vuokra-asuntostrategiassa 

säilytettävä kohde -80 000 -80 000

Riihipellontie 6 (koiralammensalo), 

Koiralampi

Asuntojen ulko-ovien ja lukituksen uusiminen, 

vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä kohde -30 000 -30 000

Riihipellontie 9 (Riihimetsä), 

Koiralampi

Asuntojen ulko-ovien ja lukituksen uusiminen, 

vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä kohde -30 000 -30 000

Hauvelinkaari 8 (Hauveli), Koiralampi Asuntojen ulko-ovien ja lukituksen uusiminen, 

vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä kohde -22 500 -22 500

Koirankoukunpolku 1 

(Koirankoukku), Koiralampi

Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen ja 

puujulkisivujen maalaus (työllisyystyö), vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde -37 000 -37 000

Pystykorvanpolku 2 (Pystykorva), 

Koiralampi

Salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen ja 

puujulkisivujen maalaus (työllisyystyö), vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde -56 000 -56 000

Pystykorvanpolku 2 (Pystykorva), 

Koiralampi

Katto, nykyinen katto alkuperäinen ja elinkaaren 

päässä, vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä 

kohde -120 000 -120 000

Pekkasentie 20 (Vuokrapekka), 

Pylkönmäki

Ovien uusiminen, ulko-ovet alkuperäiset. 

Sähkölämmitteinen talo. Vuokra-

asuntostrategiassa "vain välttämättömät 

korjaukset" (ei purettavien tai myytävien listalla) -22 500 -22 500
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMIS-

AIKATAULU TA2022 TS2023 TS2024

KONSERNIPALVELUT
TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, 

ASUNTOPALVELUT
Lillukkakuja 1-3, Mustikkakorpi Parvekekorjaukset, (betonirakenteet, 

julkisivun parantaminen), vuokra-

asuntostrategiassa kehitettävä kohde -60 000 -10 000 -50 000

Lillukkakuja 5 (Vatukka), 

Mustikkakorpi

Parvekekorjaukset, (betonirakenteet, 

julkisivun parantaminen), vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde -70 000 -10 000 -60 000

Mannentie 8 (Virkailijoiden 

rivitalo), Pylkönmäki

Lämmitysjärjestelmän uusinta, 

Aluelämpökeskus (pelletti) loppuu 2022 

lopussa. Suunnitteilla pienempi 

pellettikattila. Vuokra-asuntostrategiassa 

säilytettävä kohde -20 000 -20 000

Keskustie 24 (Ilpola), Pylkönmäki Lämmitysjärjestelmä, nykyinen 

lämmitysjärjestelmä elinkaaren päässä. 

Suunnitteilla sähkökattila. Kohteessa 

vesikiertoinen lattialämmitys, joka tukee 

sähkölämmitystä. Vuokra-asuntostrategiassa 

säilytettävä kohde -50 000 -50 000

Pekkasentie 1 (Iltarusko), 

Pylkönmäki

Vanhan osan ilmastointikoneen uusiminen ja 

sille tilan rakentaminen, vanha iv-kone 

elinkaaren päässä,  vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde -95 000 -95 000

Pekkasentie 1 (Iltarusko), 

Pylkönmäki

Sauna ja pesuhuone. Vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde. -15 000 -15 000

Mansikkaniementie 34 

(Mansikka), keskusta

Kattoremontti vanhan katon vaurioitumisen 

vuoksi. Vuokra-asuntostrategiassa 

säilytettävä kohde. -120 000 -120 000

Paavontie 33 (Koulukunnas), 

keskusta 

Julkisivuremontti. Vuokra-asuntostrategiassa 

säilytettävä ja kehitettävä kohde. -185 000 -25 000 -160 000

Einarintie 4 (koulukartano), 

keskusta

Julkisivuremontti. Vuokra-asuntostrategiassa 

säilytettävä kohde. -265 000 -25 000 -240 000

Vuokratalojen 

laajakaistaliittymät -60 000

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO YHTEENSÄ MENOT -595 000 -420 000 -513 000

TULOT 91 000 0 0

NETTO -504 000 -420 000 -513 000

ELINVOIMAPALVELUT

Maanhankinnat ja tonttien 

rakennusvalmiuden 

parantaminen -290 000 -40 000 -40 000

Kolkanniemen tonttitie yleiskaavan mukaisen rantatontin 

myyntikuntoon saattaminen -15 000

ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ -305 000 -40 000 -40 000

KESKUSHALLINTO

HALLINNON TUKIPALVELUT

Tiedonhallintajärjestelmä Tiedonhallintajärjestelmän hankinta, 

peruste: tiedonhallintalain vaatimukset -60 000 -10 000

Sähköisten järjestelmien 

kehittäminen

hallinnon tukipalveluiden sähköisten 

järjestelmien muutokset (mm. 

automatisoidun talousraportoinnin 

järjestelmäkehitysvaatimukset, 

konsernitilinpäätöksen muutoksen 

investointitarpeet?) -30 000

Asianhallintajärjestelmän 

päivitys -50 000

Verkkolaitteet -25 000

Sähköinen arkistointijärjestelmä

-50 000

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ -115 000 -50 000 0

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -1 015 000 -510 000 -553 000

TULOT 91 000 0 0

NETTO -924 000 -510 000 -553 000
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMIS-

AIKATAULU TA2022 TS2023 TS2024

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSPALVELUT 

Opetustoimen ja 

varhaiskasvatuksen tieto- ja 

viestintätekniikan laitteet

Määräraha tarkoitettu mm. 

oppimisympäristöjen digitalisointiin ja 

muuhun opetussuunnitelman mukaisen ns. 

digiloikan toteuttamiseen, sisältää lukion 

aloittavien oppilaiden kannettavat 

tietokoneet -60 000 -60 000 -60 000

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -60 000 -60 000 -60 000

TULOT

NETTO -60 000 -60 000 -60 000

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN 
VAPAA-AIKAPALVELUT

Urheilukentän irtaimiston uusinta -16 000
Rinnekoneen telat -15 000
Moottorikelkka -20 000
Ulkoalueiden valaistus -15 000
Paavonrinteiden parannustyöt -30 000

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT YHTEENSÄ MENOT -31 000 -65 000 0

TULOT 0 0 0

NETTO -31 000 -65 000 0

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ MENOT -91 000 -125 000 -60 000

TULOT 0 0 0

NETTO -91 000 -125 000 -60 000

TEKNINEN TOIMI

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Saarilammen kunnostus 2022-2023. 

Puhdistamoalueen kaavoitus 2022, uuden 

puhdistamon suunnittelu, luvitus ja 

tonttimaan lunastus 2023-2024, uuden 

rakentaminen 2025-2026. Vanhaan vain 

toimintakunnon varmistamia korjauksia 2022-

2025, purku 2027 (n.150 000 €).

 Uusi puhdistamo ja 

vanhan purku 8.146.000 

€. Tontin 

hankintakustannukset 

ei tiedossa. Lammen 

kunnostus 150.000 € 

-150 000 -100 000 -100 000

Saarilammen kunnostus 2022 ELYn avustus 

hankkeelle

Avustus oli vuodelle 

2021, ympäristöluvasta 

valitettu, haetaan 

siirtoa vuodelle 2022-

2023 49 000

Viemärien saaneeraus Vanhojen bet. linjojen sujutus, 

muovikaivojen rakentamien

vuosittaista

-100 000 -100 000 -100 000

Vastuualueen pienet hankkeet Uusien jv/vj-linjojen rakentamien, linjojen 

akuutit korjaukset (sisältää Tarvaalan KTY-

kortteli 1204 viemäröinti)

vuosittaista

-100 000 -50 000 -50 000

Pumppaamoiden saneeraus Vanhojen pumppaamoiden saneeraus vuosittaista

-50 000 -50 000 -50 000
MENOT -400 000 -300 000 -300 000

TULOT 49 000 0 0
NETTO -351 000 -300 000 -300 000

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Kaavateiden asfaltointi Sorapäällysteisten katujen asfaltointi ja 

uudelleen päällystäminen

vuosittaista

-50 000 -50 000 -50 000

Katujen kuntovaurioluokituksen 

mukaiset korjaukset

V. 2018 lopullisesti valmistuneen 

kuntovaurio/elinkaarimallin mukaiset 

välittömät korjaustarpeet 1-5 vuoden aikana

1-5 v. sisällä korjaukset 

1 900 000 / korjausvelka 

yht. 6 808 000

-250 000 -350 000 -350 000

Hulevesiviemärit saneeraus Hulevesiviemäreiden saneeraus vuosittaista

-80 000 -80 000 -80 000

Kaavateiden valaistus Valaisimien ja ohjauskeskusten uusiminen, 

2020-2022 pylväät ja kaapelit -30 000 -30 000 -30 000

Tarvaalan teollisuusalue KTY-kortteli 1204 tien rakentaminen, KH 

26.4.2021§81

-60 000

-60 000

Irtaimen omaisuuden hankinta Traktori hiekoitin

-20 000 -15 000 -15 000

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT 

YHTEENSÄ
-490 000 -525 000 -525 000

Saarilammen puhdistamon 

saneeraus

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMIS-

AIKATAULU TA2022 TS2023 TS2024

TEKNINEN TOIMI

TUOTTAJAPALVELUT

Uimahallin peruskorjaus Kuntoarvion ja kuntotutkimuksen mukaiset 

kiireelliset korjaukset ja ylläpitokorjaukset 

vuosittain, peruskorjauksen tarve- ja hanke-

suunnittelu 2022, yleis- ja 

toteutussuunnittelu 2023-2024, OKM:n 

avustuspäätös 2024, urakkavaihe  2025-2026

Kuntoarvion mukaan 

korjaustarve 2.100.000 

€. Lopullinen 

kustannusarvio 

tarkentuu hanke- ja 

yleissuunnittelussa -80 000 -150 000 -150 000

Saarijärvi uuden paloaseman 

rakentaminen

Hankesuunnitelman hyväksyntä 2021. 

Suunnittelijoiden kilpailutus syksy 2022. Yleis- 

ja toteutussuunnittelu 2023-2024, 

rakennusaika 2024-2025. Käyttöönotto syksy 

2025. Vanhan myynti tai purku 2026.

Hankesuunnitelman 

tavoite-

hinta-arvio -4.403.000 €. 

Vanhan purku 150 000 €

-10 000 -280 000 -2 500 000

Pylkönmäen koulu Liikuntasalin iv-koneen uusinta. Haetaan 

valtion energia-avustusta, maks. 20%, jota ei 

huomioida vielä määrärahassa.

95 000

-83 000

Terveysasema Saarijärvi 1979-1980 rakennetun 5 515 m2 raken-

nusosan peruskorjaus ja hyvinvointialueen 

tarpeiden muutokset. Suunnittelu ja pienet 

muutokset 2022-2024. Peruskorjaus ja 

muutostyöt tai uudisrakennus 2024-2026.  

Kuntoarvion mukaan 

peruskorjaustarve 4,0 

milj.€. 

Jos tarve sote-

muutoksiin, niin 

yksistään vanhan 

vuodeosaston 

saneerauksen 

lisäkustannus 2,0 milj.€. 

Lopullinen 

kustannusarvio avoin. -100 000 -200 000 -400 000

Kirjasto remonttitarpeen selvittäminen: kuntoarvio ja 

kuntotutkimus -20 000

Urheilukentän ja jäähallin 

huoltorakennus

uusrakennus suunnittelu 2021-2022,

rahoitushaku kevät 

2022,toteutus 2023,  

lopullinen 

kustannusarvio 

suunnitelmien 

valmistuttua -20 000

Toimitilojen hankevaraukset 

suunnitelmakaudelle 2023-2024

Korjausvelan lyhentäminen. Pienet 

muutostarpeet. -300 000 -300 000

KULTTUURIKOHTEET

Säätyläiskotimuseo (suojeltu 

rakennus), Laitettu avustushaku 

OKM 2022, odotetaan ministeriön 

päätöstä

pihatyöt, perustus, vesikaton uusinta omana 

työnä 2022-2023. Korvausavustuksen haku 

2021, lopullinen päätös toteutuksesta tämän 

jälkeen

remontin 

kustannusarvio 

-335.000 €

-165 000 -170 000

YRITYSTONTTI, 

KEHITTÄMISHANKE

Linnan työpaikka-alueen 

kehittäminen

Rahkola-Linna yleiskaava TP-4-alueen 

kehittäminen; yhteinen tieyhteys Linnan 

Liisa liikenneasemalle ja n.3,0 ha:n 

tonttiosuuden maaleikkaukset ja perusmaan 

muotoilu valmiiksi 

Kustannusarvio 

valmistuu 

lokakuu 2021, alustava 

arvio n. 300 000 €

-300 000

TUOTTAJAPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -613 000 -1 095 000 -3 520 000

TULOT 0

NETTO -613 000 -1 095 000 -3 520 000

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ MENOT -1 503 000 -1 920 000 -4 345 000

TULOT 49 000 0 0

NETTO -1 454 000 -1 920 000 -4 345 000

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT -2 609 000 -2 555 000 -4 958 000

TULOT 140 000 0 0

NETTO -2 469 000 -2 555 000 -4 958 000
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6. RAHOITUSOSA, ANTOLAINAT JA OTTOLAINAT  

 

 

TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP2020 TA 2021 TA2022 TS 2023 TS 2024

 Toiminnan rahavirta 5 774             3 534             3 260             3 491       3 452       

    Vuosikate 5 798             3 534             3 260             3 491       3 452       

    Satunnaiset erät - -                  - -            -            

    Tulorahoituksen korjauserät 24 -                  -                  - -            -            

 Investointien rahavirta 1 065 -            1 744 -            2 469 -            2 555 -      4 958 -      

 Investointimenot 1 270 -            1 994 -            2 609 -            2 555 -      4 958 -      

 Rahoitusosuudet  investointimenoihin 39                   49                  - -            -            

 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot 166                 201                140                -            -            

 Toiminnan ja investointien rahavirta 4 709             1 790             791                936          1 506 -      

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 43 -                  63 -                 32 -                 32 -            32 -            

    Antolainasaamisten lisäykset 75 -                  75 -                 44 -                 37 -            37 -            

    Antolainasaamisten vähennykset 32                   12                  42                  7               7               

Lainakannan muutokset 1 712 -            333                447 -               679          2 715       

        Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 2 000             1 000             2 000       4 000       

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 712 -            1 667 -            1 447 -            1 321 -      1 285 -      

    Lyhytaikaisten lainojen muutos - -                  -                  -            

Oman pääoman muutokset - -                  - -            -            

Muut maksuvalmiuden muutokset 1 367 -            -                  - -            -            

Rahoituksen rahavirta 3 122 -         270             479 -            647        2 683      

Vaikutus maksuvalmiuteen 1 587             2 060             312                1 583       1 176       

 Rahavarat 31.12. 1 638             5 404             1 716             3 299       4 475       

 Rahavarat 1.1. 51                   3 344             1 404             1 716       3 299       
TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN 

TAVOITEARVOT

Lainanhoitokate 3,58 2,26               2,39               2,88 2,93

 LAINAKANTA 12 329           14 663          12 215          12 894     15 609     

 asukasluku *) 9 214             9 215             9 161             9 161       9 161       

 toimintakate euroa / asukas 6 389 -            6 653 -            7 011 -            2 424 -      2 410 -      

 vuosikate euroa / asukas 629                 383                356                381          377          

 vuosikate poistoista, % 176 % 105 % 100 % 101 % 101 %

 vuosikate investoinneista, % 544 % 203 % 132 % 137 % 70 %

 lainat euroa / asukas 1 338 1 591 1 333 1 408 1 704

 investoinnit poistoista % 32 % 52 % 76 % 74 % 145 %

 *) TA2022 / TS2023-2024: Tilanteen 30.9.2021 mukaiset tiedot 
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7. TALOUSARVION SITOVUUS 

Talousarviossa myönnetään käyttötalouden määrärahat nettomääräisinä toimialoille ja niiden vastuuryhmille seu-
raavasti: 

- KONSERNIPALVELUIDEN VASTUURYHMÄT 
o Elinvoimapalvelut 
o Tila- ja kiinteistöhallinto 
o Omarahoitusosuudet 
o Keskushallinto 

- SIVISTYSTOIMEN VASTUURYHMÄT 
o Sivistyspalvelut 
o Vapaan sivistystoimen palvelut 
o Viitasalo-opisto 

- TEKNISEN TOIMEN VASTUURYHMÄT 
o Tekniset ja ympäristöpalvelut 
o Jätehuollon viranomaispalvelut 

 
Määrärahojen käyttösuunnitelmat laaditaan ja vahvistetaan hallintoelimissä seuraavasti: 

- Kaupunginhallitus 
o Konsernipalvelut: elinvoimapalvelut, tila- ja kiinteistöhallinto, omarahoitusosuudet, keskushal-

linto 
- Sivistyslautakunta 

o Sivistyspalvelut;  
o Vapaan sivistystoimen palvelut 

- Viitasalo-opiston johtokunta 
o Viitasalo-opisto 

- Tekninen lautakunta 
o Tekniset ja ympäristöpalvelut 

- Sydän-Suomen jätelautakunta 
o Jätehuollon viranomaispalvelut 

Kaupunginhallitus/lautakunta voi talousarviovuoden aikana siirtää määrärahoja vastuualueelta toiselle hallinto-

kunnan sisällä. Lautakunnan käyttösuunnitelma sisältää joko määrärahajaon kullekin vastuualueelle ja tulosyksi-

kölle tai meno- ja tulolajierittelyn.  

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustotasolla sitovia ovat vastuuryhmän valtuuston kärkiteemoille asetta-

mat tavoitteet. Muilta osin tavoitteet ovat sitovia vastuuryhmätasolla. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraa-

vat tulossopimusten toteutumista.  

Kaupunginvaltuusto päättää investointiosaan sisällytettävät investointikohteet. Kullekin vastuuryhmälle talousar-
viovuodelle investointeihin myönnetty määräraha on sitova investointibudjetin nettosumman osalta. Kaupungin-
hallitus päättää enintään 50 000 euron suuruisten investointikohteiden muuttamisesta, poistamisesta tai lisäämi-
sestä nettomäärärahojen sisällä. Muutoin investointikohteiden muuttaminen, poistaminen tai lisääminen edellyt-
tää kaupunginvaltuuston päätöstä. Usealle vuodelle jakautuvien hankkeiden kohdalla investointipäätös ja siihen 
sisältyvä kustannusarvio sisältää sitovat puitteet hankkeen toteutukselle.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy tulos- ja rahoituslaskelman. 

Rahoitusosan antolainauksen muutokset –kokonaiserä sekä lainakannan muutokset –kokonaiserä ovat talousar-
viokauden osalta sitovia valtuustoon nähden.  
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Tilivelvolliset 

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat seuraavat henkilöt 
 

o Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet.  
o Vastuualueen esimiehet seuraavilla vastuualueilla: 

o Työllisyys  
o Kehittäminen 
o Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut 
o Asuntopalvelut 
o Metsät ja muut kiinteistöt 
o Toimitilavuokraus 
o Hallinnon tukipalvelut 
o Tarkastus 
o Vaalit 
o Keskushallinto 
o Sivistystoimen hallinto 
o Varhaiskasvatus 
o Perusopetus ja lukio 
o Vapaa-aikapalvelut 
o Kulttuuripalvelut 
o Museo 
o Kansalaisopisto 
o Kirjasto 
o Viitasalo-opisto 
o Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut 
o Maaseutupalvelut 
o Kunnallistekniset palvelut 
o Vesi- ja viemärilaitos 
o Tuottajapalvelut 
o Jätehuollon viranomaispalvelut 
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8. TALOUSARVION LIITTEET 

- Talousarvion numero-osa 

- Henkilöstöpoliittinen ohjelma  

- Henkilöstösuunnitelma 
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TYÖLLISYYS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          285.038       209.904       195.096

  TOIMINTAKULUT                        -1.524.493    -1.427.927    -1.513.096

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -1.239.456    -1.218.023    -1.318.000

KEHITTÄMINEN
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                               52

  TOIMINTAKULUT                          -343.968      -352.803      -434.467

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -343.916      -352.803      -434.467

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 2019
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          298.670       246.881       248.804

  TOIMINTAKULUT                          -517.879      -595.852      -616.790

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -219.209      -348.971      -367.986

ELINVOIMAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          583.759       456.785       443.900

  TOIMINTAKULUT                        -2.386.340    -2.376.582    -2.564.353

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -1.802.581    -1.919.797    -2.120.453

METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 2019
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          596.321       626.400       588.000

  TOIMINTAKULUT                          -113.160       -96.400       -99.816

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      483.160       530.000       488.184

ASUNTOPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        2.671.673     3.052.253     2.541.487

  TOIMINTAKULUT                        -1.583.681    -1.729.267    -1.386.487

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    1.087.992     1.322.986     1.155.000

TOIMITILAVUOKRAUS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS
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  TOIMINTATUOTOT                        3.402.392     3.233.478     3.247.000

  TOIMINTAKULUT                               -20

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    3.402.372     3.233.478     3.247.000

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        6.670.385     6.912.131     6.376.487

  TOIMINTAKULUT                        -1.696.862    -1.825.667    -1.486.303

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    4.973.524     5.086.464     4.890.184

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                               50

  TOIMINTAKULUT                       -39.667.878   -40.766.281   -42.144.919

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -39.667.827   -40.766.281   -42.144.919

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                          -331.978      -369.293      -616.810

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -331.978      -369.293      -616.810

PALO- JA PELASTUSPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                          -846.581      -864.701      -879.682

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -846.581      -864.701      -879.682

OMARAHOITUSOSUUDET
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                               50

  TOIMINTAKULUT                       -40.846.437   -42.000.275   -43.641.411

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -40.846.386   -42.000.275   -43.641.411

HALLINNON TUKIPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          664.272       585.087       593.465

  TOIMINTAKULUT                        -1.381.504    -1.348.947    -1.474.106

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -717.232      -763.860      -880.641

TARKASTUS
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KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                           -22.098       -27.847       -28.500

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -22.098       -27.847       -28.500

VAALIT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                               68                      15.000

  TOIMINTAKULUT                               -66       -25.000       -25.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            2       -25.000       -10.000

KESKUSHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          187.919       242.879       220.000

  TOIMINTAKULUT                        -1.531.565    -1.814.584    -1.876.859

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -1.343.645    -1.571.705    -1.656.859

KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          852.260       827.966       828.465

  TOIMINTAKULUT                        -2.935.233    -3.216.378    -3.404.465

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -2.082.974    -2.388.412    -2.576.000

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           15.052        15.000        24.000

  TOIMINTAKULUT                          -203.915      -242.325      -251.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -188.863      -227.325      -227.000

VARHAISKASVATUS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          354.651       320.250       298.700

  TOIMINTAKULUT                        -4.336.041    -4.547.257    -4.647.377

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -3.981.389    -4.227.007    -4.348.677

PERUSOPETUS JA LUKIO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          293.687       283.000       439.700

  TOIMINTAKULUT                        -9.090.387    -9.874.079   -10.501.634
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  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -8.796.700    -9.591.079   -10.061.934

SIVISTYSPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          663.390       618.250       762.400

  TOIMINTAKULUT                       -13.630.342   -14.663.661   -15.400.011

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -12.966.952   -14.045.411   -14.637.611

VAPAA-AIKAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          313.940       459.100       464.000

  TOIMINTAKULUT                        -1.068.134    -1.125.082    -1.132.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -754.195      -665.982      -668.000

VIITASALO-OPISTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          223.034       213.687       202.703

  TOIMINTAKULUT                          -531.432      -524.719      -513.737

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -308.398      -311.032      -311.034

KULTTUURIPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                              424

  TOIMINTAKULUT                           -54.467       -29.938       -30.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -54.042       -29.938       -30.000

MUSEO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           43.668        69.070        31.400

  TOIMINTAKULUT                          -410.484      -416.070      -403.400

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -366.815      -347.000      -372.000

KANSALAISOPISTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          149.858       145.168       151.450

  TOIMINTAKULUT                          -652.939      -651.180      -658.677

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -503.081      -506.012      -507.227

KIRJASTO
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KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           23.357         8.300         7.000

  TOIMINTAKULUT                          -414.656      -419.300      -427.999

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -391.300      -411.000      -420.999

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          754.281       895.325       856.553

  TOIMINTAKULUT                        -3.132.111    -3.166.289    -3.165.813

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -2.377.831    -2.270.964    -2.309.260

HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          173.018       147.800       158.744

  TOIMINTAKULUT                          -534.616      -579.072      -610.665

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -361.598      -431.272      -451.921

MAASEUTUPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          122.985       145.769       147.169

  TOIMINTAKULUT                          -207.645      -247.029      -248.154

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -84.660      -101.260      -100.985

KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           35.715        54.200        59.200

  TOIMINTAKULUT                          -623.580      -710.201      -788.517

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -587.865      -656.001      -729.317

VESI- JA VIEMÄRILAITOS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          969.588     1.036.159     1.056.727

  TOIMINTAKULUT                          -533.161      -546.250      -569.729

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      436.427       489.909       486.998

TUOTTAJAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          271.540       208.003       213.367
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  TOIMINTAKULUT                        -4.985.828    -4.993.313    -4.991.582

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -4.714.288    -4.785.310    -4.778.215

RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        1.548.945     1.714.696     1.736.401

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    1.548.945     1.714.696     1.736.401

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        3.121.792     3.306.627     3.371.608

  TOIMINTAKULUT                        -6.884.831    -7.075.865    -7.208.647

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -3.763.038    -3.769.238    -3.837.039

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          108.784       177.898       135.872

  TOIMINTAKULUT                          -108.784      -177.898      -135.872

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            0                           0

KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          108.784       177.898       135.872

  TOIMINTAKULUT                          -108.784      -177.898      -135.872

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                            0                           0

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       12.754.701    13.194.982    12.775.285

  TOIMINTAKULUT                       -71.620.940   -74.502.615   -77.006.875

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -58.866.238   -61.307.633   -64.231.590
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
TULOSLASKELMA
  TOIMINTATUOTOT
   Myyntituotot
    Liiketoiminnan myyntituotot         3.374.201     3.993.955     3.271.993
    Täydet valtiolta saadut korvauk            68                      15.000
    Korvaukset kunnilta ja kuntayht       318.983       328.685       342.384
    Muut suoritteiden myyntituotot      1.235.787     1.141.338     1.669.256
   Myyntituotot                         4.929.040     5.463.978     5.298.633
   Maksutuotot
    Opetus- ja kulttuuritoimen maks       472.780       507.343       413.088
    Yhdyskuntapalvelujen maksut           224.606       153.800       133.244
    Muut palvelumaksut                      7.956        11.000         8.400
   Maksutuotot                            705.342       672.143       554.732
   Tuet ja avustukset                     658.505       590.254       740.096
   Muut toimintatuotot
    Vuokratuotot                        6.148.779     6.072.222     5.831.789
    Muut toimintatuotot                   313.036       396.385       350.035
   Muut toimintatuotot                  6.461.814     6.468.607     6.181.824

  TOIMINTATUOTOT                       12.754.701    13.194.982    12.775.285

  TOIMINTAKULUT
   Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot                -13.335.016   -13.728.752   -14.001.757
    Henkilösivukulut                   -3.648.698    -3.461.987    -3.784.447
   Henkilöstökulut                    -16.983.714   -17.190.739   -17.786.204
   Palvelujen ostot
    Asiakaspalvelujen ostot           -39.694.733   -41.295.780   -42.657.750
    Muiden palvelujen ostot            -6.752.290    -7.396.178    -7.612.123
   Palvelujen ostot                   -46.447.023   -48.691.958   -50.269.873
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat
    Ostot tilikauden aikana            -2.794.373    -2.797.672    -2.754.312
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat       -2.794.373    -2.797.672    -2.754.312
   Avustukset
    Avustukset kotitalouksille           -497.114      -352.900      -317.900
    Avustukset yhteisöille             -1.168.051    -1.107.647    -1.116.824
   Avustukset                          -1.665.165    -1.460.547    -1.434.724
   Muut toimintakulut
    Vuokrat                            -3.457.202    -4.229.464    -4.372.806
    Muut toimintakulut                   -273.463      -132.235      -388.956
   Muut toimintakulut                  -3.730.665    -4.361.699    -4.761.762

  TOIMINTAKULUT                       -71.620.940   -74.502.615   -77.006.875

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -58.866.238   -61.307.633   -64.231.590

  Verotulot                            30.081.460    30.994.412    31.674.916
  Valtionosuudet                       34.687.024    33.895.408    35.863.429
  Rahoitustuotot ja -kulut
   Korkotuotot                             17.822        10.000         8.000
   Muut rahoitustuotot                    102.935       100.000        32.482
   Korkokulut                             -71.393       -70.000       -60.000
   Muut rahoituskulut                    -153.653       -88.401       -27.482
  Rahoitustuotot ja -kulut               -104.289       -48.401       -47.000
  VUOSIKATE                             5.797.957     3.533.786     3.259.755
  Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelman mukaiset poistot       -3.297.317    -3.260.000    -3.259.755
   Kertaluonteiset poistot                             -100.000
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  Poistot ja arvonalentumiset          -3.297.317    -3.360.000    -3.259.755
  TILIKAUDEN TULOS                      2.500.640       173.786             0
  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              2.500.640       173.786             0



Yhteistyöryhmä 23.11.2021

1

Henkilöstöpoliittinen ohjelma vuodelle 2022

Saarijärven kaupungin strategisena tavoitteena on, että henkilöstö tuottaa palvelut laadukkaasti ja
asiakaslähtöisesti.

Henkilöstöhallinnossa noudatetaan seuraavia periaatteita:

1. Henkilöstön hankinta ja palkkaus

· Henkilöstöä rekrytoitaessa uusiin toistaiseksi voimassa oleviin toimiin, tarvitaan kaupunginhalli-
tuksen päätös. Uudet virat perustaa kaupunginvaltuusto.

· Rekrytoitaessa henkilöstöä vakinaiseen olemassa olevaan vakanssiin (virka/toimi) tai yli 6 kuu-
kauden määräaikaiseen palvelussuhteeseen täyttöluvasta päättää hallinto- ja henkilöstöjohtaja.
Täyttölupa on anottava myös silloin, kun henkilön työsopimus pohjautuu oppisopimus-
koulutukseen.

· Määräaikaiseen palvelussuhteeseen saa palkata työntekijän/viranhaltijan ainoastaan työsopi-
muslaista tai viranhaltijalaista löytyvillä perusteilla. Määräaikaisuuden peruste tulee merkitä sel-
keästi työsopimukseen/virkamääräykseen. Määräaikaisista palvelussuhteista toimitetaan aina
tieto pääluottamusmiehille.

· Tiedossa oleviin vapautuviin virkoihin/toimiin varaudutaan etukäteen siten, että selvitetään, voi-
daanko ko. virka/toimi mahdollisesti jättää täyttämättä tai onko tehtävien uudelleen järjestämi-
nen mahdollista.

· Mikäli nykyisen tehtävän hoitaminen käy sairauden tai heikentyneen työkyvyn vuoksi vaikeaksi,
työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteistyössä, voiko työntekijä palata työ-
hönsä tai jatkaa työssä ja mitä se työpaikalta vaatii. Pyritään mahdollisuuksien mukaan löytä-
mään työkykyä vastaava tehtävä. Saarijärven kaupungilla on korvaavan työn toimintamalli käy-
tössä.

· Eläköitymisiän lähestyessä ”hiljaisen tiedon” siirtäminen tulee huomioida työjärjestelyissä.

· Henkilöstölle pyritään turvaamaan mahdollisuus edetä kaupungin hierarkiassa koulutusta vas-
taavasti.

· Harkinnanvaraisista palkka-asioista päättää hallinto- ja henkilöstöjohtaja.

· Tasa-arvon periaatetta noudatetaan henkilökunnan rekrytoinnissa, palkkauksessa ja kaikessa
käytännön työelämässä.

· Tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräyty-
misperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus. Työnantaja mää-
rittelee tehtäväkohtaisen palkan tason tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän perusteella
(hinnoittelutunnuskohtaiset tasokriteerit).

· Viranhaltijalla tai työntekijällä oleva koulutus tai kokemus ei ratkaise työn vaativuutta, vaan vaa-
tivuustarkastelu tehdään aina tosiasiallisten tehtävien perusteella. Ns. automaattinen tehtävä-
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kohtaisen palkan alentamismenettely (KVTES) esim. puuttuvan tutkinnon perusteella ei ole so-
pimuksen tulkinnan mukainen, mikäli se ei perustu tehtävän vaativuuden arviointiin. Jos ns. pä-
tevän ja ns. epäpätevän tehtävissä ei ole tosiasiallisia eroja eikä tehtävän vaativuudessakaan
ole eroja, tulee tehtäväkohtaisen palkan olla lähtökohtaisesti sama. Tehtäväkohtainen palkka
voi olla erisuuruinen, jos epäpätevän ja pätevän tehtävissä on tosiasiallisia eroja ja sitä myöten
myös tehtävän vaativuudessa on eroja. Epäpätevyysalennus voidaan tehdä ainoastaan kirja-
palkkaan, alennusta ei voida tehdä tva-taulukon mukaisiin palkkoihin.

Epäpätevyysalennusta käytettäessä, asia on varmistettava ennen sopimuksen tekoa hallinto-
ja henkilöstöjohtajalta tai henkilöstösihteeriltä.

· Kaikista työsopimussuhteeseen otetuista henkilöistä tulee tehdä kirjallinen työsopimus. Työso-
pimus pitää allekirjoittaa ennen työsuhteen alkamista ja virkamääräys annetaan ennen virka-
suhteen alkamista. Työsopimuksessa/virkamääräyksessä pitää olla maininta siitä, että palk-
kaus perustuu työnvaativuuden arviointiin (taso ja kriteeri ko.tasolle) ja ellei perustu, niin tämä
pitää myös kirjata perusteluineen.

· Tehtävän muutoksista johtuvasta palkkauksen muutoksesta päättää TVA:n perusteella esi-
mies (kriteerit). Epäselvissä tilanteissa asian käsittelee hallinto- ja henkilöstöjohtaja tai tarvitta-
essa arviointityöryhmä.

· Saarijärven kaupungilla on laadittu etätyötä koskeva ohjeistus. Etätyömahdollisuus on sekä
virka- että työsuhteessa olevilla.

2. Varautuminen kuntarakenteen muutoksiin ja talouden tasapainottamiseen

Henkilöstöltä edellytetään rakentavaa suhtautumista töiden uudelleen järjestelyyn ja kuntayhteistyön
laajenemiseen.

3. Virkavapauden tai työloman myöntäminen

Harkinnanvaraista virkavapautta tai työlomaa voidaan myöntää:

· Uudelle työntekijälle vuosiloman vastineeksi.

· Toisen viran/toimen hoitamiseksi omassa kaupungissa tai yhteisössä, jossa kaupunki on jäse-
nenä.

· Toisen viran/toimen hoitamiseksi toisen työnantajan palveluksessa, kun siitä katsotaan olevan
hyötyä kaupungille tai asianomaiselle työntekijälle oman tehtävän hoidossa. Mikäli työntekijä/
viranhaltija ottaa vastaan toistaiseksi voimassa olevan virka- tai työsuhteen toisen
työnantajan palveluksessa, virka- tai työlomaa ei myönnetä lainkaan.

· Lyhyitä palkattomia virkavapauksia suositellaan palkkakustannusten pienentämiseksi.

· Pitkien palkattomien virkavapauksien/työlomien kesto saa olla enintään 1 (yksi) vuosi ja ne tu-
lee anoa vähintään 30 päivää ennen virkavapauden/työloman alkua.

· Jos virkavapaata / työlomaa haetaan vain osalle viikkoa:
Haettaessa 3–4 työpäivälle harkinnanvaraista virka- tai työvapaata, joka on välittömästi viikon-
loppua ennen tai jälkeen, hakemukseen tulee liittää yksi vapaapäivä ja viiden päivän vapaa-
seen kaksi vapaapäivää. Viikonlopun molemmin puolin ajoittuvat virkavapaat 2 työpäivää
esim. perjantai ja maanantai, anotaan ko. päivät erillisinä hakemuksina. Jos viikonlopun yhtey-
teen anottavaan vapaaseen sisältyy esim. 3 työpäivää torstai, perjantai ja maanantai, hake-
mus anotaan kahdessa osassa esim. torstai, perjantai, lauantai sekä maanantai.
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· Työkykyä edistävät palkattomat kuntoutus- ja koulutusjaksot anotaan kuntoutuspäätöksessä
mainitulle ajanjaksolle (esim. ma – pe).

4. Matkakustannusten korvaukset

Virkamatka on kunnan asianomaisen viranomaisen antamaan määräykseen perustuva matka, joka ei
kuulu tavanomaiseen virantoimitukseen/tavanomaisiin työtehtäviin esim. koulutus.

Ennen koko päivän kestävälle virkamatkalle lähtöä pitää tehdä Populuksen kautta hakemus esimie-
helle matkasta ja sen tarkoituksesta. Esimiehen päätös on edellytyksenä matkakustannusten kor-
vausten maksamiselle mm. päiväraha.

Matkalaskun tulee sisältää selvitys matkan tarkoituksesta, matkustustavasta, matkareitistä sekä saa-
pumis- ja lähtemispäivämääristä kellonaikoineen kunkin paikkakunnan osalta. Sama ohjeistus koskee
ajopäiväkirjaa. Laskussa on lisäksi mainittava, kenen määräyksestä tai minkä viranomaisen päätök-
sen perusteella virkamatka on tehty. Matkalaskun mukaan pitää liittää ko. päivän ohjelma.

Matkalasku on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä. Matkalasku on pyrittävä esittämään kahden
kuukauden kuluessa matkan päättymisestä sille, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun
hyväksyminen kuuluu.

5. Perehdyttäminen

· Esimies on velvollinen perehdyttämään uudet työntekijät. Perehdyttäminen toteutetaan teke-
mällä jokaiselle uudelle henkilölle perehdyttämisohjelma INTRO-työkalun avulla.

· Jokaisessa työyksikössä tulee olla työntekijän käytössä perehdyttämiskansio, joka käydään
läpi esimiehen toimesta työntekijän kanssa.

· Lisätään henkilöstön tietämystä kaupungin toiminnasta ja kunkin työpanoksen liittymisestä sii-
hen.

· Talousarvion hyväksymisen jälkeen esimiehet ovat velvollisia käymään läpi työyksikölle asete-
tut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yksikön työntekijöiden kanssa.

6. Henkilöstön muistaminen

Henkilökuntaa muistetaan pitkäaikaisesta Saarijärven kaupungilla tehdystä työstä rahalahjalla seuraa-
vasti:

· 20 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa 527,33 euroa
· 30 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa 1 054,65 euroa
· 35 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa 1 581,98 euroa
· 40 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa 2 109,30 euroa
· 45 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa 2 636,63 euroa

(euromäärät 1.4.2021 alkaen)

Henkilökuntaan kuuluvan vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilön täyttäessä
50 vuotta, hänelle hankitaan lahja, jonka arvo saa olla enintään 150,00 euroa.
Muistamisesta ovat vastuussa esimiehet.

Kuntaliiton ansiomerkkejä ei jatkossa haeta, ellei työntekijä merkin hakemista erikseen pyydä.
Hakemista voi pyytää, kun palvelussuhde on kestänyt Saarijärven kaupungilla 30 tai 40 vuotta.

Eläkkeelle siirtyvälle työntekijälle/viranhaltijalle järjestetään läksiäistilaisuus, johon voi osallistua aina-
kin ao. tulosyksikön henkilöstö. Tilaisuudessa hänelle luovutetaan taulu/grafiikkatyö.
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7. Henkilöstön hyvinvointi

Työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kaupunki varaa
vuosittain määrärahan tyky-toimintaan.

8. Vuosilomat

Vuosilomat pitää pyrkiä pitämään siten, että 31.12.vv jäljelle jäävien lomien määrä on enintään 10 –
13 lomapäivää (vaikutus lomapalkkavelan euromäärään).

Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa sairauden, synnytyksen tai tapaturman aiheut-
taman työkyvyttömyyden vuoksi. Loman aikana ilmenevän työkyvyttömyyden perusteella siirto-oikeus
on jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien.

Työkyvyttömyyden vuoksi tapahtuva vuosiloman siirtäminen koskee vain niitä lomapäiviä, jotka sijoit-
tuvat työkyvyttömyysajalle.

Vuosiloman siirto edellyttää, että viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa välittömästi. Lääkärintodistuk-
sen esittäminen katsotaan siirtämistä koskevaksi pyynnöksi. Siirto astuu voimaan siitä päivästä al-
kaen, kun sairauslomasta ja lääkärintodistuksesta on ilmoitettu esimiehelle.

9. Sairauspoissaolot

Kaupungilla on käytössä Aktiivisen puuttumisen toimintamalli pitkittyneessä ja usein toistuvissa sai-
rauspoissaoloissa. Toimintamalli sisältää ne toimenpiteet, joilla tuetaan henkilöstön työssä selviyty-
mistä. Esimiehet käyvät mallin mukaiset keskustelut työntekijöiden kanssa pitkittyneessä ja usein tois-
tuvissa sairauspoissaoloissa. Keskustelut on käytävä viimeistään silloin, kun työntekijä on ollut viimei-
sen 12 kuukauden aikana yli viisi (5) kertaa ja/tai 30 kalenteripäivää pois työstä sairauden vuoksi. Esi-
mies ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut joko yhtäjaksoisesti tai lyhemmissä jaksoissa
poissa työstä yhteensä kuukauden. Täytetty lomake tulee toimittaa aina hallinto- ja henkilöstö-
johtajalle. Lomake löytyy kaupungin intrasta.

Sairauspoissaolokäytännöt
Tämä ohjeistus koskee sairauden ja tapaturmien aiheuttamia työkyvyttömyystilanteita.

Esimies voi myöntää sairauslomaa 1-3 työpäivää.
Terveyden-/sairaanhoitajan todistus on riittävä 4-6 kalenteripäivää.
Yli 6 kalenteripäivää jatkuvasta työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus.

Esimerkkitaulukko:

ma ti ke to pe la su ma ti ke to
ES ES ES TH TH TH vp L->

työ ES ES ES TH TH TH L->

työ työ ES ES ES vp vp TH L->

työ työ työ ES ES vp vp ES TH L->

työ työ työ työ ES vp vp ES ES TH L->
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Työfysioterapeutin kirjoittama sairauslomatodistus hyväksytään 1-5 kalenteripäivää, minkä jälkeen
tarvitaan lääkärintodistus.

Sairastumisesta ja työkyvyttömyydestä on ilmoitettava esimiehelle aina viivytyksettä. Ilmoitusta ei voi
tehdä pelkästään tekstiviestillä tai sähköpostilla, vaan esimieheen tai hänen sijaiseensa on saatava
puhelinyhteys. Jollei puhelinyhteys onnistu, esimiehelle voi jättää yhteydenottopyynnön.

Esimies voi perustellusta syystä vaatia työntekijää esittämään työterveyshuollon lääkärin tai hoitajan
todistuksen työkyvyttömyysajalta myös lyhyissä poissaoloissa.

Mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoitus-
päivämäärästä, sairausloman ensimmäinen päivä on palkaton. Esimiesten tulee toimittaa sairauslo-
matodistukset viipymättä palkkatoimistoon suljetussa kirjekuoressa.

Sairauslomatodistuksessa olevat henkilötiedot ovat henkilötietolain mukaisia arkaluontoisia henkilötie-
toja. Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella
valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on
nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen kä-
sittelyä. Saarijärven kaupunginhallitus on nimennyt käsittelyoikeudet henkilön esimiehelle tai hänen
sijaiselleen, palkkasihteereille, henkilöstösihteerille ja hallinto- ja henkilöstöjohtajalle sekä kaupungin
nimeämille työterveyslääkäreille. Sairauslomadiagnoosit tallennetaan myös Sirius-järjestelmään,
jossa käyttöoikeudet on rajattu em. mukaisesti.

Lääkärintodistuksessa tulee olla mahdollisten etuuksien käsittelyn kannalta keskeiset tiedot, joita ovat
diagnoosi, ajanjakso, sairaus/tapaturma merkintä, nimenselvennys ja sv-leima. Ilman diagnoosia ole-
vaa sairauspoissaolotodistusta ei voida hyväksyä. Mikäli työntekijä ei halua kertoa syytä poissa-
oloonsa, hänelle voidaan myöntää palkaton virka-/työvapaa ko. ajalle. Esim. suru, avioero, työpaikan
ristiriitatilanteet tai sopeutumishäiriöt eivät ole sairauksia, eivätkä sairausloman myöntämisen perus-
teita.

Lääkärintodistus on asiantuntija-arvio henkilön työkyvystä. Esimies tekee päätöksen sairausloman
palkallisuudesta. Muusta kuin työntekijän omasta sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuva
työkyvyttömyys ei aiheuta työnantajalle sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta. Jos kyse ei ole työnte-
kijän omasta sairaudesta, niin poissaolo pyritään mahdollistamaan muulla virka- tai työvapaalla.
Mikäli lääkärintodistuksen diagnoosi ei oikeuta sairauslomaan (esim. Z-koodi) tai työntekijän esimie-
helle esittämää syytä ei voida muusta syystä hyväksyä palkallisen sairausloman perusteeksi, on ky-
seessä muu virka-/työvapaa (ei sairausloma).

Diagnoosin akuutti stressireaktio (F43.0) - perusteella palkallista sairauslomaa myönnetään enintään
kolmeksi kalenteripäiväksi kerrallaan. Pidemmän sairausloman perusteena tulee olla muu diag-
noosi ja peruste. Akuutti stressireaktio on määritelty ohimeneväksi, mutta oireiltaan vaikea-asteiseksi
häiriöksi, joka kehittyy oireettomalle henkilölle reaktiona poikkeukselliseen fyysiseen tai psyykkiseen
stressiin ja tavallisesti häviää muutaman tunnin tai päivän kuluessa. Mikäli tilanne johtuu ristiriitatilan-
teesta työpaikalla, poissaolo ei ole palkallinen.

Mikäli osa-aikaisen työntekijän työkyvyttömyys jatkuu työntasauspäivinä (esim. viikko työtä, viikko va-
paata), toimittaa työntekijä lääkärintodistuksen esimiehelle myös työntasauspäivien ajalta jatkuvasta
työkyvyttömyydestä. Näin varmistetaan, ettei sairausloma katkea, jotta työnantaja voi hakea Kela-kor-
vausta koko ajalle.

Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki (30, 60 ja 90 päivää):
Sairauspäivärahaa on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun etuisuutta halutaan
saada. Koskee myös osasairauspäivärahaa.

• 30 päivää
Sairauspoissaolosta ilmoittaminen.
Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle viimeistään silloin, kun työntekijä on ollut joko yhtäjak-
soisesti tai lyhemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden.
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Esimies toimittaa aktiivisen puuttumisen malli -kaavakkeen (keskustelu käyty yhdessä työntekijän
kanssa) työntekijän luvalla työterveyshoitajalle.

• 60 päivää
Päivärahaetuisuuden hakemista koskeva määräaika.
Kelan kuntoutustarvearvio.

• 90 päivää
Työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteisesti työntekijän mahdollisuuksia palata työ-
hön. Työterveyshuolto laatii sairauspäivärahakäsittelyä varten lausunnon työkyvystä.
Työntekijälle tulee Kelasta ilmoitus.

Sairausloman keskeyttäminen voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa kuntoutuminen on edennyt arvioi-
tua nopeammin. Keskeyttämisestä tehdään kirjallinen päätös.

10. Työtapaturma/ammattitauti

Työntekijällä on velvollisuus:
· Ilmoittaa vahinkotapahtumasta heti olosuhteiden salliessa.
· Haettava tiettyjä korvauksia erikseen (vuoden määräaika korvausmenon syntymisestä).
· Mennä tutkimuksiin, ottaa vastaan sairaanhoitoa ja edistää kuntoutusta.

Työnantajan velvollisuus on:
· Tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kuluessa

saatuaan tiedon vahingosta. Tapaturmailmoitus on edellytys korvauksen maksamiselle.
· Sanktiot mahdollisia, jos tapaturmailmoitusten toimittaminen viivästyy toistuvasti

Kaupungin vakuutukset ovat OP Vakuutus Oy:ssa.

Vakuutusyhtiö on tehnyt sopimuksen Terveystalon kanssa. Tästä syystä työtapaturmatapauksissa
(ei koske ensiaputilanteita) lääkärin tulee kirjoittaa mahdollinen lähete aina Terveystalolle, ei keskus-
sairaalaan.

Mikäli jatkotoimenpiteiden kustannuksiksi arvioidaan yli 300,00 euroa, pitää pyytää vakuutusyhtiöltä
maksusitoumus ennen ajanvarausta. Sitoumus pitäisi tulla 24 tunnin sisällä.

Ohjeita vahinkotilanteessa toimimiseen löytyy osoitteesta vahinkoapu.op.fi (toimii myös mobiilisti)
Lisäksi ohjeistusta ja linkkisivujen osoitteet ovat kaupungin intrassa.

Esimiehillä on käytössään Terveystalon Sirius HR digitaalinen työkalu, joka tukee työkyvyn hallinnan,
seurannan ja tuen toteuttamista työpaikan ja työterveyden yhteistyönä.

Henkilöstöpalvelut skannaavat kaikista sairauspoissaoloista tiedot Siriukseen. Siriuksesta tulee häly-
tys ko. esimiehen sähköpostiin, jos hänen alaisuuteensa kuuluva henkilö on ollut viimeisen 12 kuu-
kauden aikana yli viisi (5) kertaa ja/tai 30 päivää pois työstä.

Saarijärven kaupungin työterveyspalvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy erillisen työterveyssopi-
muksen mukaisesti.

Saarijärven kaupungilla on käytössä kevennetyn ja korvaavan työn toimintamalli. Tätä toimintamallia
voidaan käyttää tilanteissa, kun työntekijä on estynyt tekemästä vakiintunutta tai työsopimuksen mu-
kaisia työtehtäviään, mutta hän kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään väliaikaisesti jotakin
muuta työtä omalle työnantajalleen. Korvaava työ perustuu yhteistyöhön työterveyden kanssa, työnte-
kijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen.
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11. Onnistumis-/kehityskeskustelut

Onnistumis-/kehityskeskustelut käydään vuosittain. Onnistumis-/kehityskeskusteluiden käymisestä
vastaa lähin esimies. Samassa yhteydessä tarkastetaan tehtävän vaativuuden arviointilomak-
keen/työnkuvauslomakkeen ajantasaisuus ja tehdään tarvittavat muutokset. Allekirjoitettu tehtävän
vaativuuden arviointilomake toimitetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajalle.

12. Henkilöstön koulutus

Henkilöstön koulutus tukee tavoitekortin toteuttamista osaamiskartoitusten kautta. Henkilöstön koulu-
tuksen tulee myös koskea tasapuolisesti koko henkilöstöä, huomioiden henkilöstön tarpeet. Koulutuk-
sia järjestetään myös seutukunnallisesti. Koulutuspäätöksiä tehtäessä noudatetaan Saarijärven kau-
pungin hallituksen hyväksymää koulutuksen ohjeistusta.

Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain ja käsitellään yhteistyöryhmässä.

Koulutukseen sisältyvien teoriapäivien (koulupäivät oppilaitoksessa) palkallisuus:
· Koulutus tukee merkittävällä tavalla nykyisen työtehtävän hallintaa – palkallinen.
· Henkilön omaehtoinen koulutus. Koulutus ei liity merkittävällä tavalla henkilön työtehtäviin –

palkaton.
· Henkilö on otettu palvelussuhteeseen oppisopimuskoulutuksen ajaksi – palkallinen.

Työnantaja ei kustanna koulutuspäivistä aiheutuvia matkakustannuksia tai muita kulukorvauksia, ellei
kyseessä ole työnantajan edellyttämä koulutus.

13. Kilpaileva toiminta

Työntekijä/viranhaltija ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomi-
oon ottaen työn luonne ja työntekijän/viranhaltijan asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnanta-
jaansa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.

Virkasuhteessa olevan henkilön on tehtävä sivutoimesta ilmoitus esimiehelle tai sivutoimilupa on
anottava lautakunnalta. Kaupunginhallituksen alaisen viranhaltijan osalta sivutoimilupa anotaan kau-
punginhallitukselta.

14. Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomus laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä.

15. Työsuojelu / työsuojelutoimikunta

Työsuojelusta vastaa työsuojelutoimikunta, jonka toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohje.

16. Yhteistoiminta / Yhteistyöryhmä

Työnantajan ja henkilöstön välisiä asioita käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoimin-
nasta kunnissa annetun lain mukaisesti.



muutos

kpl esitys kpl

2021 2022 2022

KONSERNIPALVELUT

ELINVOIMAPALVELUT

Työllisyys, kierrätys

työllisyyspäällikkö 1 1

kierrätyskeskuksenhoitaja 1 -1 0

myymälän hoitaja 1 1

kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 0 1 1

Työllisyys yhteensä 2 1 3

Kehittäminen

elinkeinojohtaja 1 1

yritysneuvoja/hankekoordinaattori 0 1 1

yritysneuvoja 1 0 1

Kehittäminen yhteensä 2 1 3

Kaavoitus

kaavoitusjohtaja 1 1

aluearkkitehti 1 1

kaavoitusinsinööri 1 1

kaavasuunnittelija 2 2

Kaavoitus yhteensä 5 0 5

Maankäytöpalvelut

maankäyttöpäällikkö 1 1

suunnittelusihteeri 1 1

mittaustyönjohtaja 1 1

mittausmies 1 1

Maankäyttöpalvelut yhteensä 4 0 4

ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ 13 2 15

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO

Asuntopalvelut

isännöitsijä 1 1

Asuntopalvelut yhteensä 1 0 1

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO YHTEENSÄ 1 0 1

VAKANSSIT

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022



muutos

kpl esitys kpl

2021 2022 2022

VAKANSSIT

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

KESKUSHALLINTO

Keskushallinto (johto yms.)

kaupunginjohtaja 1 1

hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1

talousjohtaja 1 1

markkinointisihteeri 1 1

Keskushallinto yhteensä 4 0 4

Hallinnon tukipalvelut

asiakasneuvoja 3 3

hallintosihteeri 3 3

henkilöstösihteeri 1 1

it-suunnittelija 3 3

kirjanpitäjä 1 1

laskentasihteeri 5 5

palkkasihteeri 2 1 3

palvelusihteeri 2 2

pääkirjanpitäjä 1 1

tietohallintopäällikkö 1 1

Hallinnon tukipalvelut yhteensä 22 1 23

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 26 1 27

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ 40 3 43
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SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSPALVELUT

Sivistystoimenhallinto

sivistysjohtaja 1 1

hallintosihteeri 1 1

Sivistystoimenhallinto yhteensä 2 0 2

Varhaiskasvatus 

varhaiskasvatusjohtaja 1 1

päiväkodin johtaja 2 2

toimistosihteeri 1 1

kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 2 2

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 1

varhaiskasvatuksen opettaja 19 19

varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 26 26

kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 3 3

vast.ryhmäperhepäivähoitaja 3 3

ryhmäperhepäivähoitaja 4 4

ryhmäavustaja 8 8

henkilökohtainen avustaja 2 2 4

perhepäivähoitaja 10 -2 8

Varhaiskasvatus  yhteensä 82 0 82



muutos

kpl esitys kpl

2021 2022 2022

VAKANSSIT

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Perusopetus

yhtenäiskoulun rehtori 1 1

Apulaisrehtori 1 1

koulusihteeri 2 2

it-suunnittelija 0 0

vastaava koulukuraattori 1 1

koulukuraattori 1 1

koulupsykologi 2 2

erityisluokanopettaja 8 8

erityisopettaja 2 2

lehtorit 20 2 22

perusopetuksen ja lukion oppilaan- ja opinto-ohjauksen lehtori 2 -1 1

perusopetuksen oppilaanohjauksen lehtori 0 0

luokanopettaja 29 29

tuntiopettaja 9 -2 7

tuntiopettaja (päätoiminen) 3 3

aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 1 1

kasvatusohjaaja 1 1

koulunkäyntiohjaaja   17 17

Peruskoulu yhteensä 100 -1 99

Lukio

rehtori 1 1

lehtorit 10 10

lukion ja perusopetuksen opinto- ja oppilaan ohjauksen lehtori 0 1 1

tuntiopettaja 1 1 2

Lukio yhteensä 12 2 14

Perusopetus ja lukio yhteensä 112 1 113

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 196 1 197
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VAPAAN SIVISTYSTOIMENPALVELUT

Vapaa-aikapalvelut

vapaa-aikasihteeri 1 1

palvelusihteeri 1 -1 0

hallintosihteeri 0 1 1

etsivä nuorisotyöntekijä 2 2

erityisnuoriso-ohjaaja 1 1

nuoriso-ohjaaja 1 1

erityisryhmien liikunnanohjaaja 2 2

liikunnanohjaaja 2 -2 0

uinninvalvoja 0 2 2

kahvionhoitaja 1 1

ulkoilualueiden työntekijä 3 3

Vapaa-aikapalvelut yhteensä 14 0 14

Museo

museotoimen johtaja 1 1

museoamanuenssi 1 1

museotyöntekijä 1 1

toimistosihteeri 1 1

Museo yhteensä 4 0 4

Kirjasto

kirjastotoimenjohtaja 1 1

kirjastoautonkuljettaja-virkailija 1 1

kirjastonhoitaja 3 3

kirjastovirkailija 4 4

Kirjasto yhteensä 9 0 9

Kansalaisopisto

koulutussuunnittelija 1 1

musiikinopettaja 1 1

opistosihteeri 1,5 1,5

Kansalaisopisto yhteensä 3,5 0 3,5

Viitasalo-opisto

opiston rehtori 1 1

musiikinopettaja 3 3

opistosihteeri 0,5 0,5

tuntiopettaja (päätoim.) 5 5

tuntiopettaja, sivut. 0 0

Viitasalo-opisto yhteensä 9,5 0 9,5

VAPAAN SIVISTYSTOIMENPALVELUT YHTEENSÄ 40 0 40

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 236 1 237
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TEKNINENTOIMI

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Hallinto- ja viranomaispalvelut

tekninen johtaja 1 1

ympäristösihteeri 1 1

rakennustarkastaja 1 1

lupavalmistelija 1 1

Hallinto- ja viranomaispalvelut yhteensä 4 0 4

Maaseutupalvelut

maaseutupäällikkö 1 1

maaseutuasiamies 3 3

Maaseutupalvelut yhteensä 4 0 4

Kunnallistekniikka

maanrakennusmestari 1 1

työnjohtaja 1 1

kunnallistekniikan työntekijät 5,5 2 7,5

kirvesmies 1 -1 0

puutarhuri 0,5 0,5 1

korjausmies 1 -1 0

Kunnallistekniikka yhteensä 10 0,5 10,5

Vesi- ja viemärilaitos

puhdistamon hoitaja 2 2

vesilaitoksen hoitaja 1 1

Vesi- ja viemärilaitos yhteensä 3 0 3



muutos

kpl esitys kpl

2021 2022 2022

VAKANSSIT

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2022

Tuottajapalvelut

Kunnossapito

kunnossapitorakennusmestari 1 1

rakennuttajarakennusmestari 1 1

kirvesmies 4 4

lvi-asentaja 2 2

maalari 1 1

rakennusalan yleisammattimies 1 1

Ravitsemispalvelut

Ravitsemispalvelupäällikkö 1 1

Ravitsemispalveluesimies 1 1

Kokki 17 17

Ravitsemistyöntekijä 12 -2 10

Kiinteistönhoito

kiinteistönhoidon esimies 1 1

kiinteistönhoitaja 11 11

Puhtauspalvelut

siivoustyönjohtaja 1 1

siivoustyönohjaaja 0,5 0,5

siivooja 9 9

laitoshuoltaja 12 12

Tuottajapalvelut yhteensä 75,5 -2 73,5

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ 96,5 -1,5 95
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JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT

Jätehuoltoasiamies 1 1

Jätehuoltosuunnittelija 1 1

Jätehuollon viranomaispalvelut yhteensä 2 0 2

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ 2 0 2

TEKNINENTOIMI YHTEENSÄ 98,5 -1,5 97

KAIKKI YHTEENSÄ 374,5 2,5 377


