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1. Toimintakertomus 

1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat säännökset 

 

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta 
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien 
tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhal-
lituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsi-
teltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä ta-
lousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot 
kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisä-
tiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kun-
nanjohtaja.  

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja si-
sällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kun-
nan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden 
liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa 
annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana. 

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellai-
sista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kunnan tai 
kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio to-
dennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 
keskeisistä johtopäätöksistä. 

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden 
tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä ta-
louden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tu-
loksen käsittelystä. 

Kunnan kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa sääde-
tään, soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. 
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1.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 

 Kaupunginjohtajan katsaus 

 

Vuosi 2021 jää historiaan toisena peräkkäisenä koronapandemiavuotena. Koronapandemia hankaloitti 
edelleen osin palvelutuotantoa kokoontumisrajoitusten, koronasairastumisten ja koronakaranteenien 
muodossa. Palvelutuotannossa ja kanssakäymisissä noudatettiin terveyden- ja hyvinvointilaitoksen kul-
loinkin voimassa olevia ohjeita terveyden turvaamisessa ja epidemian hillitsemissä. Työtä tehtiin laajen-
nettujen etätyösuositusten ollessa voimassa ja kaupungin toimielinten kokoukset järjestettiin pääosin 
Teams- ja hybridikokokouksina. Kesän aikana koronatilanne oli hieman parempi heikentyen taas lop-
pusyksystä jouluun.  

Vuosi 2021 oli muutosten vuosi niin uuden valtuuston ja muiden toimielinten kuin kaupungin johtamisen 
osalta. Uusi kaupunginvaltuusto aloitti toimikautensa 1.8.2021. Kunnallisvaalit muuttivat valtuuston 
puolueiden paikkamääriä. Vaaleissa keskusta sai 12, SDP 6, Perussuomalaiset 6, Kokoomus 3, Kristil-
lisdemokraatit 2, Vasemmistoliitto 1 ja Vihreät 1 paikkaa. Valtuutettujen koulutukset toteutettiin syksyn 
aikana. Kaupungin johtamisen osalta muutosta tuli, kun kaupunginjohtaja Timo Rusanen ilmoitti mar-
raskuussa irtisanoutumisestaan kaupunginjohtajan tehtävästä vuoden 2022 alussa.  

Strategian mukaisesti Saarijärvi on rohkea, vetovoimainen, lapsiystävällinen ja yrittäjien suosima lu-
onnonkaunis maaseutukaupunki. Vuonna 2021 panostettiin erityisesti elinkeinojen kehittämiseen. 
Vuonna 2021 saatiin kaupungin keskusta-alueelle ja Pylkönmäen keskustaajamaan kauan odotettu 
laajakaistatoimija Valokuitunen Oy tarkoituksenaan aloittaa laajakaistan rakentaminen kesällä 2022. Kau-
punki panosti vahvasti myös teollisuuden edistämiseen ja teki suunnitelmallisesti valmistelua te-
ollisuustonttien rakennettavuuden parantamiseksi.  

Saarijärven kaupungin väkiluku väheni 93 henkilöä ollen vuoden lopussa 9 115 asukasta. Luonnollinen 
väestönmuutos oli – 96 asukasta, kuntien välinen nettomuutto oli – 8 ja maahanmuutto oli + 14 asukasta, 
joten kaupungin nettomuutto oli positiivinen.  

Työttömyysaste oli edelleen Keski-Suomen heikoin, ollen keskimäärin 15,7 %:a.   

Saarijärven kaupungin taloudellinen tulos oli ennakoitua parempi. Ylijäämää kertyi n. 2,1 milj. euroa. Kau-
pungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli vuoden 2021 lopussa noin 5,5 milj. euroa ja koko konsernin 
ylijäämä 10 milj. euroa. Talouden tilannetta kohensi arvioitua paremmat verotulot ja valtionosuudet, 
jotka lopulta toivat kaupungille noin 1,8 milj. euron lisätulot sekä tarkka taloudenpito. Monien muiden 
kuntien tavoin Saarijärvi selvisi vuodesta talouden näkökulmasta hyvin. 
 

Saarijärven kaupungin palvelut pystyttiin pitämään hyvällä tasolla vuonna 2021. Uusi koulu- ja  
kulttuurikeskus otettiin käyttöön siten, että lukion ja yläkoulun oppilaat pääsivät aloittamaan vuoden uu-
sissa tiloissa. Rakentaminen 2. vaiheen osalta jatkui koko vuoden.   

Epävarmasta tilanteesta huolimatta vuosi 2021 oli positiivisen kehityksen aikaa ja koko kau-
punkikonsernin henkilöstö ja poliittiset päätöksentekijät ansaitsevat suuret kiitokset yhteiseksi hyväksi 
tehdystä työstä. 

 

Satu Autiosalo  

Kaupunginjohtaja  
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 Kaupungin hallinto 

 

Perustietoa Saarijärven kaupungista 

Saarijärven kunta perustettiin vuonna 1866 ja kaupunkioikeudet myönnettiin vuonna 1986. Saarijärvi on 
luonnonkaunis ja elinvoimainen kaupunki pohjoisessa Keski-Suomessa. Se on tunnettu kauniista luonnos-
taan ja luontokohteistaan, mutta myös monipuolisesta kulttuurielämästään. Keskusta-alue on rakentunut 
kolmen järven Saarijärven, Lumperoisen ja Herajärven väliselle saarekkeelle. 

 

 

 

 

 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2021 lopussa asukasluku oli 9 115 henkilöä nettomuu-
ton ollessa positiivinen.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Kaupungin pinta-ala 

• kokonaispinta-ala  1 422 km2 

• maapinta-ala   1 255 km2 

• vesipinta-ala      167 km2 
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LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO JA PALVELURAKENNE 

Hallintosäännön mukainen luottamushenkilö- ja palveluorganisaatio on seuraava: 
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KAUPUNGINVALTUUSTO 

 

Saarijärven kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää kaupungin talou-
desta ja toiminnasta. Kuntavaalit järjestettiin 13.6.2021. Vuoden 2021 aikana vanha kaupunginvaltuusto 
kokoontui 4 kertaa ja käsitteli yhteensä 24 asiaa. Uusi valtuusto kokoontui 4 kertaa ja käsitteli yhteensä 46 
asiaa. Vanhan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja oli Sami Tuominen (SDP), I varapuheenjohtaja Petri 
Honkonen (KESK) ja II varapuheenjohtaja Arja Koskenlahti (KESK). Kaupunginvaltuusto valitsi kokoukses-
saan 23.8.2021 uuden puheenjohtajiston seuraavasti: puheenjohtaja Sami Tuominen (SDP), I varapuheen-
johtaja Pirjo Leppämäki (KESK) ja II varapuheenjohtaja Ville Rautiainen (SDP). 

Kaupunginvaltuustossa on yhteensä 31 jäsentä. Kaupunginvaltuuston kokoonpano on seuraava: 

 

 
  

Petri Honkonen Iida Moisio Riitta Pirttiniemi Niina Vuori

I varapuheenjohtaja

Pirjo Leppämäki

Miikkael Reiman Teppo Haapakoski Esa Oikari Matti Tannermäki Esko Janhonen

Marjatta Suomäki Suvi Ahola

puheenjohtaja

Sami Tuominen Kirsi Siekkinen

II varapuheenjohtaja 

Ville Rautiainen

Carita Tuominen Ilkka Lintunen Heli Ihanainen Harri Tollola Jouni Vuori

Kari Salokivi Hannu Vilkkilä Mika Tamminen Pentti Tuomi Harri Lehtinen

Risto Vesterinen Ulla Palmu Jukka Oittinen Eero Sekki Marjut Pollari

Pulmu                       

Kuorelahti-Juntunen
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KAUPUNGINHALLITUS 

Kaupunginhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta siten kuin kuntalain 39 §:ssä on sää-
detty. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja 
käyttää sen puhevaltaa. 

Vuonna 2021 vanha kaupunginhallitus kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 120 asiaa. Uusi kaupunginhallitus 
kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 119 asiaa. Vanhan kaupunginhallituksen puheenjohtaja oli Kari Nuoppo-
nen (KESK), I varapuheenjohtaja Gunnar Kotamäki (SDP) ja II varapuheenjohtaja Taina Girsen-Varis (KESK). 

23.8.2021 valitun kaupunginhallituksen puheenjohtaja on Teppo Haapakoski (KESK), I varapuheenjohtaja 
Harri Tollola (PS) ja II varapuheenjohtaja Riitta Pirttiniemi (KESK). 

Kaupunginhallituksen esittelijänä toimi kaupunginjohtaja. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä.  

 

Kaupunginhallituksen kokoonpano on seuraava:  

  

puheenjohtaja          

Teppo Haapakoski

II varapuheenjohtaja 

Riitta Pirttiniemi Iida Moisio Miikkael Reiman Kirsi Siekkinen

Carita Tuominen

I varapuheenjohtaja

Harri Tollola Kari Salokivi Timo Leppäaho



 

           Tilinpäätös 2021 

7 

 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys 

 

Maailman- ja kansantalouden kehitys vuonna 2021 

Talouden yleiskuva pysyi melko vakaana syksyn 2021 aikana huolimatta covid-19-pandemian kiihtymi-
sestä uudelleen ja virusmuunnosten aiheuttamasta epävarmuuden lisääntymisestä.  

Maailmantalous elpyi nopeasti vuonna 2020 puhjenneen pandemian aiheuttamasta taantumasta, mutta 
kasvua varjostaa pandemian pitkittyminen, nopeasti kiihtynyt inflaatio ja tarjontaketjujen häiriöt. Erityi-
sesti Eurooppa joutui pandemian vuoksi koetukselle loppuvuodesta 2021. Tarjontaketjujen heikentymi-
seen vaikutti muun muassa puolijohteiden saatavuuden vaikeudet, konttiliikenteen häiriöt ja työvoima- 
ja konepulat satamissa. Maailmantalouden kuitenkin ennakoitiin kasvavan noin 6,1 % vuonna 2021, ja 
vuoden 2021 lopussa kasvun ennustettiin vuonna 2022 tasaantuvan ja hidastuvan entisestään vuonna 
2023. 

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt erityisesti Yhdysvalloissa, mutta myös Euroopassa. Inflaatiopaineiden 
on ennakoitu hellittävän vuoden 2022 kuluessa, mutta riski pidempiaikaisesta inflaatiosta ja sen muka-
naan tuomasta kustannuspaineesta talouksissa on kasvanut. Yhdysvalloissa talouskasvu hidastui vuoden 
2021 kolmannella neljänneksellä verrattuna vuoden alkupuoliskon nopeaan tahtiin. Erityisesti luottamus 
tulevaan talouskehitykseen on heikentynyt kuluttajien keskuudessa. Kiinassa tiukka koronapolitiikka ja 
autokaupan myynnin väheneminen hidastivat vähittäiskauppaa loppuvuonna 2021. Lisäksi sähköpula hei-
kensi teollisuuden kasvua. Ennakoidut indikaattorit viittaavat Kiinan vaisuun talouskehitykseen. Japanissa 
kokonaistuotanto supistui vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä suhteessa edelliseen neljännekseen. 
Tästä huolimatta indikaattorit ovat viitanneet varovaisen myönteiseen kehitykseen. Euroalueella pitkit-
tynyt koronaviruspandemia on varjostanut talousnäkymiä. Erityisesti vuoden 2021 viimeisen ja vuoden 
2022 ensimmäisen neljänneksen talouskehitys on aiempaa arvioitua heikompaa. Kiinan tapaan myös Sak-
sassa teollisuuden näkymät ovat olleet vaisut pitkälti autoteollisuuden ongelmien vuoksi. Ranskan talous 
on elpynyt nopeasti vuonna 2021 enimmäkseen palvelusektorin ansiosta, mutta kasvu on hidastumaan 
päin. Iso-Britanniassa talouskasvu hidastui selvästi vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Ruotsi sen 
sijaan on toipunut kohtuullisen hyvin koronaepidemiasta ja teollisuuden näkymät olivatt verrattain valoi-
sat. Myös palvelualojen näkymät olivat myönteiset. Ruotsissakin kuitenkin kuluttajien luottamuksen hei-
kentyminen loppuvuoden 2021 kuluessa viittaa hidastuvaan kasvuun. Venäjällä kotitalouksien reaalitulo-
jen kasvu on tukenut vähittäiskauppaa. Toisaalta koronaepidemia on jatkunut vaikeana, ja siitä johtuneet 
tiukentuneet rajoitustoimet varjostavat talousnäkymiä.  
 

Suomen kansantalouden kehitys jatkui vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä edelleen hyvänä, joskin 

kasvuvauhti on hidastunut vuoden toiselta neljännekseltä. Parhaiten päätoimialoista kehittyivät palvelut. 

Myös rakentaminen ja teollisuus kasvoivat koko kolmen neljänneksen ajan. Yritysten haasteena on ollut 

voimakas tuottajahintojen nousu ja komponenttipula, eikä tilanne näytä helpottuvan lyhyellä aikavälillä. 

Myös työvoimapula vaikuttaa etenkin palvelualojen toimintaan. Kotitalouksien kulutus on toipunut ko-

ronakriisin alkuvaiheen aiheuttamasta shokista. Yksityisen kulutuksen kasvun ennakoidaan kiihtyvän en-

tisestään vuonna 2022. Elpyminen on kuitenkin epätasaista, ja pandemia haittaa edelleen erityisesti mo-

nien kulttuuriin, vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvien palveluiden kulutusta. Työllisyys koheni vuoden 

2021 aikana ja sen ennustettiin vuoden 2021 lopussa paranevan tulevina aikoina entisestään. Myös palk-

kasumman ennustettiin kehittyvän suotuisasti työllisyyden ja ansiotason kasvun ansiosta, mikä tukee ko-

titalouksien ansiokehitystä ja kulutusmahdollisuuksia. Kotitalouksien ostovoiman kuitenkin ennakoidaan 

kärsivän inflaation kiihtymisestä. Yksityiset investoinnit alkoivat kasvaa vuonna 2021 asuinrakentamisen 

vilkastumisen myötä, mutta investointitason odotetaan kuitenkin hidastuvan. 
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Kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote oli lopulta Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-

kaan käyvin hinnoin laskettuna 3,5 prosenttia suurempi kuin vuonna 2020. Bruttokansantuote asukasta 

kohti nousi uudelle ennätystasolle vuonna 2021. Edellinen ennätystaso oli vuodelta 2008, eli ajalta ennen 

finanssikriisiä. 

Koronakriisin alkuvaiheessa talouspolitiikan nopea ja laaja-alainen reaktio onnistui estämään massatyöt-
tömyyden ja konkurssiaallon Suomessa ja muissa kehittyneissä talouksissa. Sekä finanssipolitiikka että 
rahapolitiikka tukivat vahvasti kasvua ja työllisyyttä. Talouspolitiikassa on tarve huomioida talouden tila 
ja se, että pandemia ei ole vielä ohi. Lisäksi taloudessa vaikuttavat voimakkaasti koronakriisin erilaiset 
seuraukset, joihin kuuluu inflaation nopeutuminen. Vuotta 2021 on leimannut myös energian hintojen 
nousu, joka on tuntunut Suomessakin. Öljyn ja sähkön lisäksi myös maakaasun ja kivihiilen hinnat ovat 
nousseet. Nousun syynä ovat olleet energian voimakas maailmanlaajuinen kysyntä, tarjonnan hidas rea-
gointi sekä poikkeukselliset sääolosuhteet. Energian hinta voi pysyä korkeana pitkään, ja tuotantoka-
peikot tuskin häviävät nopeasti. Ne eivät silti sellaisenaan johda inflaation pitkäaikaiseen kiihtymiseen, 
elleivät ne aiheuta isoja kerrannaisvaikutuksia. Palkkainflaatio euroalueella on toistaiseksi ollut maltillista. 
Nykyisissä poikkeusoloissa inflaatioennusteisiin liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. 

Vuoden 2021 lopulla ennakoitiin, että vilkas kansainvälinen kysyntä edesauttaa Suomen viennin kasvua 
tulevina vuosina. Ulkomaankaupan toipumista pandemiasta ovat kuitenkin hidastaneet maailmanlaajui-
set tarjontahäiriöt ja epävarmuus pandemian kehittymisestä. Samanaikaisesti tarjontahäiriöt yhdessä no-
peasti voimistuneen kansainvälisen kysynnän kanssa ovat nostaneet raaka-aineiden ja monien tuotteiden 
hintoja sekä kuljetuskustannuksia. Tämän seurauksena vientisektorin tuotantokustannukset ovat nous-
seet huomattavasti. Tuonti kasvaa ennustejaksolla likimain samaa vauhtia kuin vienti, ja nettovienti jää 
näin ollen heikoksi. 

Työmarkkinat ovat elpyneet nopeasti kysynnän lisääntymisen myötä, mutta työllisyyden nopein kasvu on 
takana. Työttömyys on vähentynyt, kuitenkin vähemmän kuin työllisyys on parantunut, koska osallistu-
minen työmarkkinoille on lisääntynyt. Lomautukset ovat vähentyneet, mutta niitä on enemmän kuin pan-
demiaa ennen. Hyvää työllisyyskehitystä on varjostanut se, että normaalia suurempi osuus työllisyyden 
kasvusta on johtunut osa-aikatyön ja määräaikaisten työsuhteiden määrän lisääntymisestä. Pandemian 
jatkuminen on pitänyt yllä epävarmuutta työmarkkinoilla ja lisännyt varovaisuutta vakituisten kokoaikais-
ten työpaikkojen täyttämisessä. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos (prosenttia) 2010-2021 ja 
bruttokansantuote henkeä kohden vuosina 2007-2021. 

Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos 
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 Bruttokansantuote henkeä kohden vuosina 2007–2021: 

 

Lähde: Euro ja talous 5-2021, 17.12.2021; VM taloudellinen katsaus talvi 2021; kansantalouden tilinpito 
2021 4. vuosineljännes, Tilastokeskus)  
 

Julkisyhteisöjen ja kuntatalouden kehitys 

Kuntatalouden vuoden 2021 ennakollinen tilinpäätösanalyysi osoitti, että kuntien tilikauden tulokset säi-
lyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Tulos ei jäänyt kauas huippuvuoden 2020 poikkeukselli-
sen ylijäämäisestä tuloksesta. Korona kasvatti osaltaan vuonna 2021 kuntien menoja voimakkaasti, mutta 
tulokehitys pysyi kuitenkin menokehityksessä mukana kuntien verokehityksen ollessa hyvää jo toista 
vuotta peräkkäin. Kuntien tuloja lisäsivät myös korona-avustukset, jotka olivat välittömien koronasta ai-
heutuvien sosiaali- ja terveysmenojen kustannusten osalta täysimääräiset. Kunnat saivat vuonna 2021 
koronatukea kaikkiaan noin 2,4 miljardia euroa, josta valtaosa eli noin 1,52 miljardia euroa myönnettiin 
välittömiä koronakustannuksia kompensoivina valtionavustuksina. Kunnille myönnettiin koronatukea 
myös korotetun yhteisövero-osuuden kautta noin 0,6 miljardia euroa ja peruspalvelujen valtionosuuden 
ja opetus-ja kulttuuritoimen sektorille osoitettujen tukien kautta noin 0,4 miljardia euroa. Myös kerta-
luonteiset myyntivoitot tasapainottivat kuntien taloutta osaltaan merkittävästi. Kertaluonteiset ko-
ronatuet tai muut tulot eivät kuitenkaan ratkaise kuntatalouden rakenteellisia ongelmia, kuten tulojen ja 
menojen epätasapainoa tai suuria investointitarpeita. Kuntien lainakanta on jo nyt suuri, ja esimerkiksi 
korkotason nousu tulisi luomaan lisäpainetta rahoituksen riittävyyteen.  

Manner-Suomen kunnilta saatujen tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu vuosikate heik-
keni edellisestä vuodesta noin 0,5 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta ja oli 3,57 miljardia euroa (noin 
650 euroa / asukas). Vuosikatetta pienensi edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti vuonna 2020 kunnille 
valtionosuuksina ja verotuloina jaetut mittavat koronatuet. Vaikka koronapandemiaan liittyvien valtion-
osuuksien korotusten määrä väheni noin 1,2 miljardia euroa, verotulojen merkittävä kasvu piti vuosikat-
teen edelleen varsin vahvana. Vuosikate myös ylitti selvästi poistotason ja myös nettoinvestoinnit. Man-
ner-Suomen kunnista 13 oli tilinpäätösarvioissa negatiivinen vuosikate, kun vastaava luku vuonna 2020 
oli kaksi. Negatiivisten vuosikatteiden yhteenlaskettu määrä vuonna 2021 oli noin 10,3 miljoonaa euroa. 
Kuntien tulos oli 1,31 miljardia euroa, joka oli edellisvuotta noin 0,45 miljardia euroa heikompi. Tilikauden 
tulokseltaan negatiivisia kuntia oli ennusteiden mukaan vuonna 2021 yhteensä 66. Kertynyttä alijäämää 
taseessa oli tilinpäätösarvioiden mukaan 18 kunnalla, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 31 ja vuonna 
2019 kertyneen alijäämän kuntia oli 56. 

Vuoden 2021 tilinpäätösarvioita koskevien tietojen mukaan Manner-Suomen kuntien ulkoiset toiminta-
kulut kasvoivat edellisestä vuodesta 6,1 prosenttia noin 40 miljardiin euroon. Toimintatuotot kasvoivat 
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vastaavasti 11,0 prosenttia 8,0 miljardiin euroon. Toimintakate heikkeni selvästä toimintakulujen kas-
vusta johtuen.  

Verotuloja Manner-Suomen kunnat saivat vuonna 2021 yhteensä 25,4 miljardia euroa ja se tarkoitti 1,6 
miljardin euron, eli 6,7 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Kunnallisverotulot nousivat 2,4 
% ja yhteisöverot peräti 45,5 % johtuen erityisesti koronatukitoimena edellisvuodesta jatketusta kuntien 
yhteisöveron jako-osuuden nostosta 10 %-yksiköllä.  Myös kiinteistöverojen tuotto kasvoi selvästi, yh-
teensä noin 12,9 %. Valtionosuuksia kunnat saivat vajaat 11,0 miljardia euroa, mikä on 0,88 miljardia eli 
noin 8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Verotuloista ja valtionosuuksista muodostuva ve-
rorahoitus oli ennakkotiedon mukaan asukasta kohden 6 449 euroa.  

 

Kuntien arvioiden perusteella niiden yhteenlaskettu lainakanta vuoden 2021 lopussa oli noin 19,1 miljar-
dia euroa. Asukasta kohden se oli 3 479 euroa. Lainakanta kasvoi vuotta aikaisemmasta ajankohdasta alle 
prosentin. Nettoinvestointimenoja kunnilla oli vuoden aikana noin 3,9 miljardia euroa, joka oli lähes 10 % 
prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden toteutuneet nettoinvestointimenot.  

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien ulkoisia tilinpäätöstietoja, miljoonaa euroa: 

 

Lähde: Kuntaliitto 
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Kuntien taloudellisen tilanteen muutosta kuntakoon mukaan ja maakunnittain kuvaavat seuraavat Kun-
taliiton tilinpäätösten ennakkotietojen perusteella laatimat grafiikat:  

 

 

 

  

 

Lähde: Kuntaliitto tiedote tilinpäätösennusteista 7.2.2022, Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden yhteenve-
dot Kuntaliitto ja Valtiovarainministeriö 

 

 

Lähde: Kuntaliitto 

Lähde: Kuntaliitto 
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 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 

Toiminnan strategiset tavoitteet 

Vuoden 2021 talousarvion tavoitteet perustuivat valtuustokaudella vahvistettuun kaupunkistrategiaan ja 
sen toimeenpano-ohjelmaan: 

 

 

Strategian visio 

•   Saarijärvi on rohkea, vetovoimainen, lapsiystävällinen ja yrittäjien suosima luonnonkaunis maaseutu-
kaupunki  

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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Toimintaympäristö 

Väestö 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väestö kasvoi valtakunnallisesti 0,3 % (+15 806), ja Keski-Suo-
messa väestön vuosimuutos oli keskimäärin 0,0 %, ollen niukasti positiivinen (+65).  Kasvun taustalla oli 
muuttoliike, kun maahanmuuttajien määrä ylitti selvästi maasta pois muuttaneiden määrän. Lisäksi maan 
sisäinen muuttoliike oli jonkin verran voitollinen. Luonnollisen väestönmuutoksen myötä väestö sen si-
jaan väheni huomattavasti. Väestökasvu on Keski-Suomessa hiipunut jo vuodesta 2017 alkaen ja samalla 
kasvavien kuntien määrä on vähentynyt. Keski-Suomessa väestö on keskittynyt vahvasti Jyväskylän seu-
dulle, jossa asuu 69 % maakunnan väestöstä. Ennusteiden mukaan maakunnan keskusalue houkuttelee 
asukkaita myös tulevina vuosina.  

 

 
Lähde: Keski-Suomen liitto, Tilastokatsaus Keski-Suomeen helmikuu 2022 

Saarijärven väestön väheneminen jatkui hieman edellistä vuotta loivemmin. Tilastokeskuksen ennakko-
tietojen mukaan Saarijärvellä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 9 115 asukasta, edelliseen vuoteen ver-
rattuna muutosta on -1,0 % eli 93 asukasta. Kuntien välinen nettomuutto oli -8 henkeä, mutta maan rajat 
ylittävä nettomaahanmuutto positiivinen +14 henkeä. Väkiluvun muutokset edelliseen vuoteen verrat-
tuna johtui luonnollisesta väestönmuutoksesta, joka oli -99 henkeä. Seuraavissa kuvissa on esitetty vuo-
simuutoksia ikäryhmittäin. 
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Lähde: Keski-Suomen liitto, Tilastokatsaus Keski-Suomeen helmikuu 2022 
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Alla olevassa kuvassa on kuvattu Keski-Suomen väestönmuutosta v. 2011-2021. Kasvua on ollut 
ainoastaan Jyväskylässä ja sen kehyskunnissa.   

 

 

 

 

Työllisyystilanne 

Saarijärven positiivinen työllisyyden kehitys vuodesta 2017 eteenpäin heikkeni selvästi jo keväällä 2020 
koronapandemian puhkeamisen myötä, kun viruksen leviämisen estämiseksi käyttöön otetut rajoitustoi-
met romahduttivat kysyntää. Työllisyystilanne koheni hiljalleen vuoden 2021 ensimmäisen kolmanneksen 
korkeiden työttömyyslukujen jälkeen, mutta ei saavuttanut vielä koronaa edeltänyttä tasoa. Joulukuussa 
niin koko maan, Keski-Suomen kuin Saarijärvenkin työllisyyslukemat hieman heikkenivät kesän ja syksyn 
tilanteeseen verratuna. Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edel-
listen kuukausien havaintoihin kertookin lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. 
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Keskimääräinen työttömyysaste oli vuonna 2021 Saarijärvellä 15,7 %, kun Keski-Suomessa keskimääräi-
nen työttömyysaste oli 13,2 % ja koko maassa 11,4 %. Työttömyysaste oli koko maan tapaan myös Saari-
järvellä koronavirustilanteen myötä alkuvuonna 2021 heikko ja parani vuoden kuluessa asteittain. Kuiten-
kin joulukuussa työttömyysaste kohosi uudelleen korkeampiin lukemiin. Yrityksiä ja työmarkkinoita ve-
rottanut korona käänsi kuntien osarahoittaman työmarkkinatuen määrän voimakkaaseen kasvuun. Keski-
Suomen kunnat maksoivat työttömyyden pitkittymisestä aiheutuvia ns. sakkomaksuja 8,7 % edellisvuotta 
enemmän. Saarijärvellä muutos oli noin 5 %. 

 

 

Lähde: Kela, Tilastotietokanta Kelasto 
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Keski-Suomessa oli joulukuun 2021 lopussa yhteensä 16 033 työtöntä työnhakijaa, joka on 17,7 % vähem-
män kuin vuotta aiemmin ja työttömyys laski kaikissa seutukunnissa vuoden takaiseen verrattuna. Saari-
järvellä työttömiä työnhakijoita oli joulukuun 2021 lopussa 576, noin 28 % edellisvuoden vastaavaa ajan-
kohtaa vähemmän. Seuraavassa kaaviossa on esitetty Saarijärven ja Keski-Suomen työttömyysasteen 
muutokset kuukausittain vuosina 2020 ja 2021. 

 

 

 

Taloudellinen huoltosuhde kuvaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää sataa työllistä 
kohden. Korkea taloudellinen huoltosuhde heikentää veropohjaa ja lisää julkisia menoja. Paranevalla 
työllisyydellä on huoltosuhdetta vahvistava vaikutus, kun taas mm. väestön ikääntyminen heikentää sitä. 
Viimeisimmän saatavilla olevan tilaston mukaan koko maassa vuonna 2020 taloudellinen huoltosuhde oli 
145 ja Keski-Suomessa 162. Saarijärvellä vastaava luku vuonna 2020 oli 218. 

 

Yrityselämä 

Saarijärvellä perustettiin uusia yrityksiä vuonna 2021 yhteensä 37 kpl ja 34 yritystä lopetti toimintansa. 
Netto oli +3. Mukana laskuissa ovat myös yhtiömuodon vaihdokset. Koronarajoitukset vaikuttivat etenkin 
ravintola-alaan sekä tapahtumien järjestäjien liiketoimintaan. Rajoituksista johtuvaa kustannustukineu-
vontaa annettiin yrityksille. Saarijärveläiset yritykset saivat vuonna 2021 maaseuturahaston yritystukia 
496 677 euroa, joista suurin osa kohdistui yritysten investointeihin. Yritysten investoinnit koneisiin ja lait-
teisiin merkitsee tavoitetta kasvattaa liikevaihtoa ja tuotantoa. Maankäytön kehittämistä jatkettiin ja ta-
lousarviossa varauduttiin mm Linna-Liisan työpaikka-alueen ja Tuumalantien teollisuustonttien rakenta-
miseeen, jotka on suunniteltu toteuttaa 2022. 

Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi tammi-syyskuun 2021 kuluessa. Vuoden kol-
mannen neljänneksen hienoinen tasaantuminen kuitenkin kertoi nopeimman kasvun vaiheen ohittuneen. 
Kaupan ala kasvoi vuoden takaisesta 6,1 % ja kahden vuoden takaisesta 10,8 %. Myös yksityinen palvelu-
sektori pääsi hyvään kasvuun, ja liikevaihto ylitti pandemiaa edeltäneen tason. Vilkas kotimaan matkailu 
nosti majoitus- ja ravitsemisalan tilannetta, mutta kahden vuoden takaiseen tasoon ei vielä ole kuiten-
kaan päästy. 
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Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon pudotus on ollut koko maata suurempi. Hiipuminen on alkanut 
jo ennen pandemiaa, ja kiihtyi entisestään koronan vuoksi. Seuduittain tarkasteltuna edellisvuoden ko-
ronanotkahduksesta yritysten liikevaihto kasvoi nopeimmin Äänekoskella ja Keuruulla. Kahden vuoden 
takaiseen verratuna eniten kasvua syntyi Saarijärvi-Viitasaaren seudulla, 23,1 %. 

 

 

Lähde: Tilastokeskus/asiakaskohtainen suhdannepalvelu 

 

Vaikka työllisyys on kohentunut selvästi, ovat yritykset raportoineet laajasti osaavan työvoiman puut-
teesta. Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Keski-Suomen yritysten henkilöstömäärä oli kahden 
vuoden takaisella koronaa edeltävällä tasolla ja ylitti 5 prosentilla edellisvuoden tason.  

EK:n tammikuussa 2022 tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannetilanne on 
hieman heikentynyt edellisestä lokakuussa 2021 tehdystä tiedustelusta. Suhdannenäkymien hiipumisen 
taustalla on nähtävissä kaksi tekijää; koronaviruksen omikronmuunnos on heikentänyt suhdannenäkymiä 
myös kotimaassa, toiseksi suhdannetilanne on palautunut jo lähes kaksi vuotta koronaviruksen pahim-
masta iskusta, joten kasvun rauhoittuminen on luonnollista. Päätoimialoittain katsottuna suhdannenäky-
mät ovat heikentyneet palveluissa ja rakentamisessa, kun taas teollisuudessa näkymät ovat säilyneet en-
nallaan. 

Keski-Suomessa teollisuuden liikevaihdon hiipuminen alkoi jo ennen koronapandemiaa, ja kiihtyi entises-
tään koronan myötä. Vuonna 2021 teollisuuden liikevaihto oli kasvusuunnassa, mutta jäi edelleen koko 
maan teollisuuden kasvusta. Vaimea kehitys on näkynyt myös viennissä, sillä Keski-Suomen yritysten vien-
tiliikevaihto oli 13,7 % kahden vuoden takaista alhaisempi. Teollisuuden alalla maailmantalouden suotuisa 
kehitys, yritysten tilauskannat ja investoinnit tukevat nousujohteista kehitystä. Toisaalta raaka-aineiden 
saatavuus, hintojen nousu ja logistiset vaikeudet sekä osaajapula voivat osaltaan hidastaa kehitystä. Tek-
nologiateollisuudelle ja tukku- ja vähittäiskaupalle ei koronasta ole jäänyt selkeitä vaikutuksia, ja alojen 
liikevaihto Keski-Suomessa ylittää selvästi kahden vuoden takaisen tason. Palvelualojenkin liikevaihto on 
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hiljalleen toipunut koronaromahduksesta, ja ylittää Keski-Suomessa jo koronaa edeltäneenkin tason. 
Koko maassa palvelualojen pudotus oli Keski-Suomea rajumpi. Tuotanto- ja myyntimäärät olivat vuoden 
2021 lopussa lievästi nousussa, joskin vuoden 2022 aikana kasvun odotetaan hidastuvan. Keski-Suomen 
yritysten suhdanneodotukset ovat barometrin mukaan vuoden 2022 alussa hieman tavanomaista suotui-
sampia. Kannattavuus oli loka-joulukuussa vuoden takaista parempi, viimeaikaisesta kustannusten nou-
susta huolimatta.  

Lähde: Keski-Suomen aikajana 1/2022; Keski-Suomen liitto, EK:n suhdannebarometri 1/2022, Keski-Suomi 

 

Saarijärven kaupungin talouden kehitys 

Vuoden 2021 talousarvion alkuperäinen ylijäämä oli 174 000 euroa. Jo vuoden 2020 alussa alkanut koro-
napandemia jatkui edelleen vuonna 2021, ja epävarmuutta lisäsi covid-19 viruksen omikron-muunnos, 
jonka myötä viruksen tartuttavuus kasvoi entisestään ja levisi laajasti. Talousarvio ei sisältänyt koronaan 
liittyviä välittömiä kustannuksia tai vastaavia avustuksia ja oletuksena oli, että välittömät kustannukset 
korvataan kunnille täysimääräisesti. Koronapandemian jatkuminen on jatkanut osaltaan myös kuntata-
louden kehityksen epävarmuutta, ja samaan aikaan kuntataloutta jo aiemminkin rasittaneet ongelmat, 
kuten väestön ikääntyminen ja sote-kulujen kasvu, ovat heikentäneet erityisesti kuntien rahoitusasemaa. 
Myös Saarijärven sote-kustannuksiin kohdistui edellisten vuosien tapaan ylitysuhka, kun Saarikan oman 
toiminnan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten ennakoitiin jatkavan kasvuaan yli asetetun budje-
tin. Saarikka laskutti oman toiminnan lisäksi koronan aiheuttamia kustannuksia kuukausittain, ja vuoden 
mittaan soten koronakustannusten toteuma näytti jäävän ennakoitua ja laskutusperusteena käytettyä 
tasoa pienemmäksi.  

Selvästi heikentynyt taloudelllinen tilanne ennen koronaa johti edellisen vuoden ensimmäisen neljännek-
sen aikana päätökseen asettaa vuodelle 2020 rekrytointi- ja hankintakielto sekä käynnistää tarvittavat 
yhteistoimintalain edellyttämät yhteistoimintamenettelyt koronatilanteen ja kaupungin talouden koko-
naistilanteen muutoksista aiheutuvien taloudellisten riskien minimoimiseksi. Hankintakiellon ja yhteistoi-
mintamenettelyn taloudelliset vaikutukset vuoteen 2020 olivat yhteensä noin 1,6 milj. euroa. Lisäksi ta-
louden tasapainottamiseksi vuodelle 2021 kaupunginvaltuusto päätti talousarviossa toimialoille pysyvät 
toimintakatteiden sopeuttamistavoitteet ja nosti kunnallisveroprosenttia 0,5 prosenttiyksikköä 22,00 
prosenttiin. Toimialojen sopeuttamistavoitteet olivat yhteensä noin 0,4 milj. euroa ja veroprosentin ko-
rotuksen vaikutusennuste talousarvion laatimisen hetkellä noin 0,5 milj. euroa. Näiden toimenpiteiden 
jälkeen talousarvio oli vuoteen 2021 lähdettäessä ylijäämäinen. 

Sote kuntayhtymän valtuusto päätti talousarviomuutoksesta ja samalla kuntien maksuosuuksien lisäyk-
sestä 25.11.2021. SoTen nettokustannusten arvioitiin ylittyvän talousarviossa arvioidusta yhteensä 1,2 
miljoonalla eurolla, josta suurin ylitys 0,8 milj. euroa kohdistui arjen tuen palveluihin. Toisaalta SoTen 
talousarvioonsa tekemän koronavarauksen ennakoitiin alittuvan 1,2 milj. eurolla. Kunnittain maksu-
osuuksien arvioitiin ylittyvän siten, että Saarijärven ylitykseksi ennakoitiin 915.000 euroa ja vastaavasti 
etupainotteisesti laskutetun koronavarauksen arvioitiin alittuvan Saarijärven osalta 600 000 euroa. Ko-
ronavarauksen vähennys huomioiden Saarijärven maksuosuuden lisäykseksi päätettiin 315 000 euroa.  
Perittyä maksuosuutta pienempinä toteutuneiden kokonaiskustannusten johdosta Saarijärven kunta-
maksuosuuden palautus vuodelta 2021 oli tilinpäätöksen valmistumisen yhteydessä noin 350 000 euroa. 
Kaikkiaan SoTe kuntayhtymän oman toiminnan kustannukset ilman koronavaikutuksia toteutuivat Saari-
järven osalta noin 0,97 milj. euroa edellisvuotta ja noin 0,65 milj. euroa alkuperäistä vuoden 2021 talous-
arviota suurempina. SoTe kuntayhtymän kustannukset koronakustannukset mukaan lukien kasvoivat 
edelliseen vuoteen nähden noin 1,6 milj. euroa (5,7%). Edelliseen vuoteen verrattuna sotekustannusten 
kokonaiskasvu erikoissairaanhoidon kustannukset mukaan lukien oli 3,4 %. Saarikan oman toiminnan 
kasvu ilman koronavaikutuksia oli 3,3 % ja erikoissairaanhoidon osalta menot laskivat 2,7 %. Sairaanhoi-
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topiiri sai vuonna 2020 valtionavustusta koronan taloudellisten vaikutusten kompensointiin 11,2 milj. eu-
roa. Avustuksesta 9,2 milj. euroa käytettiin sairaanhoitotoimintaan ja 2,0 milj. euroa seututerveyskeskuk-
seen. Jäsenkunnat saivat lisäksi kunnille myönnettyjä koronatukia osana kuntien valtionosuuksia, keske-
nään samoin perustein. Tähän perustuen vuonna 2021 tehtiin erikoissairaanhoidon kiinteän laskutuksen 
tasaus siten, että seututerveyskeskuskuntien saamat päällekkäiset avustukset tulisi jaettua kaikkien jä-
senkuntien kesken. Tasaus pienensi Saarijärven kaupungin erikoissairaanhoidon vuoden 2021 kiinteää 
laskutusta yhteensä noin 72 000 eurolla.  

Vuonna 2023 voimaan astuvan soteuudistuksen myötä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien katta-
misvelvoitteen aikataulu on aikaistunut alkuperäisestä ja sairaanhoitopiirin jäsenkuntien on katettava ta-
seeseen kertynyt alijäämä ennen uudistusta vuoden 2022 loppuun mennessä. Alkuperäisen hyväksytyn 
taloussuunnitelman mukaan kertyneet alijäämät oli määrä kattaa vuoden 2024 loppuun mennessä. Suun-
nitelman mukaan kertynyt alijäämä olisi ollut suurimmillaan vuoden 2022 lopussa ja olisi seuraavien vuo-
sien aikana pienentynyt siten, että alijäämät olisivat olleet katettuna vuoden 2024 loppuun mennessä. 
Soteuudistuksen myötä aikataulu kiristyi, eikä alkuperäinen kattamissuunnitelma näin ole enää realisti-
nen. Tästä johtuen kuntien tulee kirjanpidoissaan huomioida realistiset arviot alijäämien kattamisvas-
tuusta.  

Sairaanhoitopiirin vuoden 2022 talousarvioon sisältyi suunnitelma ennakoidun alijäämän (noin -34 milj. 
euroa) kattamisesta ja suunnitelman mukaan alijäämän kattamisen keinot toteutetaan siten, että ne riit-
tävät kokonaisuudessaan kattamaan jo kertyneet ja vuodelta 2021 kertyvät alijäämät. Suunnitelman mu-
kaan alijäämistä noin 17 milj. euroa katettaisiin peruspääoman alentamisella ja omaisuuden myynnillä, ja 
jäsenkuntien maksettavaksi jäisi noin 17 miljoonaa euroa. Suunnitelman mukaisesti, mikäli osoittautuu 
että asetetut tavoitteet eivät voi toteutua, kasvaa jäsenkunnilta laskutettava osuus vastaavasti. Talousar-
vioon sisältynyt suunnitelma vaatii päivittämistä, sillä vuoden 2021 tilinpäätöksen mukainen sairaanhoi-
topiirin alijäämä on ennakoidun -34 milj. euron sijaan noin -41 milj. euroa. Peruspääoman alentamista 
alijäämien kattamisen keinona on selvitetty ja selvityksen perusteella näyttää siltä, että alentamiselle olisi 
perusteet olemassa. Asiaa käsitellään myöhemmin kevään 2022 aikana.  

Kuntien osuudet alijäämien kattamisesta on arvioitu palvelujen käytön suhteessa ja laskennassa on käy-
tetty talousarvion 2022 mukaisia kuntalaskuksen jakosuhteita.   Allijäämien kattamiskeinojen ja kuntien 
lopullisten maksuosuuksien ollessa tilinpäätöshetkellä epävarmat, on Saarijärven kaupungin varautumi-
nen alijäämien kattamiseen arvioitu koko kertyneen alijäämän määrästä. Arvioitu Saarijärven osuus ali-
jäämistä on noin 3,62 % ja vuoden 2020 loppuun mennessä kertynyt osuus alijäämästä (528 000 euroa) 
on kirjattu edellisten tilikausien yli-/alijäämien ja pakollisten varausten oikaisuna. Tämän johdosta vuo-
den 2020 tilinpäätökseen kirjattu kertynyt ylijäämä 3,902 milj. euroa on oikaistu 3,374 milj. euroon. Li-
säksi vuodelta 2021 kertyneiden alijäämien mukainen arvio Saarijärven kaupungin osuudesta (954 000 €) 
on kirjattu tulosvaikutteisena pakollisena varauksena vuoden 2021 kirjanpitoon. Lopulliset tiedot kuntien 
katettavana olevasta kokonaisalijäämästä ja kuntakohtaisista vastuuosuuksista tarkentuvat myöhemmin 
vuoden 2022 kuluessa. 

Vuoden 2021 talousarvion tasapainottamisen keinot päätettiin tilanteessa, jossa koronapandemian ai-
heuttamia kuntatalouden nettovaikutuksia ei osattu täysin ennakoida, ja jossa ennusteena oli kaupungin 
kustannusrakenteessa merkittävien sotekustannusten kasvun jatkuminen ja toisaalta verorahoituksen lo-
pulta toteutunutta selvästi heikommat ennusteet. Talouden sopeuttamistoimenpiteiden, sotekustannus-
ten ylitysten ennakoinnin, tiukan talouden periaatteiden noudattamisen, kiinteistömyyntien ja valtion 
kunnille myöntämien koronatukien avulla kaupungin tilinpäätös toteutui lopulta positiivisena jopa 2,152 
milj. euroa.  
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Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaupungin vuonna 2021 saamat koronaan liittyvät tuet valtionosuuk-
sina, verotulojen lisäyksinä ja valtionavustuksina.  

 

Koronatilanteeseen myönnetyt avustukset ja kustannukset vuonna 2021: 

 

 

 

Valtio myönsi kunnille ja kuntayhtymille koronan välittömiin kustannuksiin tukea valtionavustuksina eril-
listen avustushakujen perusteella. Tammi-elokuun testaus-, rokotus-, tartuntamäärä- ja sairaanhoitotie-
tojen perusteella haetut avustukset myönnettiin ja maksettiin kunnille joulukuussa. Syys-joulukuun avus-
tuksia kunnat hakivat tammikuun 2022 loppuun mennessä, ja päätökset 2.hakukierroksen mukaisista 
avustuksista on odotettavissa maalis-huhtikuun 2022 aikana. Vuodelle 2021 on kirjattu myös 2. hakukier-
roksen mukaiset avustustulot varovaisuuden periaatetta noudattaen ja kunnille ilmoitettujen suorite-
määrien perusteella arvioiden.  

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja SoTe kuntayhtymä laskuttivat kunnilta soteen liittyvät koronakustan-
nukset.  Sairaanhoitopiirin koronalaskutus oli kaikkiaan noin 216 000 € ja Saarikan noin 670 000 €. Koro-
nan laskettiin vaikuttavan työmarkkinatuen kuntaosuuteen vuonna 2021 noin 100 000 eurolla. Kaupun-
gille kertyi kustannuksia myös suojavarusteiden ym. koronaan liittyvien hankintojen myötä noin 19 000 
euroa. Edellä esitetyt korona-avustukset ovat yhteensä noin 870 000 euroa koronakustannuksia suurem-
mat. Toimintatuottojen vähenemistä ja koronan aiheuttamia välillisiä kustannuksia on melko vaikea yksi-
selitteisesti yksilöidä. Nämä erät kasvattavat koronakustannusten kokonaismäärää, ja siten pienentävät 
korona-avustusten ja kustannusten erotusta. Kun verrataan välittömiä koronakustannuksia, eli Saarikan 
ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin toteutuneita testaus-, rokotus-, jäljitys- ja sairaanhoitokustannuksia, 
ja välittömien kustannusten kattamiseksi myönnettyjä valtionavustuksia, olivat valtionavustukset noin 
230 000 euroa toteutuneita kustannuksia suuremmat. Tämä johtuu erityisesti 1. hakukierrokseen sisälty-
neestä muiden välittömien kustannusten korvauksesta, joka myönnettiin kunnille tasaisesti euroa/asu-
kas. Saarijärvellä tällä erällä katettavat kustannukset olivat myönnettyä korvausta pienemmät. 

Korona-avustukset 2021 euroa

Valtionosuus 66 000

Yhteisöverotulot vaikutus (KL arviolaskelma) 679 000

Valtionavustus 1-vaihe 1-8/2021 632 697

testaus 270 070

jäljitys 7 714

rokottaminen 190 096

esh hoitopäivät 8 280

muut välittömät kustannukset 156 536

Valtionavustus 2-vaihe, 9-12/2021 (arviolaskelma) 500 000

Koronatuet yhteensä 1 877 697

Koronakustannukset 2021 euroa

KSSHP ja Saarikka 2021 -885 781

TMT kuntaosuus -100 000

Suojavarusteet ym. hankinnat -19 000

Koronakustannukset -1 004 781
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Alla oleva taulukko kuvaa talouden tunnuslukujen muutosta vuodesta 2011 alkaen. Vuoteen 2011 
kohdistuu yhdistymisavustusta Saarijärven ja Pylkönmäen yhdistyttyä v 2009.  

 

 

Alkuperäisessä talousarviossa verotulojen ennusteena oli 30,994 milj. euroa ja valtionosuuksien ennus-
teena 33,895 milj. euroa. Kaikkiaan talousarviossa verorahoitus oli 64,890 milj. euroa.  

Valtio päätti koronatukena jatkaa vuoden 2020 tapaan kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikaista 
korotusta 10 prosenttiyksiköllä.  Tämän vaikutus koko maan tasolla arvioitiin olevan noin 600 milj. euroa, 
ja Saarijärvellä sen vaikutus oli noin 700 000 euroa. Talouden myönteinen kehitys näkyi myös vuoden 
aikana myönteisesti sekä kunnallis- että yhteisöverojen tilityksissä ja syksyllä veroennusteita päivitettiin 
sisältämään positiivisen kehityksen vaikutukset. Toisaalta noususuhdanne näkyi vahvasti valtion pääoma-
tuloverojen kehitysarvioissa, jonka johdosta kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 vahvistet-
tiin reilun 300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu, joka huomioitiin lokakuun tilityksissä. Kiinteistöve-
rotuksen siirryttyä vuonna 2020 joustavaan valmistumiseen, osa kunnille tilitettävästä kiinteistöverosta 
siirtyi tilitettäväksi vasta seuraavan vuoden alkupuolella. Alkuvuonna 2021 ennusteena oli, että noin 5 % 
vuoden 2021 tilityksistä siirtyy tilitettäväksi vasta vuonna 2022, mutta syksyn ennusteessa kiinteistövero-
tuksen verotilitysvaje päivitettiin aiemmasta 5 %:sta noin 10 %:iin. Tämän vaikutus koko maan tasolla 
arvioitiin olevan noin -190 milj. euroa, ja Saarijärvellä se tarkoitti arviolta noin -200 000 euroa. Lopullinen 
verotulojen toteuma, yhteensä 32,8 milj. euroa, oli muutettuun talousarvioon nähden noin 1,7 milj. euroa 
suurempi. Kunnallisverotulot olivat noin 0,9 milj. euroa, yhteisöverotulot noin 0,7 milj. euroa ja kiinteis-
töverot noin 100 000 euroa talousarviota suuremmat. 

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot 14 059 13 578 15 708 16 014 15 966 14 924 14 406 13 981 14 442 12 755 14 527

Toimintamenot -64 795 -67 652 -71 068 -71 772 -72 896 -71 601 -70 439 -70 461 -73 508 -71 621 -76 076

Toimintakate -50 737 -54 074 -55 360 -55 758 -56 930 -56 677 -56 033 -56 479 -59 066 -58 866 -61 549

Vero% 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50

Verotulot 27 140 27 039 29 133 29 520 31 103 29 950 30 469 29 143 29 728 30 081 32 763

Valtionosuudet 27 500 29 157 30 069 30 495 29 924 30 824 30 579 30 009 30 614 34 687 34 234

Vuosikate 3 059 1 406 3 273 3 756 3 876 3 819 4 761 2 604 1 228 5 798 5 438

Poistot ja arvonalentumiset -2 900 -2 971 -4 860 -4 331 -4 306 -4 557 -4 029 -3 395 -3 558 -3 297 -3 287

Investointien rahavirta -5 818 -2 189 -2 345 -3 021 -2 084 -2 046 -2 059 -1 561 -1 175 -1 065 -367

Yli/Alijäämä 159 -2 102 -1 583 -574 -400 -633 790 -790 -2 330 2 501 2 152

Kumulatiivinen yli/alijäämä 9 333 7 710 6 461 5 887 4 365 3 731 4 521 3 731 1 401 3 374 5 526

* yhdistymisavustus
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Lopullisiin valtionosuuksiin vaikutti vuonna 2021 vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa päätetty ja 5. 
lisätalousarviossa tarkistettu koronavirusepidemiaan liittyvä veronmaksulykkäysten aiheuttamien vero-
tulomenetysten tilapäinen korvaus, joka lisäsi valtionosuutta vuonna 2020 ja vastaavasti vähensi valtion-
osuuksia vuonna 2021.  Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia korjattiin vuoden aikana useam-
paan kertaan. Kunnat saivat lopulta vuonna 2021 nettomääräisesti yhteensä noin 5,95 milj. euroa opetus- 
ja kulttuuritoimen valtionosuuksia, kun vuoden 2020 lopussa tehdyssä alkuperäisessä päätöksessä rahoi-
tus oli noin -60 milj. euroa. Ero johtui siitä, että rahoituksen pohjana olevassa KOSKI-tietojärjestelmässä 
oli monen kunnan kohdalla merkittäviä puutteita, joita vuoden mittaan opetus- ja kulttuuriministeriössä 
on oikaisuvaatimusten pohjalta korjattu. Saarijärvellä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet olivat al-
kuperäisessä talousarviossa noin -42 t€, kun lopullinen toteuma muutosten jälkeen oli noin 188 t€. 

Vastuuryhmien ja hallintokuntien käyttötalousmäärärahat tilikaudelle 2021 myönnettiin nettomääräi-
sesti sitovina.  

Toimintatulot ylittyivät suhteessa muutettuun talousarvioon 1 412 000 euroa. Suurin muutos aiheutui 
koronatuista, jotka myönnettiin kunnille pääsääntöisesti valtionavustuksina. Muutetussa talousarviossa 
1. hakukierroksen mukaiset tukiennusteet (noin 0,6 milj. euroa) käsiteltiin toimintakulujen oikaisuna, ja 
kirjanpidollisesti maksatus kirjattiin tulojen lisäyksenä tuet ja avustukset- tiliryhmään. Tähän perustuen 
todellinen tuloylitys oli noin 0,8 milj. euroa. Ylityksen taustalla oli koronatukien 2.hakukierroksen kirjaa-
minen arviona (0,5 milj. euroa) vuoden 2021 kirjanpitoon, ja lisäksi muut toimintatulot ylittyivät talous-
arvioon nähden 250 000 eurolla johtuen pääasiassa talousarviota suurempina toteutuneista kiinteistö- ja 
osakemyynneistä. Kiinteistöjen ja huoneistojen myyntitulot olivat v. 2021 yhteensä n. 860 t€. Myyntitulot 
muodostuivat pääasiassa tonttien, määräalojen ja asunto-osakkeiden myynneistä. Toimintamenot ylittyi-
vät muutettuun talousarvioon nähden 1,299 milj. euroa. Koronatukien käsittelyero muutetussa talousar-
viossa ja kirjanpidossa kuitenkin kaventaa todellisen ylityksen noin 0,7 milj. euroon. 

Käyttötalouden toteumat vastuuryhmittäin perusteluineen on esitetty kappaleissa 2.2.1 ja 2.2.6. 

Kaupungin rahoituskulut olivat talousarvioon verrattuna 70 t€ pienemmät. Selittävänä tekijänä on kau-
pungin taseyksikön vesi- ja viemärilaitoksen kirjanpidolliset muutokset, joiden myötä myös laitoksen pe-
ruspääoman koron laskentaperusteena ollut peruspääoman määrä muuttui. Vesi- ja viemärilaitoksen kir-
janpidollisen käsittelyn muutokset on esitetty kappaleessa 4.2. kohdassa tilinpäätöksen esittämistavan 
muutokset. 

Kaupungin lainakanta väheni tilikaudella 2,7 milj. euroa verrattuna vuoteen 2020. Lainamäärä on 1 060 
€/asukas – vastaava ennakkoluku on koko Manner-Suomessa 3 476 €/asukas. Kaupungin lainat ja vuok-
ravastuut yhteensä ovat 2 987 €/asukas ja kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 732 €/asukas. Muutos 
johtuu koulu- ja kulttuurikeskuksen 1-vaiheen rakentamisen ja irtaimistohankintojen leasingvastuista, 
joista kaupunki vastaa vuodesta 2021 alkaen. Manner-Suomen keskiarvioiset lainat ja vuokravastuut ovat 
4 389 €/asukas. Saarijärven luvuissa on mukana myös asuntolainakanta, joka suurimmassa osassa kau-
punkeja on eriytetty vuokra-asuntoyhtiöille.  

Investointimenojen nettototeuma oli 26,9 % muutetusta talousarviosta. Investointimenot olivat yhteensä 
1,3 miljoonaa euroa, mutta nettototeumaksi muodostui rahoitusosuuksien ja kiinteistö- ja osakemyyn-
tien jälkeen noin 367 000 euroa. Yksittäisistä hankkeista asuntopalveluiden vesikaton uusimiseen liittyvä 
kohde ylittyi noin 14 t€ ja muilta osin poikkeamat olivat vähäisempiä. Kaikkien toimialojen ja koko kau-
pungin investointiohjelmat toteutuivat muutettua talousarviota pienempinä eikä valtuustoon nähden si-
tovat erät ylittyneet. 

Toimintakate heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna -2,7 milj. euroa eli -4,6 %. Tilinpäätösten ennakko-
tietojen mukaan koko maassa toimintakate heikkeni -4,2 %. Vertailuvuoden 2020 Saarijärven kaupungin 
toimintakatetta paransivat osaltaan talouden tasapainottamiseen tähtäävät kertaluonteiset toimenpi-
teet, kuten hankinta- ja rekrytointikielto, sekä kaupungilla että sote kuntayhtymässa käydyt YT-menette-
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lyt ja menettelyn tuloksena toteutetut lomautukset. Vuoden 2021 toimintakatteeseen puolestaan vai-
kutti erillisenä talousarvion ulkopuolisena eränä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alijäämien kattamiseen 
liittyvä pakollinen varaus. Tilikauden 2021 tulos on ylijäämäinen 2,152 milj. euroa ja kumulatiivinen yli-
jäämä on tilikauden jälkeen 5,526 milj. euroa.  

Koko konsernin ylijäämäksi muodostui 1,520 milj. euroa. Konsernin taseessa kertynyttä ylijäämää on 
10,003 milj. € eli 1 097 €/asukas. Konsernin lainamäärä on 47,579 milj.€ (50,594 milj.€ v.2020) ja konser-
nin lainat ja vuokravastuut yhteensä 71,728 milj. euroa (74,744 milj. euroa v. 2020). 

 

 Kaupungin henkilöstö 

31.12.2021 kaupungin vakituisen henkilöstön määrä oli 318 henkilöä. Vähennys vuoteen 2020 oli  
-4 henkilöä. Palvelussuhteessa olevien henkilötyövuodet olivat yhteensä 367,95 (382,07) henkilötyö-
vuotta. Luvussa eivät ole mukana kansalaisopiston määräaikaiset tuntiopettajat. Maksetut bruttopalkat 
vuonna 2021 olivat yhteensä 13,6 milj. euroa, jossa kasvua oli edelliseen vuoteen verrattuna vajaa 1 %. 
Asiantuntijapalkkiot, kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset ja palkkojen sivukulut eivät sisälly edellä 
mainittuun summaan. Henkilöstömäärän kehityksestä ja tilasta sekä palkkakustannuksista kerrotaan tar-
kemmin henkilöstökertomuksessa. 

 Ympäristöasiat  

Tilinpäätökseen ei sisälly erillistä ympäristötilinpäätöstä. Teknisen toimen tavoitekortissa ja toimintaker-
tomuksessa kuvataan sen alaisen hallinto- ja viranomaispalveluiden vastuualueen toiminta. Tähän toi-
mintaan sisältyy myös ympäristönsuojeluviranomaisen toiminta v. 2021.  

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on huolehtia ympäristönsuojelun hoidettavaksi laissa ja sen 
nojalla säädetyistä ja määrätyistä tehtävistä. Ympäristösuojelulain mukaiset lupa-, ilmoitus- ja rekiste-
röintiasiat, maa-aineslain mukaiset maa-ainestenottolupa-asiat, sekä jätelain mukaiset valvonta ja tar-
kastusasiat vievät suurimman osan ympäristösuojelun työresurssista. Valvontaa suoritetaan säännölli-
sesti lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman mukaisesti. Saari-
järvellä on 32 voimassa olevaa maa-ainesten ottoaluetta, joita valvotaan maksullisilla tarkastuskäynneillä 
vuosittain. Vuonna 2021 Saarijärvelle on aloitettu tekemään ilmastostrategian toimenpideselvitystä. Työ 
on tehty ympäristöviranhaltijan YAMK tason opinnäytetyönä Jyväskylän ammattikorkeakouluun. Tavoit-
teena on antaa esitys, millaisia vaihtoehtoja ilmastotyöhön on, millaisilla kriteereillä ja millaisia kokemuk-
sia muilla ilmastoverkostossa mukana olevilla kunnilla on. Työssä esitellään selvityksen perusteella Saari-
järvelle sopivin vaihtoehto. Vaikuttavalla ilmastotyöllä voi selvityksen mukaan olla positiivisia vaikutuksia 
kaupungin vetovoimaan, elinvoimaan ja talouteen.  

Vuonna 2021 Saarijärvelle on viranhaltijatyönä valmisteltu uudet, nykylainsäädäntöä vastaavat ympäris-
tönsuojelumääräykset. Vuonna 2021 Saarijärvellä on aloitettu uusi, Maaperä kuntoon-ohjelmaan (kuuluu 
valtakunnalliseen PIMA-strategiaan) liittyvä pilaantuneiden maa-alueiden riskikartoitus/-selvitys Ahven-
lammen pohjavesialueelle. Hankkeen toteuttaa Pirkanmaan Ely-keskus.  

Jätevedenpuhdistamolle on päässyt 2021 heinäkuussa liuotinainepäästö, jonka alkuperää on mm. ympä-
ristösihteerin toimesta selvitelty laajasti oletetulta päästöalueelta. Päästölähdettä ei löydetty selvityk-
sistä huolimatta. 

Teknisen toimen alainen vesi- ja viemärilaitoksen vastuualue vastaa kaupungin jätevesien käsittelystä ja 
johtamisesta. Kaupungin jätehuollosta vastaa Sammakkokangas Oy, jonka osakas Saarijärven kaupunki 
on. Jätehuollon viranomaispalveluiden toimintakertomuksessa ja tavoitekortissa on selvitetty jätelain 
mukaisten viranomaistehtävien hoito ja vastuut. 
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 Muut ei taloudelliset asiat 

Kirjanpitolain 3 a luvun 1 §:n mukaan yleisen edun kannalta merkittävän suuren yhteisön, jonka työnte-
kijämäärä tilikauden aikana on keskimäärin yli 500 henkilöä, on sisällytettävä toimintakertomukseen sel-
vitys myös muista kuin taloudellisista tiedoista. Tämä sisältää tiedot siitä, miten kirjanpitovelvollinen huo-
lehtii ympäristöasioista, sosiaalisista asioista ja henkilöstöasioista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja 
korruption ja lahjonnan torjunnasta. 

Edellä kappaleessa 1.2.6. on kuvattu keskeisiä ympäristöasioita. Henkilöstökertomuksessa selvitetään tar-
kemmin henkilöstön määrää ja henkilöstön hyvinvointiin, henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin 
ylläpitoon liittyviä asioita. 

Kaupunginhallituksen vahvistamissa talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa annetaan vuosittain ohjeet 
mm. hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttamisesta, hankintavaltuuksista ja hankintojen teke-
misestä sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttamisesta. Kaupungilla on voimassa olevat han-
kintaohjeet sekä hallinnon, talouden ja valvonnan ohjeet. Kuntalain 84 §:n mukaiset sidonnaisuusilmoi-
tukset on tehty ja tarkastuslautakunta valvoo niiden toimittamista. Annetulla ohjeistuksella sekä talouden 
ja toiminnan säännönmukaisella seurannalla valvotaan hyvän hallinnon periaatteiden toteutumista. Sa-
moin toimialat ja vastuuryhmät määrittelevät vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelmissaan ne toimen-
piteet, joilla ne varmistavat hallinnon ja talouden laillisuuden, hallinnon avoimuuden ja sujuvuuden sekä 
toiminnan eettisyyden ja vastuullisuuden.  

Teknisen toimen hankkeissa toimittajilta ja muilta yhteistyökumppaneilta edellytetään tilaajavastuulain 
mukaisia selvityksiä.  

 

 Arvio yleisestä ja kaupungin todennäköisestä tulevasta kehityksestä 

 

Yleinen talouskehitys   

Korona on edelleen vaikuttanut suurimpana yksittäisenä tekijänä talouskehitykseen. Maailmantalous on 
kuitenkin vuoden 2021 kuluessa jatkanut nopeaa toipumistaan ja samalla myös Suomen talous on kohen-
tunut, joskin ripeimmän kasvun vaihe päättyi jo vuoden 2021 lopussa. Ripeä talouskasvu on ehtinyt jo 
vahvistaa myös julkista taloutta. Julkinen talous jäi kuitenkin nopean suhdannepyrähdyksen jälkeen yhä 
alijäämäiseksi. Erityisesti julkisen talouden kehitystä ohjaa edelleen vallitseva rakenteellinen menojen ja 
tulojen välinen epätasapaino.  

Valtionhallinto on kantanut suurimman osan koronaepidemian vuoksi päätettyjen tukitoimien kustan-
nuksista, ja valtionhallinto onkin julkisen talouden alijäämäisin alasektori. Valtion kuntatalouteen kohdis-
tamat covid-19-tukitoimet jatkuivat vuonna 2021 mittavina, mutta pienempinä kuin vuonna 2020. Kulu-
tusmenojen kasvu on kuitenkin vuonna 2021 aikana kiihtynyt, minkä on aiheuttanut mm. suojavarustei-
siin ja covid-19-viruksen testaukseen käytettävien menojen kasvu, hallitusohjelman tehtävämuutokset ja 
kunta-alan palkankorotukset. Hallitus on sitoutunut rahoittamaan kuntien tulevat uudet ja laajenevat 
tehtävät täysimääräisesti ja kompensoimaan koronavirukseen välittömästi liittyvät kustannukset kun-
nille.  

Vaikka paikallishallinnon menojen kasvun on oletettu hidastuvan vuonna 2022 covid-19-kriisin helpotta-
essa, tulee paikallishallinnon rahoitusasema heikkenemään voimakkaasti, kun määräaikaisten tukitoi-
mien vaikutus pienenee tai päättyy. Kertaluonteiset covid-19-kriisistä johtuvat tuet ovat helpottaneet 
kuntien taloustilannetta ja lieventäneet pahimpia sopeuttamispaineita, mutta eivät edelleenkään ole rat-
kaisseet kuntatalouden rakenteellista tulojen ja menojen epätasapainoa. Kulutusmenojen kasvua ylläpi-
tää myös hallituksen päättämät tehtävien laajennukset, hoito- ja palveluvelan purku sekä hintojen nousu.  
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Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat katkolla helmikuun 2022 lopussa ja neuvottelut ovat vielä 
avoimet tilinpäätöksen valmistumisen hetkellä. Sopimuksettoman tilan aikana on annettu lakkovaroituk-
sia sekä ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja. Henkilöstökulut muodostavat paikallishallinnon suurimman ku-
luerän, ja tästä syystä kunta-alan palkkaratkaisuilla on suuri merkitys sen kustannuskehitykselle. Tulevien 
palkkaratkaisujen vaikutukset eivät vielä tilinpäätöksen raportointihetkellä ole tiedossa, mutta vaikutus-
ten odotetaan olevan merkittävät. Työmarkkinoiden kireys näkyy korostetusti kunta-alalla, sillä pulaa on 
erityisesti terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaisista. Myös varhaiskasvatuksen opettajien ja eri-
tyisopettajien rekrytoinneissa on ollut haasteita. 

Vuonna 2023 Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoi-
men järjestäminen siirretään kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä tulee helpottamaan kuntien 
rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita. Hyvinvointialueiden ennakoidaan aloitta-
van toimintansa lievästi alijäämäisinä, ja alijäämät johtuvat mittavista investoinneista. Muutoksen myötä 
paikallishallinnon sekä tulot että menot puolittuvat ja paikallishallinnon vanhenevan väestön kasvavasta 
hoito- ja hoivapalvelujen tarpeesta johtuva menojen kasvupaine helpottuu.  

Koronapandemian luomien epävarmuuksien lisäksi talouskehityksen epävarmuuteen vaikuttaa suuresti 
Venäjän helmikuussa 2022 aloittama hyökkäys Ukrainaan. Konflikti on ensisijaisesti humanitaarinen ja 
turvallisuuspoliittinen kriisi, mutta vaikuttaa perusturvallisuuden horjumisen lisäksi talouteen, ja talou-
den tilannekuva onkin konfliktin myötä alkuvuonna 2022 nopeasti ja ratkaisevasti muuttunut. Talousvai-
kutuksiin liittyy suurta epävarmuutta, koska vielä ei ole tiedossa sodan laajuutta eikä kestoa, tai minkä-
laisia talouspoliittisia toimia otetaan käyttöön talousvaikutusten lievittämiseksi. Länsimaat ovat hyvin yk-
situumaisesti vastanneet Venäjän toimiin kohdistamalla Venäjään mittavia pakotteita. Venäläiset rahoi-
tuslaitokset ja yritykset on käytännössä suljettu kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle ja va-
luuttamääräinen maksuliikenne sekä varainhankinta on tehty hyvin vaikeaksi. Pakotteiden myötä Venäjä 
on ajautumassa syvään taantumaan, mutta kriisin talousvaikutukset tuntuvat myös muualla, erityisesti 
Euroopassa. Epävarmuus energiahuollon toimivuudesta nostaa ainakin lyhyellä aikavälillä energiakustan-
nuksia ja elintarvikehuollon vaikeutuminen on suuri riski, sillä Ukraina ja Venäjä ovat keskeisiä viljantuot-
tajia. Häiriöt teollisten raaka-aineiden toimituksissa saattavat myös uudelleen kärjistää maaimantaloutta 
vaivannutta komponenttipulaa. Erittäin paljon konflikti tulee vaikuttamaan kotitalouksien ja yritysten ta-
lousluottamukseen, ja tulevaisuuteen suuntautuvat investoinnit asettuvat monin paikoin uudenlaiseen 
puntariin.  

Ennen sodan puhkeamista odotuksena oli, että Suomessa talouskasvua saataisiin aiempaa selvästi enem-
män tuotannon investointien vedolla, mutta konfliktin myötä myös nämä ennusteet ovat heikentyneet 
huomattavasti. Heikentyminen näkyy myös Suomen bruttokansantuotteen kehitysennusteiden selkeänä 
heikentymisenä loppuvuoteen 2021 verrattuna. Kriisin voidaan myös olettaa vaikuttavan inflaatiokehi-
tykseen entisestään, ja inflaatio on nykytilanteessa kiihtymässä selvästi aiempia arvioita enemmän. Ta-
pahtumien kulkua tai konfliktin kestoa ei ole helppoa arvioida, mutta selvää on, että talousvaikutusten 
syvyys riippuu oleellisesti kriisin kestosta ja laajuudesta. Talousvaikutukset uhkaavat myös jäädä pitkä-
kestoisiksi, jos menetettyjä Venäjän markkinoita kyetään korvaamaan vain hitaasti. 

Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Pandemia, Ukrainan sotatoi-
met kerrannaisvaikutuksineen ja yleisen epävarmuuden kasvu vaikuttavat talouden toipumiseen ja kehit-
tymiseen ja heikentää myös julkisen talouden kehitysnäkymiä. 

Lähde: Valtiovarainministeriö taloudellinen katsaus Talvi 2021, julkaisu 2021:70; Kuntarahoituksen mark-
kinakatsaus 02/2022, Kuntarahoituksen suhdannekatsaus Q1/2022, www.eurojatalous.fi artikkeli 
11.3.2022 
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Kaupungin ja kaupunkikonsernin talouden kehitys 

Suurimmat yksittäiset Saarijärven kaupungin toimintamenoja vuonna 2021 kasvattaneet seikat ko-
ronakustannusten lisäksi olivat sotekustannusten kasvukehitys mukaan lukien erikoissairaanhoidon ali-
jäämien kattamisvaraus sekä koulu- ja kulttuurikeskuksen 1-vaiheen leasingmaksut. Sotekustannusten 
ylitys alkuperäiseen talousarvioon nähden oli alijäämävaraus mukaan lukien noin 0,91 milj. euroa vuonna 
2021. Sotekustannusten osalta on olemassa riski talousarvion ylitykselle ja alijäämiin liittyvien varausten 
riittämättömyydelle myös vuonna 2022. Vuodelle 2021 tehdyn alijäämävarauksen riittävyys on suoraan 
liitoksissa sekä sairaanhoitopiirin alijäämien kattamissuunnitelman toteutuksen onnistumiseen, että vuo-
den 2022 tuloksen toteumaan siten, ettei lisää alijäämiä pääse syntymään. 

Koronatilanne ei ole tilinpäätöshetkellä edelleenkään ohitse tartuntamäärien ollessa suuret. Kolmen ro-
kotuksen saaneiden osuus on kuitenkin jo merkittävä, ja mittaville rajoitustoimille ei ole tarvetta. Vuo-
desta 2020 jatkunut epäselvyys tilanteen kestosta ja sen vaikutuksista vuoden 2022 talouteen heikentää 
edelleen kaupungin arviota talouden kehityksestä ja kestävyydestä. Valtio on ilmoittanut kompen-
soivansa kehyksen ulkopuolisina menoina mm. testauksista ja rokotuksista aiheutuvat välittömät kustan-
nukset, ja kompensointi tapahtunee vuoden 2021 mukaisesti erillishaettavina valtionavustuksina. Vero-
tulojen osalta määräaikaista yhteisöverotuottojen kuntaosuuden korotusta +10 %-yksikköä ei vuoden 
2021 jälkeen jatketa, mikä osaltaan vähentää kuntien yhteisöverotuottoja verrattuna vuosiin 2020 ja 
2021.  

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2020 lopussa korottaa Saarijärven kaupungin kunnallisveroprosenttia 
0,5 %-yksikköä, jolloin vuoden 2021 kunnallisveroprosentti on 22,0 %. Talousarviovalmistelun yhteydessä 
sen hetkisten verotulototeumien ja ennusteiden mukaisesti laskettuna vaikutuksen arvioitiin olevan vuo-
delle 2021 reilut 0,5 milj. euroa. Vuonna 2021 vaikutus oli Kuntaliiton veroennusteen mukaisen arvion 
perusteella lopulta noin 0,65 milj. euroa, ja oletuksena on, että vaikutus säilyy myös vuoteen 2022. 

Talousarvio vuodelle 2022 on 0-tasoinen, mutta koronavirustilanteen lisäksi verotulojen vielä haasteelli-
nen ennustaminen ja sotekustannusten kasvuriski aiheuttavat uhan tasapainoisen talouden saavuttami-
selle vuonna 2022. Verotuloennusteiden mukaisesti vuodelle 2022 on kuitenkin odotettavissa yhteensä 
0,5 milj. euron verorahoituksen kasvu verrattuna vuoteen 2021. Verotulojen ennakoidaan pienenevän 
noin 1,1 milj. euroa vuoteen 2021 verrattuna ja valtionosuuksien puolestaan kasvavan 1,6 milj. euroa. 

Keskeiset riskit talouden tasapainon säilyttämisessä liittyvät edelleen koronan vaikutusten lisäksi verotu-
lokertymän toteutumiseen vähintään ennakoidulla tasolla, sosiaali- ja terveydenhuollon menojen hallin-
taan ennen soteuudistuksen voimaan astumista, työttömyyden kustannusten hallitsemiseen, kunta-alan 
uusien palkkaratkaisujen talousvaikutuksiin, uusien ja laajenevien tehtävien riittävään rahoitustasoon, 
koulu- ja kulttuurikeskuksen leasingvastuiden hallintaan sekä budjetoitujen vuokra- ja myyntituottojen 
toteutumiseen. Ukrainaan kohdistuneiden sotatoimien vaikutukset ja niiden laajuus ovat vielä epäselvät 
ja heikosti ennustettavissa, mutta konfliktilla ennakoidaan olevan merkittäviä vaikutuksia muun muassa 
yhteisöverojen ja kunnallisverojen toteumaan, sekä toiminta- ja mahdollisesti myös rahoituskulujen ta-
son kasvuun. 

Vuoden 2021 tulos antaa talouden tasapainon ja kertyneen ylijäämän säilyttämiseen tarpeellista pusku-
ria, mutta vuonna 2022 tarkka taloudenpito ja talousarviossa pidättäytyminen ovat edelleen hyvin oleel-
lisia tasapainoisen tuloksen saavuttamiseksi. Kaupunki on suunnitellut ja osin jo toimeenpannut useita 
elinvoiman kehittämiseen liittyviä toimia ja näillä toimilla odotetaan olevan vaikutuksia myös kaupungin 
talouteen muun muassa riittävän tulorahoitustason säilyttämisen kautta. Vaikutukset tulovirtaan ovat 
kuitenkin usein hitaasti toteutuvia, josta johtuen sitoutuminen kulukuriin on tarpeellinen tulevina vuo-
sina. Jatkovuosien osalta sopeuttamistaso ja sopeuttamistoimenpiteiden tarve selkiytyvät vuoden 2022 
edetessä. 

Kaupungin tuloksen tapaan myös kaupunkikonsernin tulos toteutui ylijäämäisenä. Konsernitasolla suurin 
vaikutus talouden kehitykseen on ollut Sairaala Novan valmistumisella. Uuden sairaalan investointi ylitti 
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talousarvion kaikkiaan yli 50 milj. eurolla, noin 10 % alkuperäiseen kustannusarvioon nähden. Investoin-
nin myötä sairaanhoitopiirin lainamäärä oli suurimmillaan vuoden 2021 lopussa, noin 500 milj. euroa.  
Tästä Saarijärven kaupungin peruspääoman mukainen osuus on noin 22,3 milj. euroa.  

Työllisyystilanne on muuttunut huomattavasti koronaviruksen leviämisen myötä. Vuoden 2021 kuluessa 
työllisyystilanne on edelliseen vuoteen verrattuna selvästi parantunut sekä koko maassa, Keski-Suomessa 
että Saarijärvellä. Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa 2021, jonka tulosten odotetaan vaikutta-
van myönteisesti myös työmarkkinatuen kuntaosuuden ja muiden työllisyyden kulujen määrään. 

 

 

 

 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehitty-
miseen vaikuttavista seikoista 

Kaupungin suurimpia taloudellisia riskejä ovat erityisesti väestörakenteen muutos ja sen mukanaan tuo-
mat sotekustannusten kasvupaineet sekä käynnissä olevan koulu- ja kulttuurikeskushankkeen leasingvas-
tuut. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2023 kuluessa, jolloin myös vastuut rasittavat taloutta 
kokonaisuudessaan. Investoinnin laajuus ja kustannukset ja sen vaatimat sivistystoimen säästöt edellyt-
tävät hyvin hallittua ja kurinalaista taloudenpitoa tulevina vuosina. 

Toteutettujen sopeuttamistoimenpiteiden ja tiukan taloudenhoidon avulla pyritään varmistamaan, että 
kunnan verorahoitus riittää tulevinakin vuosina lakisääteisten ja riittävän laajasti vapaaehtoisten palvelu-
jen laadukkaaseen toteuttamiseen ja kasvaviin leasingvastuisiin, ja että kaupunki voi riittävästi varautua 
tulevien vuosien tarpeellisiin isompiin investointeihin. Kaupungilla tulee olla investointikykyä myös elin-
voiman kehittämiseen ja lisäämiseen tähtääviin investointeihin ja toimenpiteisiin. 

Toistaiseksi kunnan säästötarpeista huolimatta kuntapalvelut ovat pysyneet laajoina ja hyvätasoisina. Kun 
talouden tasapainossa pysyminen yhä vaatii menotason kriittistä arviointia, tulee kyseeseen myös kunta-
palveluiden arviointi, mihin sisältyy pohdinta niiden lakisääteisyydestä, välttämättömyydestä, riittävästä 
laadusta ja yksikkökohtaisista tuotantokustannuksista.  

Koronaepidemian vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2022 ja siitä eteenpäin ovat epävarmat. Valtio on 
kuitenkin ilmoittanut korvaavansa kunnille kaikki koronasta aiheutuvat välittömät kustannukset. Vuoden 
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2021 osalta tämä toteutui, joten oletuksena on, että välittömien kustannusten osalta korona ei heikennä 
kuntien taloutta tulevina vuosina.   

Koronatilanne ja Ukrainaan kohdistuneet sotatoimet ovat aiheuttaneet myös korkojen kehityssuunnan 
muutoksia. Toisaalta koronatilanteen pitkittymisen myötä arvioitiin, että korkojen nousu on mahdollista 
erityisesti mittavista elvyttämistoimista, valtioiden valtavasta velkaantumisesta ja nopeasti nousseista in-
flaatio-odotuksista johtuen, ja toisaalta Ukrainen kriisin on ennakoitu siirtävän korkojen nousupainetta. 
Korkotason mahdollinen kasvu vaikuttaa luonnollisesti myös kuntatalouteen korkokustannusten kasvun 
myötä, jolloin talouden merkkejä on syytä seurata kuntasektorillakin huolellisesti ja varmistaa, että kor-
kojen nousuun voidaan varautua riittävästi. Lainakannan ollessa kohtuullisen pieni, kohdistuu korkoriski 
Saarijärven kaupungilla erityisesti koulu- ja kulttuurikeskuksen leasingrahoituksen korkomuutoksiin. 

Epäselvimmät kustannuskehitykseen vaikuttavat tekijät ovat Ukrainan kriisin seurauksena syntyneet kus-
tannusten kasvupaineet, joiden oletetaan näkyvän erityisesti esimerkiksi kuljetuskustannuksissa ja elin-
tarvikekustannuksissa. Lisäksi henkilöstökustannusten kasvupainetta luovat keskeneräiset kunta-alan 
työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut ja niiden mukaiset tulevat palkkaratkaisut. 

Työllisyystilanteen kehitys vaikuttaa sekä verotulokertymään että sosiaali- ja terveydenhuollon kustan-
nuksiin, ensiksi mainittuja vähentäen ja jälkimmäistä kasvattaen. Valtakunnallisena trendinä ollut synty-
vyyden väheneminen kääntyi lievästi vuoden 2020 aikana, kun syntyvyys koko valtakunnan tasolla kääntyi 
lievästi kasvuun ja sama kasvu jatkui myös vuonna 2021. Maan väkiluku kasvoi 15 806 hengellä, johon 
suurin syy oli muuttovoitto ulkomailta. Saarijärvellä syntyneiden määrä laski vuoden 2020 61:stä 44:ään 
ja väestön kokonaismuutos vuonna 2020 oli -93.  Väestön väheneminen aiheuttaa verorahoituksen suh-
teellista vähenemistä, vaikka muutos näkyykin viiveellä.   

Erityisesti sivistystoimeen ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon kunnille annetut lisätehtävät ovat aiheutta-
neet painetta rahoituksen riittävyydelle ja kohdentamiselle. Saarijärvi valikoitui muun muassa kaksivuo-
tisen esiopetuksen kokeiluryhmään. Kokeilu alkoi syksyllä 2021 ja jatkuu tulevina vuosina. Syksyllä 2021 
astui voimaan laki laajennetusta oppivelvollisuudesta. Lakia sovellettiin ensimmäisen kerran niihin oppi-
velvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen 
puolestaan on vaikuttanut vuodesta 2021 lähtien kuntien toimintatuottoihin vähentävästi. Valtio kohdis-
taa kuntien laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin täysimääräisen valtionosuuslisäyksen. Myös hallituksen 
päätöksistä aiheutuva maksutulojen lasku on päätetty kompensoida kunnille täysimääräisesti. Kuntata-
louden riskinä on, että yksittäisten kuntien kohdalla tehtävien kustannusvaikutukset ja saadut valtion-
osuuslisäykset eivät kohtaa täysimääräisesti. Lisäksi riskinä on, että esimerkiksi varhaiskasvatusmaksujen 
alentamisen kompensoimiseksi yhteisöverotuottoihin tehty 2 %:n pysyvä kuntaosuuden korotus ei jat-
kossa ole riittävä, kun soteuudistuksen myötä kuntien yhteisöverotuotoista 1/3 siirretään valtiolle. 

Soteuudistus astuu voimaan 1.1.2023, ja samalla muutoksella tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kun-
tien toimintaan ja talouteen. Uudistus vaikuttaa muun muassa kuntien tehtäviin ja niitä koskevaan rahoi-
tukseen, verotusoikeuteen ja valtionosuusjärjestelmään, omaisuuteen, velkoihin ja sopimuksiin sekä hen-
kilöstöön. Uudistuksen myötä kuntien toiminnan kustannukset vähenevät käyttötalousmenojen pienen-
tyessä noin puoleen. Hyvin suuri merkitys uudistuksella tulee olemaan kuntatalouden ennakoitavuuteen, 
sillä väestön ikääntymiseen ja sairastavuuteen liittyvät kustannukset ja kuntatalouden riskit siirtyvät yk-
sittäisiltä kunnilta pois. Rahoituksen ja kustannusten siirtolaskelmat tuotetaan vuoden 2021 tilinpäätös-
tietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen perusteella. Soteuudistukseen liittyvät kuntien rahoituslas-
kelmat päivitetään keväällä 2022, jolloin kunnilla on nähtävissä tuoreimmat ennusteet kunnille jäävästä 
rahoituksesta, ja ensimmäisen kerran voidaan luotettavammin analysoida Saarijärven talouden tilaa ja 
talouden tasapainon säilyttämisen mahdollisuuksia soteuudistuksen voimaan astumisen jälkeisinä vuo-
sina. 
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Vuonna 2024 kunnille on päätetty siirtää TE-palveluiden järjestämisvastuu. Siirto kunnille on mittaluokal-
taan suuri ja historiallinen uudistus, jonka tavoitteena on työllisyyden vahvistaminen yhä paremmin koh-
dennetuilla ja paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivilla palveluilla. TE-palveluilla on kiinteä yhteys 
rahoitusmalliin, joka tullaan uudistamaan myös kokonaan TE-palvelujen siirtyessä paikallistasolle. Työlli-
syysvastuiden siirtymisellä kuntiin tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia kuntien talouteen ja toimintaan. 
Rahoitusmallin on tarkoitus olla kunta-valtio-suhteessa kustannusneutraali, suhdannevaihtelut huo-
mioiva ja kuntia oikealla tavalla kannustava. Toiminnan järjestämisen malli ja vaikutukset kaupungin kus-
tannuksiin ja rahoitukseen tarkentuvat myöhemmin suunnittelun edetessä. 

 

1.3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen 

Ohjeistus ja toimintatavat 

Kaupunginhallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä valtuus-
ton päättämien perusteiden pohjalta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia 
Saarijärven kaupunkikonsernin toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea kaupunkikonsernin toimintaa, josta 
kaupunki vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kunnalle asetetut tavoitteet saavu-
tetaan ja että toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation 
tehokasta johtamista, riskienhallintaa, toiminnan kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.  Lisäksi sisäi-
sen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotetta-
vaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja 
voimavarat turvataan. 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavat ovat vakiintuneet sisäisen valvonnan perusteiden 
vahvistamisen 2014 jälkeen. Ohjeistus annetaan vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa minkä 
lisäksi toimialat ja vastuualueet saavat käyttöönsä mallit sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutta-
miseen. Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakona, valvonta- ja 
raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, sopimus-
ten hallintana, osaamisena ja väärinkäytösten ehkäisynä. Sisäistä valvontaa voidaan lisäksi toteuttaa si-
säisen tarkastuksen toiminnon avulla.    

Kaupungilla ei ole korkojohdannaissitoumuksia eikä sisäisen valvonnan perusteissa ole ohjeita koskien 
korkojohdannaisriskienhallintaa. SSYP Kiinteistöt Oy on vuonna 2013 suojannut korkojohdannaisia kos-
kevat sitoumuksensa koronvaihtosopimuksella. 

 
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta ja tuloksellisuuden arviointi 

Toimialojen ja vastuuryhmien toiminnalliset tavoitteet määritellään talousarvioon sisältyvissä vastuuryh-
mien tavoitekorteissa. Tilinpäätökseen sisältyviin tavoitekortteihin on kirjattu talousarviossa asetettujen 
tavoitteiden toteumat. Kaupunginvaltuuston strategiaan ja sen toimeenpano-ohjelmaan perustuvat yksi-
löidyt tavoitteet ja niiden vastuut sisältyvät talousarvioon ja niiden toteutumista seurataan tilinpäätök-
sessä.  

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston vahvistaman talousarvion pohjalta käyttösuun-
nitelmat, joissa määritellään vastuuryhmien ja vastuualueiden talousarvion käyttö. Määrärahojen sito-
vuus valtuustoon nähden määräytyy hallintokunnittain. Tilinpäätökseen sisältyvä vastuuryhmittäin ja vas-
tuualueittain laadittu toimintakatteen toteuma osoittaa sen, ovatko vastuuryhmät pysyneet heille osoi-
tettujen määrärahojen puitteissa. Kaupunginhallitus seuraa määrärahan käyttöä kuukausittain ja kaupun-
ginvaltuusto kolmannesvuosittain.  
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Yksityiskohtaiset arviot tavoitteiden toteutumisesta ja tuloksellisuudesta käyvät ilmi tilinpäätökseen si-
sältyvistä toimintakertomuksista ja tavoitekorteista. Lautakunnat ovat käsitelleet tilikauden 2021 vastuu-
ryhmien toimintakertomukset ja arviot tavoitteiden toteumasta. Vastuuryhmien laatimat toimintakerto-
mukset sisältävät sanallisen arvion ja selostuksen tilikauden 2021 keskeisistä toiminnoista, tavoitteiden 
toteutumisesta ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta.    

Lautakunnat ja kaupunginhallitus seuraavat myös tulossopimuksista ilmenevän vastuuryhmille ja vastuu-
alueille myönnetyn nettomäärärahan käyttöä suoritteina sekä yhteissummana. Seuranta toteutuu paitsi 
tilinpäätöksessä, myös kolmannesvuosiraporteissa. 

Kaupunginjohtaja vastaa koko kaupungin organisaatiossa asetettujen strategisten päämäärien sekä ta-
lousarviossa ja tavoitekorteissa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 
Toimialajohtajat ja vastuualueen esimiehet vastaavat toimialallaan siitä, että toiminta on taloudellista ja 
tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viran-
omaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. 

Kokonaisuutena tavoitekortit ja tulossopimukset on laadittu ja arviointi tehty ohjeiden mukaisesti.  

Talouden hoidossa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä hallinnon, talouden ja valvonnan oh-
jeita. Ohjeistuksen mukaan toimielinten ja kaupunginhallituksen sisäisten tarkastajien tulee tehdä tarkas-
tus vuosittain. Kaupungin käteiskassat tarkastetaan vuosittain.  

Kaupungin vakuutusyhtiön kanssa käydään vuosittain läpi vakuutuskohteet ja päivitetään vakuutukset 
omaisuudessa tapahtuneiden muutosten mukaan. Päivitys toteutetaan vastuuryhmittäin. Toimialat il-
moittavat mahdolliset lisävakuutustarpeensa.  

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessit ja seuranta toimialoilla 

Vastuuryhmät laativat vuosittain annetun ohjeistuksen perusteella sisäisen valvonnan suunnitelman, seu-
raavat sen toteumaa ja raportoivat seurannasta myös kaupunginhallitukselle. Vastuuryhmien laatimat 
toimintakertomukset sisältävät sanallisen arvion myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumi-
sesta.   Vastaava raportointivastuu kohdistuu myös konserniyhtiöihin ja raportointi sisältyy konserniyhti-
öiden kaupunginhallitukselle toimittamaan tammi-elokuun osavuosiraportointi- ja tilinpäätösmateriaa-
leihin.  

Tarkastuksen ja valvonnan kokonaisuus ja vastuut on kuvattu seuraavissa kaavioissa: 
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Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella  

Toimialat, vastuuryhmät ja konserniyhtiöt ovat toteuttaneet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan anne-
tun ohjeistuksen mukaisesti. Toimintakertomuksiin on sisällytetty arvio sisäisen valvonnan ja riskienhal-
linnan tilasta. Hankintaohjeet ja valvonnan, tarkastuksen ja talouden hallinnoinnin ohjeet on päivitetty 
edellisen kerran vuonna 2019. Vuoden 2021 kuluessa päivitetty hankintaohje on saatettu voimaan hel-
mikuussa 2022 ja vuoden 2022 aikana tehdään myös tarvittavat päivitykset valvonnan, tarkastuksen ja 
talouden hallinnoinnin ohjeeseen. Toimintavuoden kuluessa toimialoilla on tehty riskikartoituksia ja toi-
minnassa on huomioitu todetut riskit. Tiedostettujen riskien välttämiseksi toimialoilla on järjestetty mm. 
riskitilanneharjoituksia, vertaismentorointia ja työnohjausta sekä täsmäkoulutuksia riittävän osaamista-
son varmistamiseksi. Näiden toimien jatkaminen on tärkeää myös jatkossa. Tietoturvariskeihin on kiinni-
tetty erityistä huomiota ja muutettu toimintamalleja kasvaneiden tietoturvauhkien vuoksi. Tietoturvaan 
liittyvän osaamisen laajentaminen tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpää. Prosessien kuvaaminen 
on käynnissä ja työ jatkuu edelleen. Sopimushallinnan riskien pienentämiseksi käyttöön otettiin vuoden 
2021 kuluessa Cloudia sopimushallintajärjestelmä, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa kaupungin 
sopimushallinta ja tehostaa sopimusten elinkaaren hallintaa. Taloudellisen tilanteen tarkka seuranta ja 
riittävä reagointi ovat edelleen hyvin tärkeitä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osatekijöitä. Talou-
dellisten riskien toteutumisen ehkäisemiseksi jatketaan vuonna 2020 aloitettua talouden sopeuttamis-
työtä tarvittavassa laajuudessa ja tehostetaan toimialojen merkittävien poikkeamien oikea-aikaista ra-
portointia raportoimalla kaupunginhallituksen kuukausiraporteissa tarvittaessa toimialojen poikkeamat 
ja poikkeamien tasaamiseksi tehdyt toimenpidesuunnitelmat. Taloustilanteen sisäisen valvonnan tueksi 
otettiin tehokkaampaan käyttöön Kuntamaiseman kuukausittain päivittyvä johdon dashboard, johon 
käyttöoikeudet ovat johtoryhmän ja esimiesten lisäksi kaikilla kaupunginvaltuutetuilla. Valtionavustusten 
seuraamista ja oikea-aikaista hakua varten on toimialoilla sovittu tarkennettuja käytänteitä ja vastuita. 

Sisäinen valvonta tuottaa riittävän varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain- ja hyvän hallintotavan 
mukaisuudesta, omaisuuden ja voimavarojen turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan 
toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä. 
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1.4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 

 Tilikauden tuloksen muodostuminen 

 

Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen erotus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toimin-

nan kuluista. 

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhen-

nyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että 

mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

(ulkoinen)

2021 2020

1000 euro 1000 euro

Toimintatuotot 11 214 9 819

Toimintakulut -72 764  -68 685

Toimintakate -61 549 -58 866

Verotulot 32 763 30 081

Valtionosuudet 34 234 34 687

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 30 18

Muut rahoitustuotot 21 17

Korkokulut -51 -71

Muut rahoituskulut -10 -67

Vuosikate 5 438 5 798

Poistot ja arvonalentumiset -3 287 -3 297

Tilikauden tulos 2 152 2 501

Tilinpäätössiirrot 0 0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 152 2 501

   

   

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 15,4 14,3

Vuosikate/Poistot, % 165 176

Vuosikate, €/asukas 597 629

Asukasmäärä 9 115 9 214
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 Toiminnan rahoitus 

 

Toiminnan ja investointien rahavirta itsessään on jo tunnusluku, jonka ylijäämäinen määrä ilmaisee sen, 
kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen ja 
alijäämäinen määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja 
vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa.  

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on 
rahoitettu tulorahoituksella.  

Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten 
maksuun.  

Kunnan maksuvalmiutta kuvaava tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa 
kunnan rahavaroilla.  

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2021 2020

1000 euro 1000 euro

Toiminnan rahavirta

Vuosikate  5 438 5 798

Tulorahoituksen korjauserät 1 072 -24

Investointien rahavirta   

Investointimenot -1 306 -1 270

Rahoitusosuudet investointimenoihin 78 39

Pysyv ien vastaaavien hyödykkeiden luovutustulot 861 166

Toiminnan ja investointien rahavirta 6 143 4 709

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -75 -75

Antolainasaamisten vähennys 47 32

Lainakannan muutokset   

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 672 -1 712

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 0

Oman pääoman muutokset -528 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -2 090 -1 367

Rahoituksen rahavirta -5 318 -3 122

 

Rahavarojen muutos 825  1 587

   

Rahavarat 31.12., 1000 e 2 462 1 638

Rahavarat 1.1., 1000 e 1 638 51

   

   

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., € 21 053 16 602

Investointien tulorahoitus, % 442,7 470,9

Laskennallinen lainanhoitokate 4,36 3,64

Kassan riittävyys, pv 11,8 8,3

Asukasmäärä 9 115 9 214
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1.5. Rahoitusasema ja sen muutokset 

 

Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuk-
sista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää 70 %:n omavaraisuutta. 
50 %:n tai sitä alempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta.  

Suhteellisen velkaantuneisuuden tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin 
vieraan pääoman takaisinmaksuun. 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

TASE JA TUNNUSLUVUT  

VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020

1000 euro 1000 euro 1000 euro 1000 euro
  

A PYSYVÄT VASTAAVAT 45 165 47 646 A OMA PÄÄOMA 35 561 33 409

I Aineettomat hyödykkeet 269 215 I Peruspääoma 29 481 29 481

Muut pitkävaikutteiset menot 269 215 III Muut omat rahastot 554 554

 IV Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) 3 374 1 401

II Aineelliset hyödykkeet 33 710 36 235 V Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 2 152 1 973

 Maa- ja vesialueet 7 880 8 043

 Rakennukset 20 137 22 060 C PAKOLLISET VARAUKSET 1482 0

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 164 5 472 Muut pakolliset varaukset 1482 0

 Koneet ja kalusto 467 461

 Ennakkomaksut ja kesken- 62 198 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 244 254

eräiset hankkeet  Lahjoitusrahastojen pääomat 35 33

III Sijoitukset 11 186 11 196  Muut toimeksiantojen pääomat 209 221

 Osakkeet ja osuudet 7 187 7 226  

 Muut lainasaamiset 3 999 3 971 E VIERAS PÄÄOMA 13 819 19 312

I Pitkäaikainen 4 216 5 662

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 45 42  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 425 4 732

 Lahjoitusrahastojen varat 32 29  Lainat julkisyhteisöiltä 791 930

 Muut toimeksiantojen varat 13 13  

II Lyhytaikainen 9 603 13 650

C VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 895 5 288  JVK-lainat euromääräiset 4 000 5 000

II Saamiset 3 434 3 650  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 307 1 507

Pitkäaikaiset saamiset 1 079 1 326  Lainat julkisyhteisöiltä 141 167

 Lainasaamiset 1 079 1 326  Saadut ennakot 138 112

Lyhytaikaiset saamiset 2 355 2 324  Ostovelat 1 211 3 493

 Myyntisaamiset 648 461  Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 290 293

 Lainasaamiset 321 292 Siirtovelat 2 516 3 078

 Muut saamiset 125 257 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 106 52 976

 Siirtosaamiset 1 262 1 314  

TASEEN TUNNUSLUVUT:

IV Rahat ja pankkisaamiset 2 461 1 638 Omavaraisuusaste % 70,1 63,5

VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 106 52 976 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,5 25,7

Ed. ilman as.lainoja ja vuokratuloja 16,4 24,6

Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 5 526 3 374

 Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 606 366

 Lainakanta 31.12., 1000. € 9 663 12 329

Lainakanta ilman asuntolainoja 8 365 10 805

Lainakanta 31.12., €/asukas 1 060 1 338

Lainakanta €/asukas ilman as.lain 918 1 173

 Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 € 27 223 20 770

Lainat ja vuokravastuut, €/asukas 2 987 2 254

Lainasaamiset, 1000 € 3 999 3 971

Asukasmäärä 9 115 9 214
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1.6. Kokonaistulot ja –menot 

 

 

 

KUNNAN KOKONAISTULOT JA -MENOT (ulkoiset)

31.12.2021

TULOT 1000 € % MENOT 1000 € %

Toiminta Toiminta

Toimintatuotot 11 214 14,26 Toimintakulut 72 764 96,05

Verotulot 32 763 41,65 Korkokulut 51 0,07

Valtionosuudet 34 234 43,52 Muut rahoituskulut 10 0,01

Korkotuotot 30 0,04 Satunnaiset kulut 0 0,00

Muut rahoitustuotot 21 0,03 Tulorahoituksen korjauserät   

Satunnaiset tuotot 0 0,00 *pakollisten varaus lis (+), väh.(-) -1 482 -1,96

Tulorahoituksen korjauserät *kom arvonalennukset -10 -0,01

*Käyttöomaisuuden luovutusvoitot -579 -0,74 *käyttöomaisuuden luovutustappiot -159 -0,21

77 684 98,75 71 174 93,95

Investoinnit   

Rahoitusosuudet inv.menoihin 78 0,10 Investoinnit  

Käyttöomaisuuden myyntitulot 861 1,09 Käyttöomaisuusinvestoinnit 1 306 1,72

939 1,19 1 306 1,72

Rahoitustoiminta  Rahoitustoiminta  

Antolainasaamisten vähennykset 47 0,06 Antolainasaamisten lisäykset 75 0,10

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 672 2,21

Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1 000 1,32

Oman pääoman lisäykset 0 0,00 Oman pääoman vähennykset 528 0,70

47 0,06 3 275 4,32

 

Kokonaistulot yhteensä 78 670 100,00 Kokonaismenot yhteensä 75 755 100,00
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1.7. Kuntakonsernin toiminta ja talous  

1.7.1.  Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 

 

 

1.7.2.  Konsernin toiminnan ohjaus ja selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää mm. kuntastrategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitel-
masta ja omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kunnan ja kuntakonsernin tavoitteet ase-
tetaan valtuustokausittain strategian hyväksymisen yhteydessä sekä vuosittain vahvistettaessa talousar-
vio seuraavalle vuodelle. Voimassa olevan hallintosäännön luvun 5 mukaan kaupunginhallitus vastaa 
omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan, määrää kon-
sernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden tytäryhteisö- ja osakkuusyhteisökohtaisesta työnjaosta, arvioi 
vuosittain omistajaohjauksen tuloksellisuutta kuntakonsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallin-
nan ja menettelytapojen kannalta ja seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen 
aseman kehitystä. Kaupunginhallitus valitsee edustajat tytäryhteisöjen hallituksiin.  

Saarijärven kaupungin kuntakonsernin ylin viranhaltija on kaupunginjohtaja. Konsernin talouden ohjauk-
sesta vastaa talousjohtaja ja henkilöstöpolitiikan ohjauksesta hallinto- ja henkilöstöjohtaja. 

Kaupunginvaltuuston 3.3.2014 vahvistamat Saarijärven kaupungin sisäisen valvonnan perusteet sekä kau-
punginhallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan toimintasuunnitelmamalli koskevat myös konserniyhti-
öitä. Yhtiöille annetaan vuosittain ohjeet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportoinnista kaupungin-
hallitukselle. Konserniyhtiöt raportoivat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteumista tilinpäätök-
sessä ja tammi-elokuun osavuosiraportissa. Valvonnan, tarkastuksen ja talouden hallinnoinnin ohjeet päi-
vitettiin ja hyväksyttiin hallituksessa maaliskuussa 2019. Konserniohje on päivitetty ja hyväksytty valtuus-
tossa 4.12.2017. Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen lisäksi yhtiöillä, 
erityisesti Kaukolämpö Oy:llä on omia riskienhallintaan liittyviä prosesseja ja säännöksiä, ja yhtiöiden hal-
litukset käsittelevät yhtiöiden riskejä säännöllisesti. 

Tytäryhtiöt raportoivat kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti talouden ja toiminnan tavoitteiden 
toteutumisesta kaupunginvaltuustolle ja kaupunginjohtaja on raportoinut konserniyhtiöiden asioista kau-
punginhallitukselle. Talouden ja toiminnan toteumien vuosiraportit on sisällytetty tilinpäätökseen.  

Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat esitelleet toimintaa kaupunginhallitukselle yhteensä kolme kertaa ja 
valtuustolle yhden kerran. Lisäksi tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ovat esittäneet toiminnan ajankohtais-
katsaukset kerran vuoden kuluessa tarkastuslautakunnalle. Tytäryhteisöjen tulee lisäksi raportoida kon-
sernijohdolle muulloinkin, kun yhteisön toiminnassa on havaittavissa poikkeamia yhteisölle asetetuista 

  

Yhdistelty 

(kpl)

Ei 

yhdistelty 

(kpl)

Tytäryhteisöt ja tyttärentytär

   Yhtiöt

      Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 5 1

      Kunnallista liiketoimintaa  

      harjoittavat yhtiöt 2  

      Muut yhtiöt   

Kuntayhtymät 4  

Osakuusyhteisöt 2  

Yhteensä 13 1
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tavoitteista tai kun yhteisön toiminnassa on suunnitteilla tai muuten tiedossa yhteisön kokoon nähden 
merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia. Vuoden 2021 aikana pyydetyt konserniohjaukset tai 
kannanotot ovat liittyneet etupäässä suunniteltuihin kiinteistökauppoihin sekä merkittävien saatavien 
jatkokäsittelyyn. 

Konsernivalvonnassa ei ole havaittu puutteita kuluneella tilikaudella. Kaupunginhallitus on vuoden aikana 
evästänyt kaupungin edustajia tytäryhteisöissä. Vuoden 2021 kuluessa toteutettiin kerran valtuustokau-
della tehtävä ulkopuolisen arvioitsijan suorittama omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi. Arviointi 
suoritettiin haastattelemalla tytäryhtiöiden toimitusjohtajia, yhtiöiden hallituksen puheenjohtajia ja kon-
sernijohtoa. Lisäksi arviointia suoritettiin edellisen ja uuden kaupunginhallituksen jäsenille sekä valtuus-
ton puheenjohtajistolle lähetettyjen kyselyjen avulla. Arvioinnin tuloksena todettiin, että kaupungin 
omistajaohjausta on pääsääntöisesti toteutettu tuloksellisesti menettelytapojen, riskienhallinnan ja kun-
takonsernin kokonaisedun toteutumisen näkökulmista. Eniten kehitettävää arvioitiin olevan tiedonku-
lussa kaupunginhallituksen ja yhtiöiden välillä sekä yhtiöiden välisessä yhteistyössä. Yhtiöiden riskirapor-
toinnin todettiin olevan kattavaa. Konsernijohdon edustajat ovat jäseninä osassa tytäryhtiöiden hallituk-
sia, jolloin tieto päätöksiin sisältyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta on konsernijohdon tiedossa lähes re-
aaliajassa. Myös jatkuva ja avoin keskusteluyhteys nopeuttaa riskireagointia. Konserniohjausta ja –val-
vontaa on erityisesti tavoitteena kehittää tiedonkulun ja tavoiteasetannan ja –seurannan näkökulmasta. 
Tavoiteasetantaan liittyvä kehitystyö asettuu luontevasti vuoden 2022 kaupunkistrategian päivitystyö-
hön, jonka pohjalta voidaan kehittää myös käytännön ohjauksen, valvonnan ja tiedonkulun työkaluja ja 
käytänteitä.  

Kaupunginhallituksen antamiin vuoden 2021 talousarvion suunnitteluohjeisiin sisällytettiin voimassa ol-
leen strategian mukaiset toimeenpano-ohjelman kärkiteemat. 

Konserniyhtiöiden, toimialojen ja vastuuryhmien tuli sisällyttää omiin palvelulupauksiinsa ja tavoitekort-
teihinsa 2-3 kaupunginvaltuuston vahvistamaa kärkiteemaa: 

  

Sekä toimialojen että konserniyhtiöiden edellytettiin toiminnassaan toteuttavan kaupunginvaltuuston 
vahvistamaa strategiaa ja em. kärkiteemojen perusteella asettamiaan strategisia tavoitteita. Konserniyh-
tiöiden hallitusten tulee muiden lakisääteisten ja konserniohjeissa määriteltyjen tehtäviensä lisäksi val-
voa, että konserniyhtiöt noudattavat kaupungin strategiaa ja toimivat siinä asetettujen visioiden ja arvo-
jen mukaisesti. Konserniyhtiöille asetetut tavoitteet ovat pääasiassa toteutuneet. 

KONSERNIN TUNNUSLUKUTAVOITTEET 

Konserniohjauksen painopisteiksi asetettiin talousarviossa 2021:  

• sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen muutosjohtaminen: taloudellisten riskien hallinta ja raken-
nemuutoksen edistäminen  

• Kuntakentän muutokset: uudet yhteistyösopimukset palvelujen tuotannossa  
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• Yrityselämän kehittyminen: Konserniyhtiöiden mukanaolo kehittämistyössä ja Biotalouskampuksen 
kehittymisen tukeminen  

Strategisten tavoitteiden ohella konserniyhtiöille annettiin tavoitekorttien pohjalta tietyt tunnuslukuta-
voitteet. Tavoitekorttien toteuma on selvitetty kappaleessa 2.1. Lisäksi asetettiin koko konsernia koskevat 
tunnuslukutavoitteet.  

 
 

1.7.3.  Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat ja tavoitteiden toteutuminen  

Osakkuusyhteisöistä Asunto Oy Saarijärven Mäntyrannan ja Asunto Oy Pylkönmäen Ilolan osakkeet on 
myyty vuoden 2021 aikana, eikä yhtiöitä ole yhdistelty Saarijärven kaupungin konsernitilinpäätökseen. 

Yhtiöiden tavoitteet vuodelle 2021 ja niiden toteumat on kirjattu tilinpäätöksen kappaleessa 2.1.3. Vuo-
delle 2022 on asetettu vastaavasti toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.  

Kiinteistö Oy Saarijärven Museotaloon kohdistunut merkittävä peruskorjaushanke valmistui vuonna 
2020, ja vuoden 2021 kuluessa rakennuksen ilmanvaihtoon ja kiinteistöautomaatioon liittyviä ongelmia 
on pyritty ratkomaan. Hankkeen vaikutukset kuntatalouteen museon vuokrien kautta kanavoituvat va-
paan sivistyksen vastuuryhmälle. Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalon sisäilmatutkimuksia ja tiivistys-
korjauksia on toteutettu tarpeelliseksi katsotun mukaisesti. Yhtiön alijäämäisessä tuloksessa näkyy pois-
tomuutos ja kertaluonteinen vuonna 2021 toteutettu tasearvon alaskirjaus. SSYP kiinteistöt Oy:n mer-
kittävin peruskorjaus- ja perusparannushanke tehtiin Sokkeli-kiinteistössä, joka valmistui helmikuussa 
2021 asiakkaalle luovutettavaksi. Syksyllä 2021 kohteessa tehtiin vielä olennaisia muutostöitä ilmanvaih-
don parantamiseksi. Vuoden kuluessa teetettiin Motivan mallin mukainen energiakatselmus Rentontie 3 
ja 7 kiinteistöissä, ja katselmus tulee olemaan pohjana vuonna 2022 toteutettavalle energiatalouden pe-
rusparannushankkeelle. Biotalouskampuksella toteutettiin merkittäviä uudistuksia piha-alueilla, viheralu-
eilla ja pysäköintipaikoilla sekä logistiikan että viihtyvyyden parantamiseksi. Vuoden 2021 kuluessa SSYP 
Kiinteistöt Oy osti yhden kiinteistön, jossa sijaitsee keskeneräinen hallirakennus. SSYP Kiinteistöt Oy:n 
omistamien kiinteistöjen käyttöaste nousi edellisvuoden 89 %:sta 96,3 %:iin. Saarijärven Kaukolämmön 
liikevaihdossa näkyi kohonnut lämmönmyynti. Kylmä alkuvuosi ja loppuvuoden pakkaskausi erottuivat 
selkeinä lämmönkulutuksen piikkeinä, ja kasvatti liikevaihtoa edellisvuodesta lähes 11 %. Vuonna 2020 
alkanut verkoston saneeraus Paavontien varressa saatiin vuoden 2021 kuluessa päätökseen. Polttotur-
peen haittavero nousi vuodelle 2021, mutta siihen saadaan helpotuksia vuoden 2022 alusta alkaen. Ve-
rohuojennuksen ansiosta lämmönmyyntitaksat on voitu pitää ennallaan myös vuonna 2022. Huojennus 
on kuitenkin poistumassa portaittain tulevina vuosina, mikä saattaa lisätä hinnankorotuspaineita myö-
hemmin. Saarijärven kaukolämmön strategia on päivitetty kesällä 2021 ja yhdeksi tärkeimmäksi tavoit-
teeksi asetettiin kilpailukykyisen ja laadukkaan lämmöntuotannon varmistaminen muuttuvassa toimin-
taympäristössä.  

 

KOKO KONSERNIN TAVOITTEET TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021

Toimintatulot toimintamenoista % 46,4 45,8 50 46,6

Vuosikate poistoista % 40 137 100 125

Omavaraisuusaste % 39 39,7 46,5 42,0

Suhteellinen velkaantuneisuus % 56,2 53,0

alittaa koko maan

 vertailuluvun 49,3

Korolliset lainat €/asukas 5 262 5 491 max. koko maan 5 220

Koko maan vertailuvut 7 084 7 480
 keskiarvon tasolla

ei vertailulukua
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1.7.4.  Arvio konsernin tulevasta kehityksestä 

Konserniyhtiöiden toimintaan ei ole tiedossa merkittäviä muutoksia.  

SSYP Kiinteistöt Oy:n vuokrausaste nousi vuoden 2021 lopussa 96,3 %:iin ja tavoitteena on tulevinakin 

vuosina pitää vuokrausaste pysyvästi yli 95 %:ssa.  Hyvän vuokrausasteen lisäksi talouteen tulee vaikut-

tamaan positiivisesti se, että vastuu toimitilojen käyttökuluista siirtyy vuokrausasteen nousun myötä ene-

nevästi vuokralaisen vastuulle. Investointikohteita seuraaville 1-5 vuodelle ovat erityisesti energiatalou-

den järjestelmät ja polttoöljystä luopumiseen tähtäävät investoinnit. Lisäksi toteutetaan energiataloutta 

tukevia LVIA-järjestelmien päivityksiä. Vuotta 2022 ajatellen erääntyneissä vuokrasaatavissa on merkit-

tävä yksittäinen luottotappioriski. Mikäli asiakkuuden osalta vuokrasuhde päättyy, syntyy vuokratuottoi-

hin merkittävä katkos, kunnes tiloihin saadaan uusi asiakas. Yhtiö on toteuttanut asiakkaiden toivomia 

perusparannus- / uudisrakennushankkeita, joiden rahoituskustannus on sidottu määräaikaisiin lisävuok-

rasopimuksiin. Tämän tyyppisissä tapauksissa on yhtiön toiminnan ja talouden tasapainon varmista-

miseksi tärkeää varmistautua vuokralaisen luottokelpoisuudesta ja liiketoiminnan vakaudesta. 

Saarijärven Kaukolämpö Oy:n toiminnan suunnittelua ohjaa energia-alalla tapahtuvat muutokset ja ilmas-

tonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet, kun päästöjä synnyttävistä lämmitysmuodoista siirrytään kohti 

uusiutuvia energiatuotantomuotoja. Kaukolämpöalan kehitystoimia ovat verkostohäviöiden pienentämi-

nen matalampien lämpötilojen avulla, uusiutuvien energialähteiden, kuten biokaasu-, aurinko- ja tuu-

lienergian, hyödyntäminen sekä etäluennasta saatavan datan hyödyntäminen. Kaukolämpötuotannon 

muuttuessa uusiutuvammaksi on kuitenkin tärkeää huolehtia kilpailukyvyn säilymisestä suhteessa kiin-

teistökohtaisiin ratkaisuihin.  Yhtiön uuden strategian mukaisia tulevien vuosien strategiasia kulmakiviä 

ovat kilpailukykyinen uudistuva kasvu, uusia palveluratkaisuja tarjoava asiakkaiden luottokumppani älyk-

käitä teknologioita hyödyntäen, luotettava energiatuotanto ja osaava henkilöstö sekä toimiva verkosto-

yhteistyö. Taloudellisina tavoitteina on erityisesti omaisuuden arvon säilyttäminen, liikevaihdon säilyttä-

minen riittävällä tasolla ja investoinnit mahdollistava tulostaso. 

Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikontujen toiminta on vakiintunut ja kiinteistön kunto pyritään pitämään sel-

laisena, että tilojen houkuttelevuus säilyy.  Sekä Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalon että SSYP Kiinteis-

töt Oy:n osalta talouden pitäminen tasapainossa edellyttää vuokrausasteen pysymistä riittävän korkeana. 

Kuntakonsernin tilinpäätökseen vaikuttava merkittävä talouden haaste tulee kaupungin omasta koulu-

hankkeesta, mutta toinen merkittävä tilinpäätökseen ja sote-kustannusten kautta myös käyttötalouteen 

vaikuttanut hanke on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuonna 2020 valmistuneen Sairaala Novan raken-

tamishanke, jonka rakentamisen kustannukset olivat kaikkiaan 452 milj. euroa. Saarijärven osuus hank-

keesta on 4,46 %. Konsernirakenteen osalta merkittäviä muutoksia tulee tapahtumaan vuoden 2023 

alussa soteuudistuksen voimaan astumisen myötä, kun sairaanhoitopiiri ja SoTe kuntayhtymän toiminta 

siirtyvät hyvinvointialueille. SoTe kuntayhtymä tulee purkautumaan ja siihen liittyvät toimenpiteet aloi-

tetaan jo vuoden 2022 kuluessa. 

SSYP Kiinteistöt Oy:tä, Saarijärven Kaukolämpö Oy:tä ja Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikontuja lukuun ot-

tamatta kaupungin konserniyhtiöiden tilinpäätökset olivat alijäämäisiä. Koko konsernin ylijäämäksi tuli 

poisto-oikaisut huomioon ottaen 1,520 milj. euroa. Kumulatiivisen ylijäämän määrä on tilinpäätöksessä 

10,003 milj. euroa.  
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Kappaleessa 1.7.2. kuvatut, talousarviossa asetetut tunnuslukutavoitteet jäivät osittain toteutumatta. 

Vuosikate poistoista % -tunnusluku saavutettiin tavoitetta parempana ja korollisten lainojen määrä suh-

teessa koko maan keskiarvoon on edelleen kohtuullisella tasolla. Talouden tasapaino saavutettiin, ja kes-

keinen syy koko konsernin ylijäämään oli kunnan omassa ylijäämässä.  

Konsernin talouden kehitys 2011-2021 

 

 

 

 

2011* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Toimintatulot 53 126 53 326 52 472 52 534 51 452 51 249 51 615 51 848 51 820 49 896 53 860

Toimintamenot 105 030 -107 098 -106 988 -107 918 -107 898 -106 945 -107 475 -108 428 -111 801 -108 988 -115 679

Toimintakate -51 818 -53 698 -54 398 -55 274 -56 410 -55 605 -55 850 -56 484 -59 919 -59 101 -61 817

Vero% 20,00 20,00 21,00 21,00 21,00 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 22,00

Vuosikate 4 540 3 906 6 417 6 364 6 431 6 941 6 841 4 499 2 376 7 881 7 588

Poistot ja arvonalentumiset -4 604 -4 993 -7 758 -6 428 -6 854 -6 929 -6 448 -5 891 -5 868 -5 735 -6 498

Investointien rahavirta -7 338 -3 984 -4 632 -4 104 -6 033 -5 754 1 271 -9 041 -9 089 -7 424 -1 544

Yli/Alijäämä -286 -2 041 -1 683 -361 -543 23 448 -1 392 -3 496 2 105 1 520

Kumulatiivinen yli/alijäämä 15 802 13 029 11 743 11 522 11 301 11 282 12 008 10 593 6 711 8 737 10 003

* yhdistymisavustus
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1.7.5.  Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut 

 

 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

KONSERNITULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2021 2020

1000 euro 1000 euro

Toimintatuotot 53 860 49 896

Toimintakulut -115 679  -108 988

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta 2 -9

Toimintakate -61 817 -59 101

Verotulot 32 607 29 935

Valtionosuudet 36 854 37 355

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 82 73

Muut rahoitustuotot 291 37

Korkokulut -415 -336

Muut rahoituskulut -14 -82

Vuosikate 7 588 7 881

Poistot ja arvonalentumiset   

Suunnitelman mukaiset poistot -6 086 -5 735

Arvonalentumiset -411 0

Satunnaiset erät 446 0

Tilikauden tulos 1 536 2 146

Tilipäätössiirrot -13 -37

Laskennalliset verot -3 0

Vähemmistöosuudet 0 -4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 520 2 105

 

   

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 46,6 45,8

Vuosikate/Poistot, % 117 137

Vuosikate, €/asukas 832 855

Asukasmäärä 9 115 9 214
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

2021 2020

1000 euro 1000 euro

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 588  7 881

Satunnaiset erät 446  0

Tulorahoituksen korjauserät -520 -35

Investointien rahavirta   

Investointimenot -4 568 -7 993

Rahoitusosuudet investointimenoihin 78 114

Pysyv ien vastaaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 946 455

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 969 421

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -75 -75

Antolainasaamisten vähennys 499 16

Lainakannan muutokset   

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 169 1 383

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 176 -2 519

Lyhytaikaisten lainojen muutos -260 2 498

Oman pääoman muutokset -32 0

Muut maksuvalmiuden muutokset   

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -25 -37

Vaihto-omaisuuden muutos 137 -199

Saamisten muutos 1 065 282

Korottomien velkojen muutos -2 841 -183

Rahoituksen rahavirta -4 539 1 165

Rahavarojen muutos 1 431  1 587

  

Rahavarat 31.12., 1000 e 10 022  8 591

Rahavarat 1.1., 1000 e 8 591  7 005

   

KONSERNIRAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT    

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 v., € 2 235 -2 664

Investointien tulorahoitus, % 169,0 100,0

Laskennallinen lainanhoitokate 1,26 1,23

Kassan riittävyys, pv 31,5 27,0
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SAARIIJÄRVEN KAUPUNKI  

KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT 1000 €
 
 

VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020

1000 e 1000 e 1000 e 1000 e    

PYSYVÄT VASTAAVAT 90 436 95 589 OMA PÄÄOMA 44 353 43 074

Aineettomat hyödykkeet 2 956 2 591 Peruspääoma 29 481 29 481

   Aineettomat oikeudet 1 737 916 Muut omat rahastot 4 870 4 856

   Muut pitkävaikutteiset menot 807 1 675 Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) 8 483 6 633

   Ennakkomaksut 412 0 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 1 520 2 105

Aineelliset hyödykkeet 83 228 88 516

   Maa- ja vesialueet 10 478 10 566 VÄHEMMISTÖOSUUDET 697 697

   Rakennukset 60 639 47 358

   Kiinteät rakennukset ja laitteet 6 043 5 518 PAKOLLISET VARAUKSET 729 806

   Koneet ja kalusto 3 287 2 674    Muut pakolliset varaukset 729 806

   Muut aineelliset hyödykkeet 2 365 2 118

   Ennakkomaksut ja kesken- TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 524 389

   eräiset hankkeet 417 20 282    Valtion toimeksiannot 271 122

Sijoitukset 4 252 4 481    Lahjoitusrahastojen pääomat 41 42

   Osakkuusyhteisöosuudet 853 1 081    Muut toimeksiantojen pääomat 212 226

   Muut osakkeet ja osuudet 1 282 864  

   Muut lainasaamiset 2 117 2 537 VIERAS PÄÄOMA 61 165 65 614

Pitkäaikainen 39 168 39 324

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 293 133    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 37 985 38 015

   Valtion toimeksiannot 248 91    Lainat julkisyhteisöiltä 791 930

   Lahjoitusrahastojen varat 33 29    Saadut ennakot 3 0

   Muut toimeksiantojen varat 13 13    Laskennallinen verovelka 390 379

Lyhytaikainen 21 996 26 289

VAIHTUVAT VASTAAVAT 16 739 14 858    Joukkovelkakirjalainat 4 740 5 000

Vaihto-omaisuus 601 738    Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 924 6 487

   Aineet ja tarvikkeet 510 637    Lainat julkisyhteisöiltä 139 161

   Keskeneräiset tuotteet 87 97    Saadut ennakot 319 291

   Valmiit tuotteet 4 4    Ostovelat 4 552 6 249

Saamiset 6 117 5 529    Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 904 836

Pitkäaikaiset saamiset 641 775    Siirtovelat 7 419 7 263

   Myyntisaamiset 119 140 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 107 469 110 580

   Lainasaamiset 519 618    

   Muut saamiset 2 17

   Siirtosaamiset 1 1 TASEEN TUNNUSLUVUT:  
Lyhytaikaiset saamiset 5 476 4 753 Omavaraisuusaste % 42,0 39,7

   Myyntisaamiset 2 831 1 163 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 49,3 53,0

   Lainasaamiset 73 44 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 € 10 003 8 737

   Muut saamiset 981 1 144 Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 1 097 948

   Siirtosaamiset 1 592 2 402 Konsernin lainat €/as 5 220 5 491

Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 47 579 50 594

Rahoitusarvopaperit 1 674 2 051 Kons.lainat ja vuokravastuut 31.12.,1000 € 71 728 74 744

   Osakkeet ja osuudet 0 0 Kons.lainat+vuokravastuut, €/as, 1000 € 7 869 8 112

   Sijoitukset rahamarkkina- 1 559 1 781 Konsernin lainasaamiset, 1000 € 2 117 2 537

   instrumentteihin Kunnan asukasmäärä 9 115 9 214

   Joukkovelkakirjalainasaamiset 114 270    

Rahat ja pankkisaamiset 8 348 6 540

VASTAAVAA YHTEENSÄ 107 469 110 580
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1.8. Tilikauden tuloksen käsittely 

Tilikauden 1.1.-31.12.2021 tulos ja ylijäämä on 2 151 805,67 €. 

 

Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 

Saarijärven kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 2 151 805,67 € mer-
kitään taseen tilikauden yli-/alijäämätilille.   
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2. Talousarvion toteutuminen 

2.1.  Tavoitteiden toteutuminen hallintokunnittain ja vastuuryhmittäin 

2.1.1.  Valtuustostrategian toimeenpano-ohjelma  

 

 
 

 

 

 

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

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
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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

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
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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

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 AIKATAULU TULOSYKSIKKÖ VASTUUHENKILÖ Tilanne
Biotalouden 

edistäminen

Uudet biotalous 

yritykset 2018 - 2022 Elinvoimapalvelut Kaupunginjohtaja
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2.1.2.  Tarkastuslautakunta  

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuualue 

 Tarkastus 
 
Hallinto, lautakunnan kokoonpano ja kokoontumiset 
 
Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen lakisääteinen lautakunta.   
Lautakunnan kokoonpano (23.8.2021 asti): pj. Aaro Lahtinen (Pekka Juntunen), vpj. Eija Harju (Maija Sil-
vennoinen) ja jäsenet Matti Tannermäki (Markku Kyllönen), Risto Vesterinen (Pekka Janhonen) ja Kati Tuomi-
Ahonen (Ritva Sneck-Ruotsalainen). Lautakunta kokoontui 5 kertaa arvioiden vuotta 2020.  
 
Uusi tarkastuslautakunta valittiin 23.8.2021 (Kv § 29).    
Lautakunnan kokoonpano (2021-2025): pj. Hannu Vilkkilä (Tero Sironen), vpj. Matti Tannermäki (Pertti Hok-
kanen) ja jäsenet Risto Vesterinen (Esa Järvinen), Marjut Pollari (Anne Honkanen) ja Sari Järvinen (Maria 
Sallinen). Lautakunta kokoontui yhteensä 4 kertaa.  

Vastuualueen keskeiset tehtävät 

Tarkastuslautakunnan tehtävät kuntalain 121 §:n mukaan ovat:  

1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat; 

2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonser-
nissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; 

3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitel-
man riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää; 

4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta; 

5) valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoi-
tukset valtuustolle tiedoksi; 

6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvi-
oinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta  

arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpää-
töksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin 
tuloksista.  

Kaupunginhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. 

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Lautakunnan käsittelemiä asioita oli yhteensä 49. Tarkastuslautakunta toteutti lakisääteiset tehtävänsä. Lau-

takunta toimii yhteistyössä lakisääteisen tilintarkastuksen kanssa. Edellinen lautakunta kilpailutti kaupungin ja 

sen tytäryhteisöjen lakisääteisen tilintarkastuksen vuosille 2021-2024. Lautakunta kuuli eri hallintokuntien 

edustajia ja toimialajohtajia taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta sekä kuuli kaupungin 

merkittävimpien tytäryhtiöiden edustajia ja sidosryhmien edustajia. Tarkastuslautakunta laatii valtuustolle 

kertomusvuodesta arviointikertomuksen, jossa tullaan esittämään arvioinnin tulokset. 

Tarkastuslautakunta 22.2.2022. 
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2.1.3.  Konsernipalvelut 

2.1.3.1. Elinvoimapalvelut 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuuryhmä 

 Elinvoimapalvelut 

Vastuuryhmän keskeiset tehtävät 

Elinvoimapalvelujen vastuulla on kaupungin työllisyyden, elinkeinopalvelujen sekä maapolitiikan ja kaavoituksen 
kehittämiseen ja ylläpitämiseen liittyvät linjaukset, valmistelut sekä hallintotehtävät. 

Elinvoimapalvelut toimivat konsernipalvelujen ja hallituksen alaisuudessa. 

Elinvoimatiimi vastaa kokonaisvaltaisesti elinvoimapalveluista. 

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Elinkeinopalvelujen osalta koronapandemia vaikutti lähes koko vuoden ja varsinkin alueen ravintola-ala ja 
tapahtumien järjestäjät kärsivät rajoituksista. Yrityspalveluiden koronaneuvonta painottui kustannustukiin. Ra-
hoitusneuvontaa annettiin paikkakunnan yrittäjille ja mm maaseuturahaston (ELY, Leader Viisari) yritystukia saa-
tiin Saarijärvelle 496 677 €. Runeberginpuiston tapahtumat heinäkuussa keräsivät yhteensä noin 1000 henkilöä. 

Yrityspalvelut olivat mukana kahdessa isossa omistajanvaihdoksessa. Yhteistyö biotalouskampuksen kanssa jat-
kui tiiviinä. Yhteistyö jatkunut yrityskiihdyttämöhankkeen eli BioPaavon kanssa. Hackathon innovaatiokilpailut 
olivat suosittuja ja ulkopaikkakuntalaisiin veturiyrityksiin on saatu hyviä kontakteja. 

SSYP-Kiinteistöjen toimitilojen varausaste on edelleen hyvin korkea. 

Elinkeinotoimintaan liittyvää markkinointiviestintää tehtiin paljon, mm yrityksiä- ja työvoimakoulutusta käsittele-
vät videot saivat suuria katsojamääriä. POKE:lle saatiin metalli- ja hoitoalan koulutusta paikkakunnan yrittäjien 
työvoimatarpeisiin. Toimittiin aktiivisesti uusien sekä toimivien yritysten tukena toimitilojen etsimisessä sekä työ-
voimansaannin turvaamisessa. 

Kaupungin maankäyttöä tehostettiin. Varattiin talousarvioon rahaa mm Linnan-Liisan ja Tarvaalan alueiden ke-
hittämiseen. Toteutus on suunniteltu vuodelle 2022. 

Varattu talousarvioon rahat Kirkkokallion hankkimiseen seurakunnalta, jonne on suunnitteilla omarantaisia oma-
kotitalotontteja. Summassaaren hotellille ei ole saatu sellaista omistajaa, joka olisi saanut toiminnan uudelleen 
käyntiin, johtuen osaksi haasteellisista maapohjan omistussuhteista. 

Kaavoituksessa ja maankäyttöpalveluissa yleiskaavoista Saarilammen jätevedenpuhdistamon yleiskaava-
muutos oli nähtävillä luonnoksena. Hankkeen eteneminen edellyttää hajumallinnuksen valmistumista. Keskustan 
läheisten taajamarantojen ja Saarijärven reitin rantaosayleiskaavojen luontoselvitykset olivat laadinnassa kaa-
vamuutoshanketta varten. Taajamarantojen yleiskaavamuutosalueen emätilaselvitys valmistui. Yleiskaavahank-
keiden ennakkokyselyjen valmistelu aloitettiin. Usean rantaosayleiskaavan kaavamerkintöjen päivityshanketta 
valmisteltiin. 

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1145 TARKASTUS 03

Toimintakulut € -22 098,36 -27 847,00 -33 271,19

Toimintakate € -22 098,36 -27 847,00 -33 271,19

Toimintakate / asukas € -2,37 -2,99 -3,61
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Tärkeimmistä asemakaavoista keskustan asemakaavan kaavaehdotus oli laadinnassa; kaava-alueelta val-
mistuivat rakennustapaohjeet. Hulevesiselvitystyö käynnistyi loppuvuodesta 2021 ja sen valmistuminen on edel-
lytyksenä keskustan asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamiselle. Makronmäen asemakaavamuutos hyväk-
syttiin valtuustossa, Timonmäen asemakaavamuutoksen luonnosaineisto oli nähtävillä ja Saarilammen jäteveden-
puhdistamon asemakaava kuulutettiin vireille ja myös kaavaluonnosaineisto oli valmistelussa. Korttelin 726 ase-
makaavamuutos Rajalantien eteläpuolella käynnistyi kesällä. Tärkeimmistä kehityshankkeista Timonmäen 
rantarakennuspaikat olivat myynnissä, Kirkkokallion alueen kehittäminen käynnistyi, Linnan Liisan viereisen yri-
tysalueen rakennuspaikkojen valmistelu myyntiä varten eteni, Matoniemen kehittäminen käynnistyi (maankäytön 
vaihtoehtotarkastelut), Korttelin 613 alustavat kaavamuutostarkastelut valmistuivat (uusi rautakauppavaraus, 
uusi paloasema). Valtuusto hyväksyi tuulivoimapuistojen esiselvitysten laadintaa koskevat ohjeet. Aluearkkiteh-
tipalvelut toimivat 8 kunnan alueella ja myyntipalvelun arviotuntimäärä saatiin hoidettua. Vastuualue alitti ta-
lousarvion kehyksen n. 34 000 € mm. rekrytointien ja osatyöaikajärjestelyjen takia sekä osin tarvike-, postitus- 
ja ostopalveluissa. Hulevesiselvitystyön laskutusta toteutui ennakoitu vähemmän vuodelle 2021. 

Työllisyystilanne parantui koronaa edeltävälle tasolle keväällä 2021. Työttömiä oli keskimäärin 591 he (15,7 
% työvoimasta). Aktiivitoimiin osallistui keskimäärin 213 työnhakija-asiakasta 

(26,7 %). Työllisyyden kuntakokeilun myötä osa työnhakija-asiakkaista siirtyi kokeilukuntien vastuulle 
15.3.2021: kaikki alle 30-vuotiaat ja vieraskieliset sekä kaikki Kelan työttömyysetuuden saajat kaikkiaan n. 
450 asiakasta. Työllisyyspalvelut keskittyi vuonna 2021 kuntakokeilun käynnistämiseen ja uuden asiakaskunnan 
haltuunottoon. TE-toimistosta siirtyneiden vanhentuneiden asiakastietojen päivittäminen ajan tasalle aiheutti yli-
määräistä viivettä varsinaisen palveluntuotannon käynnistämiseen. Kuntakokeilun myötä ko. kohderyhmän asi-
akkaille saatiin tarjolle paikallisesti lähipalveluna kaikki lain mukaiset työvoimapalvelut. Työllisyyspalvelujen 
esityksestä Poken Tarvaalassa käynnistyi kaksi ammatillista koulutusta; kone- ja tuotantotekniikan perustutkin-
toon tähtäävää koulutusta ja hoiva-avustajan koulutus. Saarijärven työllisyystoimijoiden yhteistyö oli edelleen 
tiivistä: mm. työhakijoiden teemapäivät –webinaarit, opinto-ohjaajapalvelut, palkkatukityöllistämisen yhteistyö.   

Koronapandemian määräaikaiset lakimuutokset yrittäjän työmarkkinatuesta ja sovitellun työttömyysetuuden 
suojaosan korotuksesta lisäsi työmarkkinatuen kuntaosuutta n. 100 000 eurolla. 

Työllisyyden 1279 000 euron nettorahoituksen käyttöaste oli 99,1%.   

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt johtopää-
tökset 

Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta, keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvon-
nan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella: 

Kaavoituksessa ja maankäyttöpalveluissa hanke- ja talousseuranta on säännöllistä. Hankeseurantaan osal-
listuu koko henkilöstö. Vuoden 2021 osalta lisähaastetta aiheuttivat mm. rekrytoinnit sekä osatyöaikajärjestelyt.  

Työllisyydessä taloutta ja työllisyystoimia seurataan säännöllisesti työllisyysyksikön ja palkkahallinnon yhtei-
sillä seurantamenetelmillä. Työllisyyden ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittymistä seurataan kuukausittain 
TEMin työllisyyskatsauksen ja Kelaston avulla. Kuntakokeilun tuloksellisuutta seurataan valtion tuottaman tiedon 
avulla eri tilastointijärjestelmistä.       

Arvio riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeiset johtopäätökset: 

Elinkeinopalvelut toteutettu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. 

Kaavoituksen ja maakäyttöpalvelujen toiminnassa noudatetaan lain säännöksiä, viranomaisohjeita sekä toi-
mielinten päätöksiä. Henkilöstö- ja ostopalveluresurssit, rekrytointihaasteet ja osatyöaikajärjestelyt huomioiden 
toiminta vuonna 2021 oli tuloksellista sekä taloudellista. 

Työllisyyden riskienhallinta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. 

Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 

Elinkeinopalvelut 

Riskejä havaittu kaupungin rahoitusta tai takausta edellyttävissä investointihankkeissa. Riskejä hallittu tekemällä 
kokonaisarvioita hankkeiden taloudesta sekä hankkeeseen osallistuvien tahojen taloustilanteesta. Kiinteistöihin 
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liittyvää riskiä hallittu vuokrasopimuksien huolellisella valmistelulla. Yrityksiä koskevien tietojen käsittely: Salas-
sapitovelvollisuus otettu pysyväksi osaksi kokouksissa. Ostopalveluhenkilöiden kanssa on tehty salassapitosopi-
mukset. Liittymä ja liittymän kustannukset koskien Linna Liisan ja Kirkkokallion alueisiin. Neuvottelut ELYn kanssa 
jatkuu vuodelle 2022.  

Kaavoituksessa ja maankäyttöpalveluissa toimintariskit liittyvät päällekkäisten prosessien suureen määrään 
sekä siihen, että työ vaatii erityislakien sekä vaativien atk-ohjelmien hallintaa. Usea erityisosaamisalue on pää-
asiassa vain yhden henkilön varassa ja tästä johtuen henkilöstön osaamisalueita on pyritty laajentamaan lisää-
mällä sisäistä koulutusta. Kaavoituksen ja maankäyttöpalvelujen osaavia ammattilaisia on haasteellista rekry-
toida, koska alalla on yleinen puute osaajista.  

Työllisyyspalveluissa koronaan liittyvien lakimuutosten aiheuttama työnmarkkinatuen kuntaosuuden ennustettu 
100 000 euron ylittyminen saatiin tasapainoon lisätalousarvion 60 000 euron määrärahan ja työllisyyspalve-
lujen syyskauden toimenpiteiden ja Kierrätyskeskuksen hyvän myynnin avulla.   

 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuusto-
strategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Uudet työpaikat ja kehittyvä 
yritystoiminta 

Yrityskiihdyttämön eli 
BioPaavon + jatko-
hankkeen 
hyödyntäminen 
yrityshaussa. 
Verkostoituminen Su-
omen mittakaavassa. 
Haetaan veturiyrityksiä. 

Elinkeinojohtaja Yrityksiä on saatu muk-
aan mm JAMKin Hacka-
thon innovaatiokil-
pailuihin 

Saarijärveä on saatu 
tunnetuksi ja uusien 
yritysten kanssa on 
keskusteltu sijoit-
tumisesta. Useasti 
paikka näkyvyys on 
ollut ratkaiseva asia. 

Kiinteistöyhtiön te-
ollisuustilojen ja muiden 
vapaiden tilojen aktii-
vinen markkinointi. 

SSYPK toimi-
tusjohtaja 

Elinkeinojohtaja. 

SOME ym. markkinointi. Vuokrausaste on 
erittäin korkea, 
varsinkin te-
ollisuustiloilla. 

Keskustan asemakaa-
vamuutoksen eh-
dotusvaihe. Makron-
mäen ja Rajalan ak-
muutokset 
hyväksyntään.  

  

Hinnoiteltujen liike- ja 
teollisuustonttien 
myynti. Linnan Liisan 
ympäristön kehit-
tämistyö.  

 

Kaavoitusinsinööri/ 
Saarijärven kaavoi-
tuksen tu-
losyksikkö 

 

Maankäyttöpääl-
likkö / tontti- ja kart-
tapalvelut. 

Makronmäen ja Rajalan 
ak-muutos on hyväksytty 
valtuustossa. 
Yksi yritystontti on vuok-
rattu ja toinen varattu. 

Linnan Liisan kehit-
tämisalueelle laaditaan 
yksityiskohtaisia suun-
nitelmia 

Toimenpiteet to-
teutuivat (Keskustan 
ak-muutos eh-
dotusvaiheen valm-
istelussa, Makron-
mäen kaavan 
hyväksyntä, Linnan 
Liisan suunnittelu 
sekä  yhden 
yritystontin 
vuokraus ja toisen 
yritystontin varaus. 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuus-
tostrategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Uudet työpaikat ja kehittyvä 
yritystoiminta 

Ranta- ja kyläyleiskaa-
vojen merkintöjen päi-
vitys vastaamaan ra-
kennusjärjestyksen si-
sältöä (rakentamis-
hankkeita edistävä), 
ehdotus valmistelussa. 
Linnan Liisan ympäris-
tön kehittämistyö.  

Kaavoitusjohtaja ja 
Saarijärven kaa-
voituksen tulosyk-
sikkö 

Kaavamerkintöjen päivi-
tyshanke on valmistelu-
vaiheessa.  
 
Linnan Liisan työpaikka-
alueelle on laadittu kaa-
varunkoluonnos kenttä- ja 
liittymäsuunnittelun poh-
jaksi 

Alustavaa luon-
nosaineistoa on laa-
dittu; ehdotusvai-
heen valmisteluun 
ei päästy vielä.  
Linnan Liisan työ-
paikka-alueen ra-
kennussuunnittelu 
käynnissä kaa-
varungon pohjalta 

Matkailu- ja majoitus-
kapasiteetin kasvatta-
minen (vuodepaikat) 

Elinkeinojohtaja Sijoittaja on hankkinut 
strategisesti hyvältä pai-
kalta alueen, joka sopii 
mm majoitukseen. 
 

Haetaan jatkajaa Sum-
massaareen. 

Paikalliset yritykset 
ovat kasvattaneet 
vuodepaikkoja 
mutta lisää tarvitaan 
varsinkin sesonkiai-
kaan ja tapahtumille 
Summassaaren 
omistusasiat haas-
teelliset, joka on 
vaikuttanut kiinnos-
tukseen. 

Biotalouden edelläkävijä Yhteiset hankkeet sekä 
markkinointi BTI: 
kanssa. Näkyvyyttä 
koko Suomen alueelle. 

Elinkeinojohtaja Koko suomen alueella 
olevat innoivaatiokilpailut 
ja niiden markkinointi, 
joissa tuodaan paikalliset 
yrityssijoitusmahdollisuu-
det ja palvelut esille. 

JAMK vieressä 
oleva kaupungin 
omistama KTY teol-
lisuustontit markki-
nointi on tuottanut 
kiinnostusta tonttei-
hin. 

Markkinoinnin ja viestinnän te-
hostaminen 

Monipuolinen ja järjes-
telmällinen markkinointi 
valituille kohderyhmille 
(yritys- ja asukashan-
kinta). 

Markkinointisih-
teeri 

Jatkuva somenäkyvyys 
(FB ja IG), Kotiin meille 
kampanjat ympäri Suo-
mea, Visit Saarijärvi-nä-
kyvyys ja kampanjointi, 
rekryvideot työllisyyteen, 
nettisivujen uudistustyö,  

Markkinoinnin ta-
voittavuus on ollut 
kattavaa ja tuloksel-
lista, esimerkiksi 
rekrykoulutuksia on 
saatu käyntiin. So-
messa yleisö on 
kasvanut. 

Palvelut yrityksille Yrityspalvelujen tehos-
taminen sekä  kaupun-
gin yrityspalveluiden 
markkinointi. 

Elinkeinojohtaja Yrityspalveluiden markki-
nointi SOMEssa, leh-
dissä ym kanavissa. 
Myös suorat yhteyden-
otot. 

Resurssien vuoksi 
suoria yhteydenot-
toja yrityksiin on ol-
lut vähemmän, 
koska resurssit ovat 
riittäneet juuri ja 
juuri niihin tarpei-
siin, jota yrityksistä 
on tullut kaupun-
gille. Lisäreurssien 
suunnittelu vuodelle 
2022 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuus-
tostrategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Uusien asukkaiden hankinta Vetovoimaiset uudet 
asuinalueet 

Kaavoitusjohtaja Kirkkokallion alue on tar-
kastelussa 

Uusia alueita val-
mistelussa useam-
pia (Kirkkokallio, 
Matoniemi, Lum-
pero)  

Summassaaren ja taa-
jaman lähialueiden 
yleiskaavoituksen virel-
letulo ja luonnosvalmis-
telu.  

Kaavoitusjohtaja ja 
Saarijärven kaa-
voituksen tulosyk-
sikkö 

Luontoselvitykset ovat 
laadinnassa, hanke on 
kuulutettu vireille. 

Yleiskaavojen selvi-
tysten laadinta to-
teutui, maanomista-
jien ennakkokuule-
minen valmiste-
lussa.  

Hinnoiteltujen asuin-
tonttien myynti Timon-
mäessä. 
Taajama-alueella laa-
dinnassa olevilla ase-
makaavamuutoksilla 
muodostuu uusia 
ranta-alueiden asunto-
tontteja.  

Maankäyttöpääl-
likkö / tontti- ja 
karttapalvelut. 
Kaavoitusinsinööri/ 
Saarijärven kaa-
voituksen tulosyk-
sikkö.  

Timonmäessä kolme 
tonttia neljästä on myyty. 
 
Kirkkokallion alueen liit-
tymäsuunnittelu ja -jär-
jestelyt käynnissä. 

Timonmäestä on 
myyty 3 tonttia, yksi 
jäljellä. Uusien 
ranta-alueiden ke-
hittäminen on käyn-
nistetty (Kirkkokal-
lio, Matoniemi, Lum-
pero) 

Kulttuuri vetovoimatekijä Uusi koulu- ja kulttuuri-
keskus valmistuu vuo-
den 2021 alussa. Toi-
nen vaihe on raken-
teilla. Koulu- ja kulttuu-
rikeskuksen jatkuva 
markkinointi. 

Elinvoimaryhmä Avajaiset kun toinen 
vaihe valmistuu. 
Ville Ojasen konsertti 9.4 
striimattiin Youtuben 
kautta 

Koronasta johtuen 
avajaiset siirtyneet 

Uudistuneen museon 
toiminnan ja markki-
noinnin vahvistaminen 
verkostoyhteistyöllä. 

Museonjohtaja ja 
elinvoimaryhmä 

Museon näkyvyyttä on 
parannettu ympäristöä 
raivaamalla  

Aluetta on raivattu 

Tapahtumien järjestä-
minen yhteistyössä jär-
jestöjen, yritysten ja 
muiden yhteistyökump-
paneiden kanssa. 

Markkinointisih-
teeri ja elinvoima-
ryhmä 

Runeberginpuiston kon-
sertit järjestettiin toista 
kertaa menestyksek-
käästi. Ville Ojasen kou-
lukeskuskonsertin strii-
maus keräsi kiitosta. 

Korona vaikutti hi-
dastavasti tähän.  

Liikuntaharrastusmahdolli-
suuksien lisääminen  

Liikuntamahdollisuudet 
näkymään kotisivuille 
karttapaikalle, jotta ne 
löydetään. 

Vapaa-aikasihteeri 
ja Markkinointisih-
teeri. 

Karttapaikalta löytyy kat-
tavasti keskustanalueen 
liikuntapaikat. 

Liikuntareittien ja 
kylien liikuntapaik-
kojen päivittäminen 
kesken.  

Elävä keskusta ja elävät kylät Asemakannaksen ja 
valtatie 13 varren (Ti-
monmäki, Linnan Lii-
san ympäristö) sekä 
keskustan kehittämi-
nen kaavoituksen kei-
noin. 
BTI ja BioPaavo osana 
keskustan yrittäjäver-
kostoa. 

Kaavoitusjohtaja 
 
Elinkeinojohtaja 
 

Timonmäen asema-
kaava on valmisteluvai-
heessa.  
 
BioPaavon tiloissa Vintti 
yrittäjille sekä etätyönte-
kijöille. 

Timonmäen ja kes-
kustan asemakaava 
ovat ehdotusvalmis-
telussa. 
 
Tilat ovat olleet aika 
vähällä käytöllä 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuus-
tostrategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

 13 tien varren kehittä-
minen eli ”pysäyttäjä” 
Saarijärven keskustan 
tuntumaan 

Elinvoimaryhmä Linnan-Liisan alueen ke-
hittäminen yrityksille 

Linnan Liisan yritys-
alueen rakennus-
paikkojen valmistelu 
myyntiin on meneil-
lään. 

Kaupungin oma tontti-
markkinointi. Kaupun-
gin karttapalvelu ky-
läyhdistysten tontti-
markkinoiden tueksi. 

Suunnittelusihteeri 
/ tontti- ja kartta-
palvelut. 
Markkinointisih-
teeri. 

Kaupungin tonttien tiedot 
löytyvät kotisivuilta. 
Markkinoinnin painopiste 
on uusissa alueissa ja 
uusissa kohteissa. 

Kotisivujen tiedot 
ovat ajantasalla 
myytävien tonttien 
osalta. Markkinoin-
tia valmistelee myös 
markkinointisihteeri.  

Laadukkaat asiakaslähtöiset 
palvelut 

Työllisyyspalvelujen 
kuntakokeilu käynnistyy 
1.3.2021 

Työllisyyspäällikkö Te-toimiston ja kaupun-
gin henkilöstön rekry-
tointi asiakastyöhön (4 
he). Työnhakija-asiakkai-
den siirto TE-toimistosta 
kaupungille n. 470 he. 
Asiakastyö käynnistyi 
15.3.2021.   

Toteutui suunnitel-
lusti. TE-toimistosta 
siirtyneiden asiak-
kaiden asiakastieto-
jen ajantasaisuu-
dessa huomattavia 
puutteita.   

Nuorten Ohjaamo toi-
minnan kehittäminen  

Työllisyyspäällikkö Ohjaamopalvelujen ky-
syntä väheni olennai-
sesti työllisyyden kunta-
kokeilun käynnistyessä. 
Ohjaamon toimintamallin 
muutos käynnistyi loppu-
vuodesta 2021.Ohjaa-
mon vastuu siirtyy kunta-
kokeilun omavalmenta-
jalle v. 2022. 

Muiden kuin työvoi-
mapalveluiden ky-
syntä Ohjaamossa 
vähäistä.  

Talous on tasapainossa  
(työttömyydestä aiheutuvien 
kustannusten vähentäminen) 

Kuntouttavan työtoi-
minnan lisääminen 
kaupungin yksiköissä 
ja muiden palveluntuot-
tajien toimesta 
 

Työllisyyspäällikkö 
 

Kuntouttava työtoiminta 
lisääntyi kaupungin ja Vi-
sio-säätiön toimesta, 
mutta kokonaisuudes-
saan jäi vuoden 2020 ta-
solle.  

Kuntakokeilun käyn-
nistämisen ja 470 
uuden työnhakijan 
alkuhaastattelujen 
vuoksi asiakasoh-
jaus palveluihin pa-
rani vasta syyskau-
della 2021. Kuntout-
tavan työtoiminta li-
sääntyi vuoden lop-
pua kohti.     

Toiminnan hiilijalanjäljen pie-
nentäminen 
 

Kuntalaisten ympäris-
tötietouden ja kierrä-
tysajattelun lisääminen 
Kierrätyskeskuksen toi-
minnan ja teemapäi-
vien avulla 

Työllisyyspäällikkö Kierrätyskeskuksessa 
asioi maksavia asiak-
kaita n. 15 000. Luonto-
tuvan näyttelytila on 
avoinna aukioloaikoina. 
Teemapäivät peruttiin 
koronarajoitusten vuoksi.  

Asiakasmäärät ja 
myynti on kasvanut 
v. 2018 lähtien. Toi-
minta kaikkiaan kii-
tettävällä tasolla 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Elinvoimapalvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuus-
tostrategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

 Keskustan asemakaa-
vamuutoksen kautta tii-
vistetään osin yhdys-
kuntarakennetta ja 
hyödynnetään tehok-
kaammin olemassa 
olevaa kunnallistekniik-
kaa.  

Elinvoimaryhmä Keskustan asemakaava-
ehdotus on valmiste-
lussa 

Keskustan asema-
kaavamuutos tiivis-
tää yhdyskuntara-
kennetta siellä 
missä se on mah-
dollista.  

Sähköisiä kaavoituk-
sen tietopalveluja 
(Louhi) kehitetään ja 
päivitetään kuntalaisille 
ja asiakkaille 

Elinvoimaryhmä Karttapalvelu avautuu 
kaupungin kotisivuilta 

Karttapalvelu on 
kuntalaisten käy-
tössä ja palvelua 
kehitetään edelleen. 

 Etätyömahdollisuuk-
sien lisääminen. Tuuli-
voiman rakentaminen 
lähitulevaisuudessa 
2021-2022. 

Elinvoimaryhmä Soidinmäen tvyk:n poik-
keamisluvat ovat lainvoi-
maisia 

Etätyöt ovat lisään-
tyneet ja toimivat 
hyvin. Soidinmäen 
tvyk:n poikkeamiset 
ovat lainvoimaiset.  

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 

Toimintaa kohdennetaan aikaisempaa tehokkaammin Saarijärvellä toimivien ja Saarijärvelle sijoittuvien yritysten palvelemiseksi. 
Yritysneuvontaan/rahoitusneuvontaan lisätään resursseja. Maankäytön kehittäminen: teollisuustonttien saatavuus, rakennettavuus ja 
käyttöönottovalmius. Työllisyyden kuntakokeilu Jämsä-Keuruu-Saarijärvi 15.3.2021 alk.  

 

 

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1110 ELINVOIMAPALVELUT 02

Koko ELINVOIMAPALVELUT 02

Toimintakate € -1 802 580,87 -1 983 375,00 -1 870 281,16

Toimintakate / asukas € -193,64 -213,06 -203,11

1011 TYÖLLISYYS 03

Koko TYÖLLISYYS 03

Toimintakate € -1 239 455,68 -1 279 541,00 -1 267 415,18

Toimintakate / asukas € -133,15 -137,45 -137,64

10505 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS

Toimintakate € -900 347,67 -912 155,00 -940 889,61

1021 KEHITTÄMINEN 03

Toimintakate € -343 915,70 -354 186,00 -287 393,87

Toimintakate / asukas € -36,94 -38,05 -31,21

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

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

*) vuodesta 2020 alkaen
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2.1.3.2. Kiinteistö- ja tilahallinto 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuuryhmä 

 Konsernipalvelut/Tila- ja kiinteistöhallinto 

Vastuuryhmän keskeiset tehtävät 

Asuntopalveluiden Asuntopalveluiden vastuualueen tehtävänä on kaupungin asuntojen ja toimitilojen isän-
nöinti, vuokraus, vuokra- ja käyttömaksujen määritys, perintätehtävät, talousarvioiden laadinta sekä talouden 
seuranta. Asuntotoimessa päätetään aravalainan, omistusasuntolainojen korkotuesta sekä asumisoikeusasun-
noista annetun lain ja asetusten nojalla kunnalle kuuluvista tehtävistä. 

Metsät ja muut kiinteistöt- vastuualue hallinnoi kaupungin maa- ja metsäomaisuutta. 

Metsäomaisuuden osalta vastuualueen tehtävänä on talousmetsien mahdollisimman tuottoisa hyödyntäminen 
kestävän kehityksen pohjalta sekä huolehtia kuntalaisten virkistystarpeista varaamalla riittävät ja monipuo-
liset puisto- ja maisemametsäalueet kuntalaisten käyttöön. 

Maaomaisuuden myyntivoitot ja –tappiot kirjataan vastuualueelle. Maaomaisuutta koskevat kiinteistökaupat, 
maanvuokra- ja käyttöoikeussopimukset, maankäyttösopimukset sekä näihin liittyvät tarvittavat kiinteistösel-
vitykset hoidetaan Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut vastuualueella. 

Toimitilavuokriin kertyvät kaupungin omistamien sisäisessä ja ulkoisessa vuokrakäytössä olevien toimitilojen 
vuokratuotot. Tilojen ylläpidosta ja kunnostuksesta vastaa teknisten palveluiden alaisuudessa tuottajapalvelut.  

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumi-
nen 

Asuntopalvelut 

Asuntotoimella oli vuoden 2021 päättyessä vuokrauksessaan yhteensä 357 asuntoa. Tämän lisäksi kaupunki 
on vuokrannut Saarikalle kaikki erityisryhmien asunnot 129 kpl. Vuonna 2021 myytiin 23 kpl asunto-osaketta 
sekä 3 vuokrataloa.  

Asuntoja oli tyhjänä n. 18 kpl/kk. Asukasvaihtuvuus oli 26,1 % ja vuokratalojen käyttöaste oli 94,93 %. 

Vuonna 2021 uusittiin vesikatto vuokrataloon Sistuslammentie 2, Kivikkokuja 1 ja Riihipellontie 10 ulko-ovien 
ja lukituksen uusiminen. Huoneistokorjauksia tehtiin n. 55 kpl. Asuntojen lattiamateriaaleja vaihdettiin muovi-
matosta vinyyliin ja seiniä maalattiin. Kylpyhuoneremontteja tehtiin 6 kpl.  

 

Metsät ja muut kiinteistöt  

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1025 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Koko KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Toimintakate € -219 209,49 -349 648,00 -315 472,11

Toimintakate / asukas € -23,55 -37,56 -34,26

Yleiskaavat, rantaviiva km 1 461,30 572,80 1 329,60

Laadinnassa olevat kaavat ha 10 852,06 10 846,00 19 520,00

Laadinnassa olevat asemakaavat ha 813,46 817,00 849,00
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Kertomusvuoden merkittävimpiä tapahtumia ovat Timonmäen alueen tonttien kaupat. Alueen neljästä raken-
nuspaikasta kolme on myyty mukaan lukien Timonmäen rakennettu kiinteistö. Merkittäviä tapahtumia olivat 
myös Ranta-Toivolan, Linnan koulun ja Kolkanlahden koulujen myyntipäätökset. Näiden kiinteistöjen kauppoi-
hin liittyvien lupaprosessien johdosta vain Kolkanlahden koulun kauppa ehdittiin tehdä vuoden 2021 aikana.  

Toimitilapalvelut  

Lähtökohtana tarpeettomien ja tyhjillään olevien toimitilojen osalta on ollut tilojen realisointi mahdollisuuksien 
mukaan. Vuonna 2021 on jatkettu toimitilojen tilannepäivitystä, jonka pohjalta suunnitellaan tarpeellisten ja 
toisaalta tarpeettomiksi käyneiden tai lähiaikoina tarpeettomiksi käyvien toimitilojen jatkotoimenpiteet. 

Vuonna 2023 voimaan astuvan soteuudistuksen myötä vuonna 2021 aloitettiin hyvinvointialueelle siirtyvien 
toimitilojen kartoitus ja raportointi.  

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Tavoitekortille kirjatut toiminnalliset tavoitteet on pääosin toteutettu. Vastuuryhmän talouden toteuma oli yh-
teensä 17 t€ budjetoitua parempi. 

Asuntopalveluiden toteuma alitti tavoitteen 98 t€. Myyntituottoja oli budjetoitu asuntopalveluiden vastuu-
alueelle 165 t€ toteuman ollessa vain 14 t€. Erotus johtuu mm. kiinteistömyyntien kirjauksista, joista osa on 
kirjattu metsät ja muut kiinteistöt-vastuualueelle. Toimintatuotot toteutuivat puolestaan noin 70 t€ budjetoitua 
pienempinä.  
 
Metsät ja muut kiinteistöt Metsien osalta vastuualueen tulos ylitti 2 500 €:lla talousarvion tavoitteen  
310 000 €. Puuta hakattiin n. 8 300 m³. Metsäsuunnitelman mukainen vuosihakkuun tulisi määrä on noin 10 
000 m³/v.  

Kiinteistöjen ja tonttien myynnin ja vuokrauksen tulos oli hyvä. Toimintakatteessa talousarvion kehys ylittyi 67 
000 €:lla. Luovutusvoittoa kertyi pääosin rakennettujen kiinteistöjen rakennuspaikoista: Timonmäki, Paavon-
tien kerrostalot, Karpalotien rivitalo ja Kolkanlahden koulu.  

Asuntotonttien kysyntä oli vähäistä Timonmäen aluetta lukuun ottamatta. 

Toteutuneet toimitilavuokrat ylittivät budjetoidut tulot n. 50 t€:lla, ja pienenivät noin 120 t€ edellisvuoteen 
verrattuna.  

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt johtopää-
tökset 

Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta, keskeiset johtopäätökset ja sisäisen val-
vonnan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella: 

Sisäinen valvonta ja riskien hallinta on toteutettu kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. Merkittävim-
pinä tulevaisuuden riskeinä on yksittäisten suurten vikakorjausten ennakoimattomuus. Tulevaisuudessa olisi 
tarve panostaa säilytettävien vuokratalojen peruskorjauksiin ja kunnossapitoon, mikä lisäisi asukasviihty-
vyyttä. Hanke- ja talousseuranta on säännöllistä. Metsät ja muut kiinteistöt- vastuualue käy hankkeita sään-
nöllisesti läpi yhteispalavereissa kaavoituksen kanssa 2 – 3 kertaa kuukaudessa.  Toteutunutta taloutta seu-
rataan laskujen ja maksujen yhteydessä sekä suoriteseurannan yhteydessä. Päätösvalmistelu tehdään huolel-
lisesti ja tarvittaessa tiimityönä. 

Arvio riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeiset johtopäätökset: 

Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Tehtävät on priorisoitu mahdollisuuksien mukaan ja hoidettu tärkeysjär-
jestyksessä. 

Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 

Asuntopalveluiden merkittävin riski on vuokratalojen kunnostustarve lähitulevaisuudessa. Suurin osa vuokrata-
loista, jotka on rakennettu 1980-1990 luvulla ovat alkuperäiskunnossa.  

Toimitilavuokrissa talouden riskinä on tilojen tyhjeneminen ja se, että tyhjiä tiloja ei saada realisoitua. Tulevien 
vuosien riskeinä on sotekiinteistöjen kunto ja tarve hyvinvointialueen aloitettua toimintansa. Tarpeettomien 
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toimitilojen jatkokäytön (myynti, ulosvuokraus, purku) prosessin läpikäynti on aloitettu vuoden 2020 aikana 
ja jatkettu vuoden 2021 kuluessa.  

Toimintariskit liittyvät työtehtävien suureen määrään ja kiireeseen. Henkilöstöresurssien ja osaamisen rajalli-
suudesta johtuen vastuualue on hyvin haavoittuva esimerkiksi sairaustapauksen sattuessa. Osa avaintehtävistä 
on vain yhden henkilön varassa. 

Metsät ja muut kiinteistöt- vastuualueella toimintariskit liittyvät työtehtävien suureen määrään ja kiireeseen. 
Henkilöstöresurssien ja osaamisen rajallisuudesta johtuen vastuualue on hyvin haavoittuva esimerkiksi sairaus-
tapauksen sattuessa. Osa avaintehtävistä on vain yhden henkilön varassa. 

Toimintariskejä kiinteistömyynneissä on vähennetty ja työn sujuvuutta parannettu kehittämällä vastuualueiden 
keskinäistä yhteistyötä työryhmässä. 

 

 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

KONSERNIPALVELUT/TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO  

TAVOITEASETANTA 2021 ARVIOINTI 1-12/2021 

TAVOITE: valtuusto-
strategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE 
VASTUU- 
HENKILÖT/-
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOIMEN-
PITEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat ja 
asiakaslähtöiset palvelut 

Sähköisen asioinnin tehosta-
minen 

Asuntopalvelut Sähköiset lomakkeet ja ilmoi-
tukset ovat käytössä. 
Sähköisistä palveluista 
tiedotetaan säännöllisesti. 

Toteutunut 

Ensimmäinen yhteydenotto 
asunnon hakijaan max. 2 
työpäivää 

Asuntopalvelut  Pääosin toteutunut 

Talous on tasapainossa Talousarvioseuranta 
kuukausittain 

Asuntopalvelut Säännölllinen seuranta Toteutunut 

Vuokra-asuntostrategian 
toimenpiteiden jatkaminen 

Asuntopalvelut Vuokra-asuntostrategian 
toimenpiteitä jatkettu. Käyt-
töaste 94,93 % ja vaihtuvuus 
26,1 %. 

Toteutunut 

Uusien asukkaiden hank-
inta 

 

Aktiivinen asuntojen markki-
nointi Vuokraovi.com, Facebook 

Asuntopalvelut Asuntoja markkinoitu 
Vuokraovessa, kaupungin net-
tisivuilla sekä Facebookissa.  

Pääosin to-
teutunut 

Asuntoja tarjotaan use-
ammalle hakijalle yhtä aikaa 

Asuntopalvelut  Toteutunut 

Toiminnan hiilijalanjäljen 
pienentäminen 

Vuokratalojen kotitalousjätteiden 
lajittelun tehostaminen 

Asuntopalvelut  Osittain toteutunut 

Paperipostin/kopioiden 
vähentäminen 

Asuntopalvelut  Osittain toteutunut 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 

Vuokra-asuntostrategian täytäntöönpanoa jatkettu, vuonna 2021 myytiin 23 kpl asunto-osaketta sekä 3 vuokrataloa. 
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Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1120 TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Koko TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Tuotot € 6 670 385,35 6 912 131,00 6 828 986,81

Toimintakulut € -1 696 861,56 -1 826 422,00 -1 726 122,07

Toimintakate € 4 973 523,79 5 085 709,00 5 102 864,74

Toimintakate / asukas € 534,27 546,32 554,18

1121 METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 03

Koko METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 03

Tuotot € 596 320,55 626 400,00 664 056,10

Toimintakulut € -113 160,09 -96 400,00 -64 489,69

Toimintakate € 483 160,46 530 000,00 599 566,41

Toimintakate / asukas € 51,90 56,93 65,11

41001 METSÄTILAT

Pinta-ala, ha ha 2,40 2,40 2 400,00

1125 ASUNTOPALVELUT 03

Tuotot € 2 671 673,12 3 052 253,00 2 884 600,29

Toimintakulut € -1 583 681,47 -1 730 022,00 -1 659 973,07

Toimintakate € 1 087 991,65 1 322 231,00 1 224 627,22

Toimintakate / asukas € 116,88 142,04 133,00

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

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -59,57 -65,07 -88,17

Täyttöaste % 88,00 95,00 95,00

Vaihtuvuus % 27,00 25,00 26,00

1128 TOIMITILAVUOKRAUS 03

Koko TOIMITILAVUOKRAUS 03

Tuotot € 3 402 391,68 3 233 478,00 3 280 330,42

Toimintakulut € -20,00 0,00 -1 659,31

Toimintakate € 3 402 371,68 3 233 478,00 3 278 671,11

Toimintakate / asukas € 365,49 347,35 356,07
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2.1.3.3. Omarahoitusosuudet 

vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

KONSERNIPALVELUT/OMARAHOITUSOSUUDET 

TAVOITEASETANTA 2021 ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostra-
tegiassa nimetty KÄRKI-
HANKE 

TOIMENPIDE 
VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOIMEN-
PITEET 

ARVIOINTI 

Talous on tasapainossa Asukaskohtaiset menot pide-
tään hallinnassa  

kaupunginhallitus, 
konsernihallinto 

Asukaskohtaiset menot ovat kes-
kimääräisesti kasvaneet 2,9 % 
edellisestä vuodesta (ilman koro-
nan vaikutusta laskettuna) 

ei toteutunut 

Laadukkat, asukaslähtöiset palvelut Palvelut tuotetaan palveluiden 
laadulle ja kustannuksille ase-
tettujen tavoitteiden pohjalta 

kaupunginhallitus, 
konsernihallinto 

Soten kustannukset ylittyivät jon-
kin verran oman toiminnan osalta. 
Koronatilanne lisäsi osaltaan sote-
kustannuksia.  

Osittain toteutu-
nut. 

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentä-
minen 

Palvelutuotannossa lisätään 
sähköistä asiointia 

  Osittain toteutu-
nut 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 

Koronapandemia lisäsi sotekustannuksia ja koronakustannusten sekä oman toiminnan kustannuskasvun vaikutuksesta sotekustannukset ylittyivät alkupe-
räisestä talousarviosta.  

 

 

 

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1130 OMARAHOITUSOSUUDET 02

Koko OMARAHOITUSOSUUDET 02

Tuotot € 50,33 0,00 1 132 697,00

Toimintakulut € -40 846 436,76 -42 041 275,00 -43 197 277,95

Toimintakate € -40 846 386,43 -42 041 275,00 -42 064 580,95

Toimintakate / asukas € -4 387,84 -4 516,20 -4 568,26

1131 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 03

Tuotot € 50,33 0,00 1 132 697,00

Toimintakulut € -39 667 877,81 -40 807 281,00 -41 978 401,00

Toimintakate € -39 667 827,48 -40 807 281,00 -40 845 704,00

Toimintakate / asukas € -4 261,23 -4 383,64 -4 435,89

1135 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 03

Toimintakulut € -331 978,19 -369 293,00 -354 497,91

Toimintakate € -331 978,19 -369 293,00 -354 497,91

Toimintakate / asukas € -35,66 -39,67 -38,50

1138 PALO- JA PELASTUSPALVELUT 03

Toimintakulut € -846 580,76 -864 701,00 -864 379,04

Toimintakate € -846 580,76 -864 701,00 -864 379,04

Toimintakate / asukas € -90,94 -92,89 -93,87
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2.1.3.4. Keskushallinto  

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuuryhmä 

Keskushallinto 

Vastuuryhmän keskeiset tehtävät 

- Keskushallinnon keskeisenä tehtävänä on vastata kuntalain mukaisen hallinnon järjestämisestä ja käytän-
nön toteuttamisesta. Keskushallinto vastaa hallituksen ja valtuuston päätösten valmistelusta, toimeenpa-
nosta ja tiedottamisesta ja luottamushenkilöhallinnosta.   

- Keskushallinto vastaa kaupungin talousarvion ja taloussuunnitelman, strategian ja tilinpäätöksen valmiste-
lusta ja talouden ja toiminnan raportoinnista ja sisäisen valvonnan järjestämisestä. 

- Keskushallinto vastaa henkilöstön terveydenhuollon ja työsuojelun järjestämisestä. 

- Vastuuryhmän tehtävänä on myös tuottaa erilaisia palveluita kuntalaisille ja omille sisäiille asiakkaille. 
(Asianhallinta ja asiakaspalvelu, ICT-palvelut, talous- ja toimistopalvelut, henkilöstöpalvelut) 

- Vastaa osaltaan kaupungin viestinnästä ja markkinoinnista 
- Vastuuryhmän tehtävänä on myös kaupungin toiminnan ja talouden tarkastuksen järjestäminen ja toteut-

taa vaalit 

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

 
Koronapandemia vaikutti keskushallinnon toimintaan myös vuonna 2021 muun muassa laajan etätyösuosituk-
sen ja etäkokousjärjestelyjen myötä. Toimintoja tai henkilöstön työntekoa ei kuitenkaan laajasti jouduttu kes-
keyttämään. 
 
Kevään heikon koronatilanteen myötä vuoden 2021 kuntavaalit siirrettiin ja järjestettiin vasta kesäkuussa 
2021. Uusi kaupunginvaltuusto ja muut toimielimet aloittivat toimintansa elokuussa 2021. Valtuutettujen koulu-
tukset toteutettiin syksyn aikana. 
 
Sote- ja pelastustoimen uudistuksesta päätettiin ja uudistukseen liittyvät keskeiset lait hyväksyttiin vuonna 
2021. Hyvinvointialueet aloittivat toimintansa 1.7.2021. Uudistukseen liittyen myös kunnissa aloitettiin toimin-
tojen siirtojen ja hyvinvointialueiden toiminnan aloittamisen 1.1.2023 selvitys- ja valmistelutyöt yhteistyössä 
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kanssa. 
  
Käyttöön otettiin uusi sopimushallinnan järjestelmä ja henkilöstöhallinnon palkanlaskentajärjestelmä HR Popu-
luksen käyttöönottoa jatkettiin. 
 
Uusien kotisivujen valmistelutyö aloitettiin. Markkinointia kohdennettiin erityisesti asukashankintaan.  
 
Vastuuryhmän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitelman mukaisesti. Taloudelli-
sista tavoitteista jäätiin jonkin verran, yhteensä -54 t€, joista suurin ylitys, noin 20 t€ kohdistui hallinnon tuki-
palveluihin. Ylitys johtuen pääasiassa verkkopalveluiden kustannuskasvusta ja hr-järjestelmän käyttöönottoon 
liittyvistä ennakoitua suuremmista henkilöstökustannuksista. 
Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset 

 Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta, keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan ke-
hittäminen taloussuunnitelmakaudella: 

Sisäinen valvonta toteutui suunnitelman mukaan. 

Arvio riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeiset johtopäätökset: 
Riskienhallinta toteutettiin kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti. 

Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 
 
Merkittävimmät riskit ovat henkilöriskejä. Riskit liittyvät henkilöstön työssä jaksamisen riskeihin ja henkilövaih-
doksiin ja niistä johtuviin tiedon siirron haavoittuvuuksiin sekä henkilöstön saatavuuteen. Tietoturvariskeihin on 
kiinnitetty erityistä huomiota ja muutettu toimintamalleja kasvaneiden tietoturvauhkien vuoksi. 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

KESKUSHALLINTO/Hallinnon tukipalvelut 

TAVOITEASETANTA 2021 ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuusto-
strategiassa nimetty 
KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-YKSIKÖT 

TO-
TEUTUNEET 
TOIMEN-
PITEET 

ARVIOINTI 

 
Laadukkaat  
perus(tuki)palvelut 

Prosessien kuvaaminen tiiminvetäjät  osin toteutettu 

Sähköisten prosessien  
kehittäminen 

tiiminvetäjät  osin toteutettu 

Henkilöstön osaaminen 
ajan tasalle, vastaa 
asiakaspalveluille ase-
tettuja laatuvaatimuksia 

Kehityskeskustelut vuosittain tiiminvetäjät  pääsääntöisesti 
toteutunut 

Koulutukset, täydennyskoulu-
tukset ja koulutussuunnitelmat 

tiiminvetäjät  toteutunut 

Henkilöstön osaamisen 
lisääminen ja kriittisten 
tehtäväkuvien 
vähentäminen 

Osaamismatriisien laadinta, 
tarvekartoitukset => toteutus 

tiiminvetäjät  toteutunut 

Asiakasviestinnän te-
hostaminen kaikilla toimi-
aloilla 

intran käytön kehittäminen, 
sisäisen tiedottamisen paranta-
minen 

hallinto- ja hen-
kilöstöjohtaja, 

tietohallintopäällikkö 

 toteutunut 

Toiminnan hiilijalanjäljen  
pienentäminen 

Kopiomäärien pienentäminen 10 
%:lla 

tiiminvetäjät kopiomäärät 
vähentyneet 17% 

 toteutunut 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 
Järjestelmäuudistukset: 
Sopimushallintajärjestelmä, intro perehdytysohjelma, kuntamaiseman johdon dashboard, valtiokonttorin automaattisen talousraportoinnin ko-
konaisuus, HR Populus käyttöönoton jatko, Dynasty 10 käyttöönoton aloitus, web-sivujen uudistuksen aloitus  
 
Lainsäädäntöuudistukset: 
Sote-uudistukseen liittyvä lainsäädäntö: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä. laki hyvinvoin-
tialueesta 
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Konserniyhtiöt  

Saarijärven kaupungin tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät, joihin kaupunki kuuluu: 

 

 
  

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

161 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT 04

Laskujen lukumäärä (sis.verkkolaskut) kpl 54 159,00 50 000,00 55 179,00

Tositteiden lukumäärä kpl 116 348,00 112 000,00 115 771,00

162 HENKILÖSTÖPALVELUT 04

Palkkalaskelmat kpl 6 313,00 6 300,00 6 784,00

163 ASIANHALLINTA- JA ASIAKASPALVELUT 04

Käynnit kpl 6 166,00 7 000,00 5 775,00

164 ICT-PALVELUT 04

Työasemamäärä kpl 630,00 1 000,00 1 124,00

130 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 04

Toimintakulut € -170 623,99 -215 574,00 -239 005,92

10705 HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO

Toimintakulut / työntekijä, vakituinen € -570,47 -707,69 -734,00

KAUPUNKI KONSERNI

   SSYP Kehitys Oy 100,00 % 100,00 %

   SSYP Kiinteistöt Oy 100,00 % 100,00 %

   Saarijärven Kaukolämpö Oy 100,00 % 100,00 %

   Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikonnut 100,00 % 100,00 %

   Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo 71,79 % 94,03 %

   Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori (ei yhdistelty) 50,18 % 50,18 %

   Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo 50,10 % 50,10 %

Tyttärentytär

   Kiinteistö Oy Saarijärven Liikennekeskus 0,00 % 100,00 %

   SoTe kuntayhtymä 50,40 % 50,40 %

   Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 4,46 % 4,46 %

   Äänekosken Ammattillisen koulutuksen kuntayhtymä 15,37 % 15,37 %

   Keski-Suomen liitto 3,14 % 3,14 %

   Saarijärven Vesihuolto Oy 36,60 % 36,60 %

   Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelut Oy 29,79 % 29,79 %

Tytäryhteisöt

Kuntayhtymät

Osakkuus- ja ojmistusyhteysyhteisöt
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KONSERNIYHTIÖIDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 

SSYP KEHITYS OY  

 

 

 

 

 

 
 

SSYP KEHITYS OY TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021

Liikevaihto 1000 €                                          407   80                                              68   0 

Tilikauden tulos 1000 € -28 -41                                              54   -16 

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   -6,6 (heikko)

Omavaraisuusaste %                                         89,9   98,8 (hyvä)  tyydyttävä 99,4 (hyvä)

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

                                          7,1   72,8 (erinomainen)  hyvä 159,9 (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 

Yhtiön taloudellinen tilanne - Talous- 

ja hankehallinto

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 riittävän 

hankkeiden loppuun 

saattamiseksi. Yhtiön 

tavoitteeksi oli asetettu 200 

te pääomalainan 

takaisinmaksu kaupungille.

Yhtion taloustilanne on 

vakaa.  Kassavarat olivat 

31.12.2021 yhteensä 

240.899,25 euroa, 

hankesaatavia on 10.227,08 

euroa ja vieraspääoma (vain 

ostolaskuja) oli 1.241,575 

euroa. Loput 

hankemaksutukset tulevat 

vuoden 2022 aikana.

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2018

elinvoiman, yrittäjyyden ja yri-

tystoimintaa tukevan osaamisen 

edistäminen
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SAARIJÄRVEN KAUKOLÄMPÖ OY    

 

 

 

Saarijärven Kaukolämpö Oy TP 2019 TP 2020 TA2021 TP 2021

Liikevaihto 1000 € 1 901                                    1 874                                      1 959   2 075 

Liikevoitto 1000 € 117  -42                                          93   54 

Tilikauden tulos 1000 € 111  -72                                       117   49 

Energian hinta/maan keskiarvo 

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

Verkoston pituus km                             23,50                                        24,5                                      23,50                                      24,10   

Lämmitettävät kiinteistöt kpl                                 188                                         190                                         190                                         192   

Lämmön myynti  GWh                                29,5                                        29,6                                        31,0                                        33,6   

Kaupungin lainat 1000 € 1125                                    1 000                                         875   875

Kaupungin takausta/ kunta-

todistuslimiittiä käytetty) 1000 €
1150                                    1 150                                      1 100   1100

Oman pääoman tuotto                                  2,2    -1,4                                        2,0                                        1,20   

Omavaraisuusaste %                                59,1                                        61,7                                        62,0                                        61,3   

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

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

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKITEEMA
TOIMENPIDE

VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT
ARVIOINTI

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET

Tulostavoite 50 000 - 

150 000 €

Saarijärven 

Kaukolämpö
Toteutui

Sara-ahon ja Rajalan 

aluelämpöratkaisut

Saarijärven 

Kaukolämpö
Ei toteudu

Biokaasulla 

kaukolämpöä 

projektin eteenpäin 

vieminen

Saarijärven 

Kaukolämpö
Ei toteudu

Uusien sähköisten 

palveluiden 

pilotointi

Saarijärven 

Kaukolämpö
Toteutui

Laitos- ja verkosto-

omaisuuden 

kunnostustyöt 

suunnitelmien 

mukaisesti

Saarijärven 

Kaukolämpö
Toteutui

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

Toimitusjohtajan ja hallituksen 

linjaamia tavoitteita
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KIINTEISTÖ OY SAARIJÄRVEN KOTIKONNUT  

 

Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikonnut TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021

Liikevaihto 1000 €                                370                              370                                        370                            370   

Liikevoitto 1000 €                                  53                                 72                                          66                               49   

Tilikauden tulos 1000 €                                    5                                  -                                            21   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    0 (heikko)  heikko 0% (heikko)

Omavaraisuusaste %                               1,20    1,2 (heikko)  hyvä  1,2 (heikko) 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

                              4,66    7,8 (erinomainen)  hyvä 
 7,7% 

(erinomainen) 

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE

VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

Toimitusjohtaja / 

hallitus

Tarkastus on tehty 

11/2020

Kiinteistön tilojen 

tarkastus 1 krt/vuosi

Tarkastus on tehty 

9/2021

Talous on tasapainossa
Toimitusjohtaja / 

hallitus

Käytössä, kassa on 

vahvistunut

Sähköisen huoltokirjan 

käyttäminen 

kuukausittain

Käytössä, kassa on 

vahvistunut 

edelleen

Toimitusjohtaja / 

hallitus
Käytössä Kulutusseuranta Käytössä

Toimitusjohtaja / 

hallitus
Käytössä

Jätehuoltokustannusten 

seuranta
Käytössä

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2020

Laadukkaat ja asiakaslähtöiset 

palvelut

Hiilijalajäljen pienentäminen
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SSYP KIINTEISTÖT OY 

 

SSYP KIINTEISTÖT OY TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP2021

Liikevaihto 1000 €                                           1 909                                                   1 868                                                1 968                                                            2 073   

Liikevoitto 1000 € -23,0                                                    168                                                   158                                                               202   

Tilikauden tulos 1000 € -153,0                                                      71                                                     14                                                                  52   

Toimitilojen käyttöaste %                                                85                                                        89                                                     95   96,3 

Toimitiloja vuokrattu aloittaville 

yrityksille m2
                                             750                                                      576                                                   500                                                               402   

Kaupungin lainat 140                                                    100                                                     60                                                                  20   

Kaupungin takaus 6 985                                                 6 985                                                6 985                                                            6 985   

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

Omavaraisuusaste % 29,9                                                   29,4                                                  30,0                                                              30,5   

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

0,9                                                     0,4                                                    2,6   0,05 

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE
ARVIOINTI ARVIOINTI TAVOITTEET ARVIOINTI

Teräsmiehentien kiinteistön (SSV 

TANKS Oy) vuokratilanne 

normalisoitunut. Sokkelikiinteistö 

on edelleen vajaalla 

vuokrausasteella.

Sokkeliin on löytynyt uusi 

päävuokralainen (sopimus on 

allekirjoitettu 15.9.2020). 

Tavoitteena on edelleen nostaa 

vuokrausastetta ja pitää se vähintään 

95% tasolla. On myös asiakkuuksia, 

joiden osalta on tehtävä korjaavia 

toimia.

Vuoden 2021 puolella on tehty uusia 

vuokrasopimusia: Nikkarila 440,8 m2, 

Pajulammentie 100 m2, Rentontie 141 m2, 

Noheva 277 m2, Noheva 125 m2. Vapaita tiloja 

on siten rajoitetusti. Yksi uusi keskeneräinen 

halli (Ellunpaja) 450 m2 on ostettu 

huhtikuussa 2021.

Levylän tilat ovat täynnä, uuden 

yrityksen myötä

Nohevan kaikki tilat on vuokrattu, 

mutta 2 hallia vain määräaikaisella 

sopimuksella.

Nohevan sekä Powerinpajan 

varastoksi vuokratut 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 Nikkarilasta on vapautumassa 

3/2022 noin 450 m2

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 perusparannuksia kiinteistöissä. 

Talous on tasapainossa

Luovutustappiot myydyistä 

kiinteistöistä vetivät tuloksen 

tappiolle. Muuten olisi 90 te 

plusmerkkinen tulos.

Tasearvojen arvioiminen ei ole ole 

edennyt. 

Poistot ovat jo maksimissaan. 

Kiinteistöjen tasearvot tarkistetuna 

lähellä käypää arvoa.

Yhteensä-tasolla kyllä, mutta ei 

kiinteistötason tarkastelussa. Vuoden 2021 

osalta tarkastellaan kiinteistökohtaista 

kannattavuutta vertailuna aiempiin vuosiin.  

Talouden tasapainoa ja tulosta tulee parantaa 

kiinteistökohtaisen kannattavuuden kautta.

Asiakkuuksiin liittyvät riskit

Erääntyneissä vuokrasaatavissa on merkittävä 

luottotappioriski. On todennäköistä, että 

joudumme kirjaamaan alas vuodelle 2022 

merkittävän yksittäisen luottotappion. Jos 

tämän yksittäisen asiakkuuden osalta 

vuokrasuhde päättyy, syntyy vuokratuottoihin 

merkittävä katkos, kunnes on saatu uusi 

asiakas ko. tiloihin.

(1) 2020 toteutetaan 2019 

suunnitellut: a) 

Varasto/käsittelytila valmiina, b) 

logistiikan suunnitelma, (2) 

Suunnitelmat vuodelle 2021:  a) 

piha-alue, b) asfalttitie tontille 

Uuraisten tieltä (Saarijärven 

kaupunki mukaan toteuttamaan) 

(1) 2020 totettiin 2019 suunnitellut: a) 

Varasto/käsittelytila valmiina, b) uusi 

tieliittymä/ajoreitti kiintiestölle,  (2) 

Suunnitelmat vuodelle 2021:  a) piha-

alue, b) asfalttitie tontille Uuraisten 

tieltä (Saarijärven kaupunki mukaan 

toteuttamaan) 

 Tuumalantie alkupään asfaltointiin 

kaupungilla on luvannut 20.000 euroa 

määrärahoja vuodelle 2021. Uuden 

tieliittymän maarakennustytöt tehtiin 

ennen ennen talvea. Tien 

päällystäminen ja loput pihatyöt 

tehdään loppuun kesän aikana 2021.

 

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.

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2021

uudet työpaikat - kehittyvä yritystoiminta

Biotalouskampuksen kehittäminen
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KIINTEISTÖ OY SAARIJÄRVEN VIRASTOTALO 

 

 

 

Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo TP 2019  TP 2020  TA 2021 TP 2021

Liikevaihto 1000 €                               457                                  534                                          539                                            538   

Liikevoitto 1000 €                                 96                                  205                                          198                                            242   

Tilikauden tulos 1000 € -                              49                                    74                                            62   -                                          83   

Tilojen terveellisyys
 tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset 

korjaukset suoritettu 

 tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset 

korjaukset pääosin 

suoritettu siltä osin kuin 

katsottu tarpeelliseksi 

 tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset korjaukset 

suoritettu 

 Kesällä tehty tiivistyskorjauksia. 

Kaupungintalon ikkunakarmeja 

huoltomaalattu. 

Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja 

tasapainotus siirtyi alkuvuoteen 

2022. Lisäksi teetettiin 

palohälytysjärjestelmään 

koskevat suunnitelma työn 

kilpailuttamista varten. 

Toimitilojen käyttöaste %  ei tavoitteena  ei tavoitteena  ei tavoitteena  ei tavoitteena 

Kaupungin lainat  1000 €                               557                                  488                                    391,00                                            309   

Kaupungin takaus 1000 €                           1 000                                  680                                    680,19                                            680   

Oman pääoman tuotto  -1,3 (Heikko)  1,9 (heikko)  1,7 (Heikko)  -2,2 % (heikko) 

Omavaraisuusaste %  75,3 % (Hyvä)  79 % (hyvä)  76,0 % (Hyvä)  81,4 (Hyvä) 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

 0,2 (Heikko)  0,02 (heikko)  1,7 (Tyydyttävä)  0,31 (heikko) 

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE
TOIMENPIDE

VASTUU-HENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

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:n 

mukaiset suunnitellut 

korjaukset suoritettu. 

Jatketaan iv-kanavien 

pudistuksia. Lisäksi 

kiinnitetään huomioita 

ulkoalueiden hoitotasoon 

sekä pysäköintijärjestelyi-

den toimivuuden 

kehittämiseen.

Vuoden 2021 aikana 

toteutetaan suunnitellut 

korjaukset ja vuosihuoltotyöt 

jakamalla niitä sekä kesään ja 

syksyyn. Yhtiön kassatilanne 

on selkeästi vahvistunut, 

mikä mahdollistaa 

pitkäjänteisemmin 

vuosikorjausten suunnittelua 

ja toteuttamista. Hallituksen 

esittämä ja yhtiökokouksen 

hyväksymä poistomuutos ja 

kertaluoteinen tasearvon 

alaskirjaus näkyy vuoden 

2021 tuloksessa.
elinvoiman, yrittäjyyden ja 

yritystoimintaa tukevan osaamisen 

edistäminen

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2019
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KIINTEISTÖ OY SAARIJÄRVEN MUSEOTALO 

 

Kiinteistö Oy Saarijärven 

Museotalo
TP 2019 TP 2020 TA 2021 TP 2021

Liikevaihto 1000 € 62 149 171                                                                  171   

Liikevoitto 1000 € -12 -7 14                                                                       6   

Tilikauden tulos 1000 € -27 -20 2 -5 

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

Til ikaudella 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. 

Yhtiön talousarviossa 2021 on 

huomioitu nykyinen 

kustannustaso ja sen vaatima 

tulorahoitus talouden 

tasapainottamiseksi.

 Talousarviossa 2021 on 

reagoitu rakennushankkeen 

myötä muodostuneeseen 

kustannusrakenteeseen. Vuotta 

2021 koskien on hoitovastiketta 

nostettu noin 20 te. Tähän on 

vaikuttanut l isääntyneet 

energiamenot sekä se, että 

Heralan säätiön tilojen 

vuosikustannukset tulee kattaa 

tulorahoituksella.

Vuoden 2021 tulot ja menot ovat 

suunnitelluin osin tasapainossa, 

lukuunotttamatta kustannueriä (mm. iv-

huolto srj kaupunki), joista ei ollut 

tietoa budjettivaiheessa. Kassa ei ole 

erityisen vahva ja odotamme edelleen 

palautettavaa arvonlisäveroa (n. 13 te). 

Lainanlyhennyksiä on tehty 

suunnitelman mukaisesti. Menoja 

pyritään jaksottamaan kuluja tasaisesti 

koko vuodelle. Sähkölasku on kääntynyt 

laskuun. 

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. 

Pelastussuunnitelma on tilattu ja 

sen päivittäminen tehdään 

alkuvuodesta 2021.

Saneerattujen tilojen sekä 

uudirakennusosan vaatimat 

seuranta- ja ohjaustavoitteet:  

1) takuuaikaisten korjausten 

toteumisen, mikäli  nii l le 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. Tammikuussa 2022 

pidetyssä viimeisessä 2 

vuotistakuutarkastuksessa ei kirjattu 

olell isia korjaamattomia puutteita tai 

uusia vikoja. Ilmanvaihdon ja 

kii inteistöautomaation kanssa on ollut 

kesällä ja syksyllä 2021 ongelmia, joita 

on saatu ratkaistua yksi kerrallaan. Iv:n 

ja kiinteistöautomaation osalta on 

kuitenkin vedettävä johtopäätökset, että 

sen suunnittelu yksityiskohtineen ei ole 

ollut ri ittävän osaavaa ja se näkyy osin 

myös lopputuloksessa. Erityisesti 

kostutus ja vii lennys ovat tekniikaltaan 

jatkuvaa huoltoa vaativia ja energiaa 

kuluttavia laitteistoja, joista vuotuinen 

kustannus tulee olemaan laitteiston 

koko elinkaaren verrattain suuri. 

Kiinteistön piha-alueilla tehtiin keväällä 

2021 merkittäviä harvennushakkuita yli-

ikäisiä puita poistamalla ja maisema 

avartui huomattavasti ja itse 

Museorakennus on nyt edukseen 

puistomaisessa ympäristössään.

Kaupungin lainat  1000 €          

Kaupungin takaus 1000 €                                1 500                                                   1 275                                                 1 275   

Oman pääoman tuotto -4,80 -3,7 % (heikko) 1,00 -1,0 (tyydyttävä)

Omavaraisuusaste % 25  28,5 (tyydyttävä) 25  29,5 (tyydyttävä) 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

-0,56  0,22 (välttävä) tyydyttävä  0,17 (tyydyttävä) 

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET
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2.1.4.  Sivistystoimi 

2.1.4.1. Sivistyspalvelut ja vapaan sivistyksen palvelut 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuuryhmä 

 Sivistyslautakunta 

Vastuuryhmän keskeiset tehtävät 

Sivistyslautakunnan tehtävänä on vastata sivistyspalveluiden ja vapaan sivistystoimen palveluiden järjestämi-
sestä. Sivistyslautakunnan alaisuudessa järjestetään varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus, kulttuuripalvelut 
ja vapaa-aikapalvelut sekä kansalaisopiston, kirjaston ja museon palvelut. Lisäksi sivistystoimi on mukana kehit-
tämässä ammatillista koulutusta (Poke, Jamk., muut yhteistyötahot) ja kesäyliopistotoimintaa (Jyväskylän kesäyli-
opisto). 

Sivistystoimen hallinto vastaa koko sivistystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä kokouksien valmistelusta ja osal-
listuu kaupungin johtoryhmätyöskentelyyn. Hallinnossa hoidetaan koulukuljetusten organisoinnin lisäksi myös kau-
pungin joukkoliikenteen suunnittelu ja toteutus. 

Sivistyslautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. Lautakunta ko-
koontui 10 kertaa. Kokouksia on pidetty osin lautakunnan alaisissa toimintayksiköissä tutustuen samalla niiden 
toimintaan, henkilöstöön ja ajankohtaisiin asioihin.  

Vapaan sivistystoimen palveluihin kuuluvalla Viitasalo-opistolla on oma johtokunta. 

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 
 

Perusopetus ja lukio:  

Koronan läsnäolo heijastui koulujen toimintaan monella tasolla. Koulujen perinteiset tapahtumat jouduttiin mukaut-
tamaan vallitseviin rajoituksiin. Koulujen yhteisöllisten juhlien puuttuminen koronan takia oli merkittävä puute kou-
lutyössä ja yhteisöllisyydessä. Vuoden aikana etäopetusjaksot rajoittuivat onneksi yksittäisiin luokkiin tai osaan 
luokasta. Suurin osa oppilaista oli lähiopetuksessa koko vuoden. Henkilökunnan poissaolot lisääntyivät, koska 
vähäinenkin oireilu aiheutti poissaolon ja testaustulosten odottelu kerrytti poissaolopäiviä. Sijaisjärjestelyt työllis-
tivät koulun hallintoa ajoittain todella paljon. Työyhteisöiltä vaadittiin erityisen paljon joustavuutta ja jaksamista 
alati muuttuvissa tilanteissa. Ohjeiden, säännösten ja määräysten tulva oli välillä hankalasti hallittavissa. 

Lannevedelle valmistui kevyen liikenteen väylä, joka parantaa merkittävästi koulumatkojen turvallisuutta. Kol-
kanlahden koulun oppilaat siirtyivät Yhtenäiskouluun syyslukukauden alussa. Keväällä tehty perehdyttäminen 
onnistui ja oppilaiden siirtyminen uuteen kouluun sujui hyvin. Yhtenäiskoulun oppilasmäärä kasvoi ja kaikki ala-
luokat ovat kolmisarjaisia. Yläluokille tuli yksi opetusryhmä lisää. Koronatuella lisättiin erityisopetuksen resurssia 
yhden erityisopettajan verran. Samoin erityisopetuksen resurssia lisättiin yhteisellä erityisopettajalla lukion 
kanssa. Oppilashuoltoon saatiin lisäresurssia valtion erityisavustuksella (määräaikainen koulukuraattori). Koulu-
psykologin toimia ei saatu henkilövaihdoksien jälkeen täytettyä lukuisista yrityksistä huolimatta psykologipulan 
takia. Psykologiharjoittelijan tulosta oppilashuoltoon tehtiin sopimus. 

Lukiosta valmistui 36 ylioppilasta, joista kolme oli kahden tutkinnon suorittajia. Kevään yo-koepäiviä lisättiin 
jakamalla reaaliaineiden kokeet neljälle päivälle kahden sijaan ja matematiikan kokeet (lyhyt ja pitkä oppi-
määrä) olivat eri päivinä. Syksyn yo-kokeiden aikaan abit olivat varotoimenpiteenä etäopetuksessa ylioppilas-
tutkintolautakunnan suosituksen mukaisesti. Elokuussa lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille otettiin käyttöön 
keväällä hyväksytty uusi lukion opetussuunnitelma. Oppivelvollisuuden laajentuminen alkoi. Lukion ensimmäisen 
vuoden opiskelijat kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin ja saivat maksuttomat oppimateriaalit. Koulu-
tuksen järjestäjä hankki opiskelijoille oppikirjalisenssit ja tietokoneet. Lukion kansainvälisyystoimintana toteutettu 
Virtual gallery- projekti sai eurooppalaisen laatumerkin. 
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Koulu- ja kulttuurikeskuksen rakennustyömaa vaikutti yhtenäiskoulun ja lukion piha-alueeseen ja kulkureitteihin, 
mutta turvallisuus pystyttiin takaamaan työmaa-alueen aitauksella. Uudet tilat ovat lisänneet työhyvinvointia ja 
jaksamista sekä oppilaiden/opiskelijoiden että henkilökunnan mielestä (yhtenäiskoulu ja lukio). 

Varhaiskasvatus: 

Varhaiskasvatuspaikka on pystytty järjestämään lakisääteisessä ajassa 99 prosentille paikkaa hakeneista. Saa-
rijärven kaupunki valikoitui koekunnaksi 2-vuotiseen esiopetuskokeiluun ja kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset 
kuuluivat koeryhmään. Ikäluokasta 72% osallistui päiväkodissa toteutettuun 2-vuotiseen esiopetukseen.  

Vuoden lopussa palvelujen piirissä oli 332 lasta, joista esioppilaita oli yksivuotisessa esiopetuksessa 93 lasta ja 
2-vuotisessa esiopetuskokeilussa 63. Kaikista palvelunpiirissä olevista lapsista päiväkodeissa oli 290, kolmen 
kasvattajan perhepäiväkodissa 12, kahden kasvattajan perhepäiväkodissa 8 ja omassa kodissaan työskentele-
villä perhepäivähoitajilla 22.  

Tavoitteena oli, että kaksi kolmen kasvattajan perhepäivähoitokotia muuttuu 1.8.2021 alkaen kahden kasvatta-
jan perhepäivähoitokodiksi. Tämä toteutui vain toisen ryhmäperhepäiväkodin osalta. 

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 80 paikkaa: 76 paikkaa päiväkoti Solmussa ja neljä paikkaa 
omassa kodissaan työskentelevällä perhepäivähoitajalla. Yksityinen ryhmäperhepäiväkoti Peuhula lopetti toi-
mintansa 30.6.2021. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä maksettiin kuukausittain keskimäärin 70 lap-
sesta. Esiopetusta ostettiin päiväkoti Solmusta kevätkaudella 20 ja syksyllä 32 lapselle (sekä yksi että kaksivuo-
tinen esiopetus).  

Kotihoidon tukea sai kuukausittain keskimäärin 64 perhettä ja osittaista/joustavaa hoitorahaa keskimäärin 13 
perhettä. Näillä tuilla hoidettavia lapsia oli kuukausittain yhteensä 92-116. Määrä on 10 % pienempi kuin 
edellisenä vuonna. 

Kansalaisopisto: 

Opetustuntimäärä ja valtionosuus: vuonna 2021 kansalaisopisto-opetusta ja taiteen perusopetusta toteutui yh-
teensä 8133 tuntia, valtionosuutta kansalaisopisto-opetukseen saatiin 7199 tunnille. 

Opiskelija- ja kurssimäärät: Kansalaisopistotoimintaan osallistui 2909 kurssilaista vuonna 2021, koulutuksia jär-
jestettiin yhteensä 340, opistossa työskenteli 88 tuntiopettajaa.  

Toiminta: Kevätkauden 2021 aikuisten ryhmämuoroinen opetus järjestettiin voimassa olleiden kokoontumisrajoi-
tusten mukaisesti suurelta osin erilaisin poikkeavin opetusjärjestelyin, mm. jakamalla suurimpia opetusryhmiä ko-
koontumaan vuoroviikoin alle 20 osallistujan ryhmissä. Näiden järjestelyiden seurauksena suurelle osalle kurssien 
osallistujia palautettiin kurssimaksuja heiltä peruuntuneiden tai vähentyneiden opetustuntien perusteella opistolle 
hyväksytyn poikkeuksellisia tilanteita koskevan varautumissuunnitelman mukaisesti. 

Tapahtumat: Koronatilanteen hillitsemiseksi määrättyjen kokoontumisrajoitusten vuoksi yleisötapahtumia ei järjes-
tetty kevätkaudella 2021, kansalaisopiston ja kuvataidekoulun näyttelyt kuitenkin järjestettiin kaupungintalon 
aulan näyttelytiloissa, mutta ilman perinteisiä avajaistilaisuuksia. Syyskaudella 2021 toteutuivat eläkeläisten 
kuorojen joulukonsertit. 

Avustukset: Opintosetelityyppisellä avustuksella on tuettu merkittävästi eri kohderyhmien (ikääntyneet, työttömät, 
maahanmuuttajat) opintoihin osallistumismahdollisuuksia joko kurssimaksuja alentamalla tai järjestämällä maksut-
tomia kursseja kohderyhmille. Opintosetelityyppistä avustusta vuosille 2020 – 2021 oli käytettävissä 7.250 €. 

Vapaan sivistystyön kolmas ylimääräinen avustus vapaan sivistystyön oppilaitoksille käyttötalouteen poikkeusti-
lanteen aiheuttamien tulomenetysten korvaamiseksi 1.1.2021 - 31.12.2021 ajalta oli haettavana Opetushalli-
tukselta 31.8.2021 mennessä. Saarijärven kansalaisopistolle myönnettiin avustusta 11.100 € päätöksella 
23.11.2021 153/2876/2021. Avustuksen käyttö on raportoitava Opetushallitukselle 30.6.2022 mennessä. 

Talous: Kansalaisopiston talousarvio alittui 1.459 €, käyttöaste 99,7 %. 

Kirjasto:  

Koronasta huolimatta kirjaston toiminta pysyi lähes normaalina. Kirjasto pystyi pitämään normaalisti ovensa auki 
ja omatoimi oli käytössä koko vuoden, lukuun ottamatta paria sulkupäivää, jotka johtuivat palvelinvaihdosta ja 
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koulukeskuksen sähkötöistä. Aukioloajan lisäys ja omatoimen käyttö näkyi kävijä- ja lainatilastoissa. Lainaukset 
nousivat 6 % ja fyysiset käynnit 34 %. Myös verkkokäynneissä oli kasvua 8 % edelliseen vuoteen verrattuna.  

Rajoitukset mm. kävijämäärissä ja henkilökuntamuutokset vaikuttivat siihen, että kirjastossa ei järjestetty tapah-
tumia yhtä paljon kuin aiemmin, kuitenkin osallistujamäärä nousi hieman edellisestä vuodesta. Käyttäjille suunnat-
tuja käyttäjäkoulutuksia järjestettiin edellisvuotta enemmän, vaikka osallistujamäärät olivat pienemmät. Tämä 
selittyy mm. yksittäisille asiakkaille pidettyjen digineuvontojen lisääntymisellä.   

Hankintamäärärahojen leikkaus näkyi fyysisen aineiston hankintamäärissä, jotka laskivat 30 %. Aineistomäärä-
rahojen vähentyminen vaikutti mm. fyysisien lehtien määrän vähentymiseen 29 nimekkeen verran. Osaltaan tämä 
luultavasti vaikutti e-lehtien lainamäärien nousuun.   

Kirjaston palveluita supistettiin hieman lakkauttamalla kaksi siirtokokoelmaa niiden vähäisen käytön vuoksi. Lak-
kautettavat siirtokokoelmat sijaitsivat vanhustentalo Mansikassa ja Puolukassa.  Kirjaston talous alittui hieman 
annetusta raamista. Toimintakate/jäämä 11 607 euroa, käyttöaste 97 %. Tammikuun 2022 lopulla kirjautui mm. 
tuloja arvioitua enemmän. Säästöjä tuli mm. henkilöstökuluista, johtuen henkilöstövaihdoksista ja sijaisjärjeste-
lyistä.  

Museo:  

Museoammatillinen henkilöstö suunnitteli ja toteutti näyttelyt, tapahtumat, markkinoinnin ja verkkotoiminnan mu-
seotoimenjohtajan johdolla ja osallistuessa työhön. Henkilöstö hoiti asiakkaiden tieto- ja kuvapalvelupyynnöt ja 
kokoelmatyön. Kokoelmat karttuivat yli tuhannella uudella lahjoituksella ja uuteen Koulu- ja kulttuurikeskukseen 
amanuenssi valitsi kokoelmista runsaasti taidetta.  

Museossa on yhteensä kolme vakinaista työntekijää ja toimistosihteerin työpanos on keskimäärin 20 % osa-ai-
katyötä viikossa. Infon asiakaspalvelussa on toiminut määräaikaisesti työllistettyjä henkilöitä yksi kerrallaan kes-
kimäärin kuuden kuukauden työjaksossa.  

Saarijärven museon päärakennus oli avoinna koko vuoden paitsi näyttelyn vaihtojen aikoina. 

Hyvän ympäristön teemavuotena tuotiin esille hyviä ympäristöjä ja miljöitä Saarijärvellä ja muualla. Museon 
kolme näyttelyä rakentuivat sarjaksi, jossa käsiteltiin ihmiskuntamme ja planeettamme nykytilaa sekä tulevai-
suutta, eläinteemoja ja erilaisia paikkoja taiteessa. Lisäksi tapahtumissa ja opetustoiminnassa toteutettiin taide- 
ja ympäristökasvatusta. Matkalla maan keskipisteeseen -näyttely (3.2.– 25.4.) on joka viides vuosi järjestettävä 
keskisuomalaisen nykytaiteen katsaus, johon tällä kertaa osallistuivat Jyväskylän taidemuseon kanssa Keuruun 
museo ja Saarijärven museo. Kesän 2021 päänäyttely Eettinen eläin (19.5.– 24.10.) nosti esille eläinten kohteluun 
ja estetiikkaan liittyviä asioita. Esillä oli 11 korkeatasoista ja pääosin Keski-Suomessa vaikuttavaa taiteilijaa 
teoksineen. Hyvässä miljöössä -näyttelyssä (10.11.2021–23.1.2022) oli MarjaLeena Pohjola-Valkolan ja Marjo 
Hallilan teoksia, joissa tuotiin esille myös paikan henkeä. Hyvässä miljöössä -näyttely rohkaisi kävijöitä omakoh-
taiseen kokemiseen muuttuvassa miljöössä ja koululaisille järjestettiin museotoimenjohtajan suunnittelema ympä-
ristökasvatusprojekti työpajoineen. Lisäksi museo toteutti Kulttuuriraitin opastekyltteineen Saarijärven keskustaan. 

Kesäkohteista Kivikauden kylä oli avoinna 16.6.– 8.8. sekä vielä syksyllä sopimuksen mukaan koululuokille. Mar-
lene Lindeman ja Annamari Henttinen hoitivat Kivikauden kylän toimintaa ja ohjelmapalveluja erillisen sopimuksen 
mukaisesti, joka tehtiin Saarijärven kaupungin ja Osuuskunta Värkkäyksen välisenä.  Juhola ja Galleria Jarska 
oli avoinna yleisölle kesäkaudella 12.6.–15.8.2021 la–su 12–16. Säätyläiskotimuseo & J. L. Runeberg -näyttely 
olivat suljettuina säästösyistä ja ryhmille avoinna vain tilauksesta. Toivi Järvisen taidekoti oli avoinna ryhmille 
tilauksesta ja Toivi Järvisen puutarhajuhlan 4.8. aikana. Mahlun maapallopatsaan alueen puustoa harvennettiin 
ja kyläyhdistys siisti aluetta talkootyönä.  

Museo organisoi kaupungintalon aulan näyttelyt vuoden 2021 aikana. Museon ylläpitämissä kohteissa vieraili 
yhteensä 7503 henkilöä.  

Museotoiminta toteutui monimuotoisena, vaikka ajoittain koronarajoitukset estivät talven tapahtumien järjestä-
mistä fyysisissä tiloissa ja niiden osittainen siirtyminen verkkoon vähensi kävijämäärää.  

Museolle myönnettiin lisätalousarviossa 40 000 euroa, koska alkuperäinen talousarvio ei kattanut kohonneita 
kiinteistö- ja toimintamenoja ja koronatilanne heikensi kävijämäärää.  
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Vapaa-aikatoimi: 

Vuoden 2021 aikana vapaa-aikapalveluiden toiminnan tarkoituksena oli ylläpitää vapaa-aikapalveluiden pal-
veluiden taso ja järjestää edellisten vuosien mukaisia tapahtumia mm. liikuntaleiri, Yhdessä enemmän-messut, 
lasten ja nuorten roolipelileiri sekä nuorten kesätyöleiri. 

Koronapandemian takia vapaa-aikatoimi ei pystynyt järjestämään yhteistyökumppaneiden kanssa Yhdessä 
enemmän messuja eikä liikuntaleiriä. Nuorisotoimen leiritoiminta kyettiin järjestämään. Nuorisotalon ja liikunta-
ryhmien toimintaa jouduttiin rajoittamaan osallistujien lukumäärän osalta. 

Edellisen vuoden lomautukset ja rekrytointikielto vaikuttivat palvelutason laatuun, eniten tämä näkyi ulkoilualuei-
den hoidossa. Edellisten vuosien tapaan retkeilyreittien ja kuntoratojen ylläpito ei ollut mahdollista ja latupohjat 
jäi osittain raivaamatta.  

Länsi- ja Sisäsuomen Aluehallintovirasto AVI myönsi avustuksia edellisten vuosien tapaan nuorisotyön kerhotoi-
mintaan, jota järjestettiin nuorisotalolla sekä koululla. AVI myönsi etsivään nuorisotyöhön avustusta aiempien vuo-
sien tapaan kahden etsivän palkkaamiseksi. Lisäksi saatiin vuodeksi lisäavustus yhden ylimääräisen määräaikai-
sen etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Määräaikainen etsivä kehitti koronapandemian aikaisen verkossa 
olevan nuorisotyön toteuttamista. Määräaikainen etsivä helpotti pandemian aiheuttamaa työkuormaa etsivässä 
nuorisotyössä. 

Vuosi 2021 oli edelleen haastava vapaa-aikapalveluiden kannalta. Koronapandemia vaikutti palveluiden asia-
kasmääriin ja tästä syystä tulojen kertyminen Uimahalli-Kuntokeskus Aarresaaressa jäi arvioitua alhaisemmaksi. 
Hyvänä asiana palveluiden kannalta oli talven aikainen alkaminen. Rinteet saatiin aukaistua kuukautta edellis-
vuotta aiemmin. Rinteiden osalta tulot kasvoivat, mutta myös menot nousivat esimerkiksi henkilöstön palkkaamisen 
sekä lumettamisen aloittamisen myötä. 

Vapaa-aikapalveluiden budjetti ylittyi. Syy ylitykseen on Uimahalli–Kuntokeskus Aarresaaren tulojen alhainen 
kertyminen. Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2021 tulotasoa nostettiin, kun talousarviossa kehystä pienennettiin. 
Tulotasoa nostettiin 2019 tasolle, mutta tulojen kertyminen jäi pandemian takia edelleen pieneksi.  

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt johtopäätök-
set 

Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta, keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvon-
nan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella: 

Sisäinen valvonta on toteutunut pääosin lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Koronapandemia on 
osin vaikuttanut kaikkeen arjen toimintaan ja asioiden priorisointiin. Sivistyslautakunnan sisäiset tarkastajat eivät 
tehneet toiminnan tarkastusraporttia. Valtion erityisavustuksia ja koronatukia haettiin ja saatiin, mutta niitä jäi 
myös epähuomiossa osin hakematta. Avustusten ja hankkeiden haun seuraaminen on sirpaleista ja haastavaa 
monien toimijoiden verkostossa. 

Arvio riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeiset johtopäätökset: 

Toteutunut pääosin lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Riskikartoituksia on tehty ja päivitetty ja 
todetut riskit on otettu huomioon toiminnassa. Kouluilla on käytössä Riski-Arvi –ohjelma koulun arjen turvallisuuden 
arvioimiseen. Erilaisten toimintaan liittyvien riskien arviointi ja ennaltaehkäisy ovat tärkeä osa sivistystoimen yk-
siköiden toimintaa. Toimipisteisiin on tehty toiminnassa tarvittavat lakisääteiset suunnitelmat. Kouluilla ja varhais-
kasvatuksen toimipisteissä on harjoiteltu erilaisia arjen riskitilanteita varten (esim. hätätilanteet ja tiloista poistu-
misharjoitukset). Henkilökunnan ensiapuvalmiuksia on pidetty yllä (mm. hätäensiapukertaukset). Valtionavustusten 
seuraamista ja hakua varten on tiivistetty sivistysosaston johtoryhmän valmiutta koko osaston hakujen seuraami-
seen. Kaupunkiin on perustettu myös hankekoordinaattorin toimi. Toimenhaltijan tehtäviin kuuluu seurata ja tarvit-
taessa avustaa kaikkien hallintokuntien hankkeita. 
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Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 

Henkilöstön poissaolojen aiheuttamat sijaisjärjestelyt sekä rekrytointivaikeudet ovat edelleen merkittävä riski 
ja vievät paljon esihenkilöiden työaikaa. Rekrytointivaikeuksia oli etenkin oppilashuollossa (koulupsykologi) 
ja varhaiskasvatuksessa (varhaiskasvatuksen opettajat). Rekrytoinnissa kokeiltiin uusia työmuotoja (koulupsy-
kologi, headhunting Eilakaislan kautta), mutta ne eivät tuottaneet tulosta. Muuntokoulutuksiin aktivoimisella on 
yritetty varautua tulevaisuuden haasteisiin (mm. varhaiskasvatus). Henkilöstön osaamiseen liittyen erityisesti 
hankinta- ja tietoturva-asiat vaativat lisäkoulutusta ja kertaamista. Organisaatio on haavoittuva, liikaa asi-
oita jää edelleen yksittäisen työntekijän osaamisen ja toimien varaan. Henkinen työhyvinvointi ja työssä jak-
saminen ovat kärsineet vaativan vuoden/vuosien aikana. Työnohjauksella on pystytty osin vastaamaan hen-
kilökunnan henkisen kuormituksen purkamiseen. Opetus- ja kasvatustyössä on ollut silloin tällöin ns. läheltä piti 
–tilanteita ryhmissä olevien aggressiivisten lasten takia. Ryhmäkokoihin ja avustavan henkilökunnan määrään 
on yritetty kiinnittää huomiota turvallisuuden takaamiseksi. Huolta ovat aiheuttaneet myös vaativat oppilas-
tilanteet, jotka ovat lisääntyneet. Oppilaiden ahdistuneisuus ilmenee koulutyössä monella tavalla. Opettajan 
valmiudet hoitaa tilanteita oman opetustyön ohella on haasteellista. 

Uuden henkilöstön perehdyttämiseen ja henkilöstön vertaismentorointiin tarvittaisiin enemmän aikaa työhy-
vinvoinnin lisäämiseksi. Perehdyttämiseen saatiin avuksi uusi sähköinen työkalu Intro, jonka sisäänajo alkoi 
loppuvuonna. 

 
 

 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Sivistyspalvelut ja vapaan sivistystoimen palvelut 2021  

TAVOITEASETANTA 2021 ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategi-
assa nimetty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTU-
UHEN-
KILÖT/-
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Kaupungilla on osaava, aloit-
teellinen ja kehittävä henki-
löstö  

 

Henkilöstön osaa-
misesta ja jaksami-
sesta huolehtimi-
nen (riittävä henki-
lömäärä, koulutus 
ja työnohjaus) 

 

Esihenkilöt, 
koko hen-
kilöstö 

Täydennyskoulutus to-
teutunut pääosin 
verkossa, webinaareja; 
yksilö-työnohjausta to-
teutunut paljon kou-
lutoimessa 

Toteutunut 
pääosin  

hyvin. 

Kehitysideoiden 
kerääminen 

Esihenkilöt, 
koko hen-
kilöstö 

Yksikkö- /tiimikohtaiset 
palaverit harventuneet 
jonkin verran koronan 
takia 

Toteutunut 

kohtuullisesti. 

 

Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- 
ja kulttuurikeskus 

 
 

Laaja-alainen 
yhteistyö ja toimi-
javerkosto 

Esihenkilöt, 
koko hen-
kilöstö 

Ei ole edistynyt toivot-
ulla tavalla ko-
koontumisrajoitusten 
takia. 

Korona-
tilanne 
vaikeuttanut 
toteuttamista. 

Uuden toimin-
takulttuurin luomi-
nen 

Esihenkilöt, 
koko hen-
kilöstö 

Yhtenäiskoulun pro-
koulu -hanke ja sitout-
tava kouluyhteistyö -
hanke. 

Toteutunut 

kohtuullisesti. 
Tarvitsee ai-
kaa. 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Sivistyspalvelut ja vapaan sivistystoimen palvelut 2021  

TAVOITEASETANTA 2021 ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategi-
assa nimetty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUU-
HENKILÖT/-
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Markkinoinnin ja viestinnän te-
hostaminen 

Erilaisten viestintäka-

navien monipuolinen 

käyttäminen, näky-

vyyden lisääminen 

Esihenkilöt, 
koko henki-
löstö 

FB-sivut, ajankohtainen 
tiedottaminen kaupun-
gin fb- ja nettisivuilla. 
Lehtijutut 

Toteutunut 
hyvin. Paran-
nettavaa on. 

Toiminnan hiilijalanjäljen pie-
nentäminen 
 

Palveluiden tuottami-

nen kestävän kehi-

tyksen periaatteita 

noudattaen 

 

Esihenkilöt, 
koko henki-
löstö 

Paperiasiointi vähäistä: 
varhaiskasvatus, 90 % 
perheistä käyttää säh-
köistä asiointia; koulut 
melkein 100 % käyttää 
sähköistä asiointia Wil-
man kautta 

Tehostunut 
huomattavasti 
aikaisem-
masta. 

Tarpeettomien vä-

lineiden kierrättä-

misen tehostami-

nen  

 

Esihenkilöt, 
koko henki-
löstö 

Yhteistyö kierrätyskes-
kuksen kanssa (esim. 
lakkautettujen yksiköi-
den kaluston kierrätys) 
 

Tehostunut 
aikaisem-
masta. 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 

Perusopetus ja lukio: 
- Oppivelvollisuuden laajentuminen alkoi (maksuton 2. aste) 

- Toiminnan alkaminen uusissa tiloissa Koulu- ja kulttuurikeskuksessa 

- Kolkanlahden koulun yhdistyminen Yhtenäiskouluun 1.8.2021 alkaen 

Varhaiskasvatus ja esiopetus: 
- Varhaiserityisopetuksen kehittäminen konsultointia ja samanaikaisopettajuutta vahvistamalla (2 kveo ja 1 

veo)  

- 2-vuotisen esiopetuksen käynnistyminen Saarijärvellä 17.8.2021 

- Johtamisjärjestelmän muutoksen saattaminen arjen käytäntöön  

- Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluverkon jatkotyöstäminen  
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Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1150 SIVISTYSPALVELUT 02

Koko SIVISTYSPALVELUT 02

Tuotot € 663 390,12 588 250,00 802 167,70

Toimintakulut € -13 630 342,29 -14 813 678,00 -15 093 396,16

Toimintakate € -12 966 952,17 -14 225 428,00 -14 291 228,46

Toimintakate / asukas € -1 392,95 -1 528,14 -1 552,04

1151 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 03

Tuotot € 15 052,13 15 000,00 25 082,04

Toimintakulut € -203 915,28 -243 609,00 -252 553,84

Toimintakate € -188 863,15 -228 609,00 -227 471,80

Toimintakate / asukas € -20,29 -24,56 -24,70

1155 VARHAISKASVATUS 03

Tuotot € 354 651,11 290 250,00 342 602,22

Toimintakulut € -4 336 040,50 -4 626 136,00 -4 643 513,54

Toimintakate € -3 981 389,39 -4 335 886,00 -4 300 911,32

Toimintakate / asukas € -427,69 -465,77 -467,08

Toimintakate / alle 7-vuotias asukas € -7 497,91 -8 165,51 -8 400,22

1158 PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Koko PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Tuotot € 293 686,88 283 000,00 434 483,44

Toimintakulut € -9 090 386,51 -9 943 933,00 -10 197 328,78

Toimintakate € -8 796 699,63 -9 660 933,00 -9 762 845,34

Toimintakate / asukas € -944,97 -1 037,81 -1 060,26

301 PERUSKOULUTOIMI 04

Tuotot € 272 782,81 280 000,00 409 064,87

Toimintakulut € -8 143 916,87 -8 591 705,00 -8 898 064,17

Toimintakate € -7 871 134,06 -8 311 705,00 -8 488 999,30

Toimintakate / asukas € -845,54 -892,87 -921,92

Toimintakulut / oppilas € -9 502,82 -10 072,34 -10 443,74

Oppilaat, yhteensä 20.9. kpl 857,00 853,00 852,00

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

Oppilaat, tehostettu tuki 20.9. kpl 163,00 149,00 159,00

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, 

vaikeimmin kehitysvammaiset hlö 13,00 13,00 11,00

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, 

muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset hlö 15,00 14,00 12,00

Kuljetettavat oppilaat hlö 331,00 325,00 346,00

Kuljetuskustannukset / kuljetettava oppilas € -2 121,43 -2 375,38 -2 475,82
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Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

302 LUKIO 04

Tuotot € 20 904,07 3 000,00 25 418,57

Toimintakulut € -946 469,64 -1 352 228,00 -1 299 264,61

Toimintakate € -925 565,57 -1 349 228,00 -1 273 846,04

Toimintakate / asukas € -99,43 -144,94 -138,34

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 98,00 104,00

Soveltavat kurssit kpl 19,00 16,00 16,50

Syventävät kurssit kpl 69,00 79,00 75,00

Kursseja yhteensä kpl 187,00 193,00 195,50

1161 VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Koko VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Tuotot € 313 939,81 459 100,00 523 656,30

Toimintakulut € -1 068 134,32 -1 128 176,00 -1 231 702,36

Toimintakate € -754 194,51 -669 076,00 -708 046,06

Toimintakate / asukas € -81,02 -71,87 -76,89

360 LIIKUNTAPALVELUT 04

Toimintakate € -596 306,92 -490 791,00 -535 455,73

Toimintakate / asukas € -64,06 -52,72 -58,15

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

Käyttötunnit h 1 424,00 2 300,00

Yksilökäynnit kpl 47 166,00 72 000,00 51 581,00

361 NUORISOTYÖ 04

Toimintakate € -128 684,95 -143 785,00 -136 192,98

Toimintakate / asukas € -13,82 -15,45 -14,79

Asiakkaat hlö 5 461,00 7 235,00 7 379,00

Kulut / asiakas € -35,89 -26,85 -31,41

363 AVUSTUKSET 04

Toimintakate € -29 202,64 -34 500,00 -33 813,72

Toimintakate / asukas € -3,14 -3,71 -3,67

1164 KULTTUURIPALVELUT 03

Tuotot € 424,18 0,00 320,00

Toimintakulut € -54 466,57 -30 193,00 -31 963,93

Toimintakate € -54 042,39 -30 193,00 -31 643,93

Toimintakate / asukas € -5,81 -3,24 -3,44

Avustettavien järjestöjen määrä kpl 6,00 8,00

Kulut / avustettava järjestö € -9 077,76 -3 995,49

Pysyvät näyttely kpl 3,00 3,00

Vaihtuvat näyttelyt kpl 4,00 5,00
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Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1165 MUSEO 03

Tuotot € 43 668,22 39 070,00 33 313,05

Toimintakulut € -410 483,60 -428 339,00 -427 692,85

Toimintakate € -366 815,38 -389 269,00 -394 379,80

Toimintakate / asukas € -39,40 -41,82 -42,83

Käynnit kpl 5 708,00 8 000,00 7 503,00

Pysyvät näyttely kpl 5,00 4,00 3,00

Kokoelma kartunta kpl 11 066,00 50,00 1 147,00

1167 KANSALAISOPISTO 03

Toimintakate € -503 081,01 -507 793,00 -506 333,58

Toimintakate / asukas € -54,04 -54,55 -54,99

Maksutuottojen osuus toimintakuluista % -14,92 -15,80 -16,82

Opiskelijat hlö 1 940,00 2 450,00 1 635,00

Kulut / opiskelija € -336,57 -266,51 -398,36

Peittävyys (opiskelijat/asukkaat) % 20,84 26,32 17,76

Kurssilaiset hlö 3 900,00 4 800,00 2 905,00

Kulut / kurssilainen € -167,42 -136,03 -224,20

Kurssit kpl 397,00 410,00 336,00

Opetustunnit lkm 8 166,00 8 918,00 8 121,00

Tuntiopettaja yms. hlö 101,00 122,00 86,00

Toimintayksiköiden lkm. kpl 5,00 3,00 2,00

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 1,00 1,00 1,00

1168 KIRJASTO 03

Tuotot € 23 356,59 8 300,00 13 632,39

Toimintakulut € -414 656,15 -419 980,00 -413 622,42

Toimintakate € -391 299,56 -411 680,00 -399 990,03

Toimintakate / asukas € -42,03 -44,22 -43,44

Käynnit kpl 72 781,00 84 000,00 97 504,00

Toimintakulut / käynti € -5,70 -5,00 -4,24

Käynnit / asukas kpl 7,82 9,02 10,59

Lainaajat kpl 2 988,00 3 100,00 2 742,00

Peittävyys (Lainaajat / asukas) % 32,10 33,30 29,78

Lainaukset kpl 114 399,00 136 000,00 121 364,00

Kulut / lainaus € -3,62 -3,09 -3,41

Lainaukset / asukas kpl 12,29 14,61 13,18
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2.1.4.2. Viitasalo-opisto  

 

 

 

 

 

 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuualue 

 Viitasalo-opisto 

Vastuualueen keskeiset tehtävät 

 Musiikin ja tanssin taiteen perusopetus 

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Toiminta: Vuodelle 2021 suunniteltu opetustuntimäärä oli 5604 tuntia, opetusta toteutui 5530 tuntia, 74 tuntia 
suunniteltua vähemmän. Opetusta toteutui 417 tuntia alle valtionosuuden perusteena käytetyn opetustuntimää-
rän 5947 tuntia. Opetustuntimäärää ovat alentaneet tiukkojen talousarviokehysten toteuttamiseksi tehdyt ope-
tustuntimäärän alentamiset, mm. yhteissoittotuntien poistaminen sekä myös hakijamäärän alenemisesta johtuva 
oppilasmäärien aleneminen ja siitä johtuva opetustuntimäärien aleneminen. Yksi opettajanviran haltija on tämän 
seurauksena ollut osa-aikaistettuna syyslukukaudesta 2020 alkaen.  

Valtionosuudesta päättävä Opetushallitus pyysi 13.10.2021 selvityksen opetustuntimäärän alenemisesta vuo-
den 2022 valtionosuuspäätöksen valmistelua varten. Selvitys annettiin 15.10.2021. Opetustuntimäärän alene-
misen seurauksena Viitasalo-opiston valtionosuuden perusteena käytettävä opetustuntimäärä aleni 50 tunnilla 
5900 tuntiin vuodelle 2022.  

Musiikin ja tanssin perusopetus pystyttiin järjestämään monipuolisesti ja opetussuunnitelmien mukaisesti. Musii-
kinopetusta järjestettiin kaikissa toimintakunnissa. Musiikin perusopetus toteutetaan laajan oppimäärän mukai-
sesti, tanssin perusopetuksessa yleisen oppimäärän mukaisesti.  

Oppilaskonsertteja, muita konsertteja ja tanssiesityksiä ei koronatilanteen vuoksi voitu järjestää keväällä 2021, 
syyskauden 2021 joulukonsertit järjestettiin kaikissa kunnissa. 

Talous: Kuntien maksuosuuksien tarkistuksen jälkeen talousarvio toteutuu 101,4 % käyttöasteella, toimintakate 
-318.074 €, toimintakate ylittyy 4.468 € arvioidusta (Toteumavertailu 2021, 3.2.2022). 

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt johtopää-
tökset 

 Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta: 

Toteutunut suunnitellusti. 

Arvio riskienhallinnan toteutumisesta: 

Toteutunut suunnitellusti. 

Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 

2) toimitilojen terveellisyys (riskitaso 4), riski on toteutunut, Säästölän käyttö opetustilana lopetettu 1.8.2022 
alkaen, kaikki musiikinopetus siirretty Väistökoululle, Valolaan, Mannilan kartanoon ja Kunnantuvalle. 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Viitasalo-opisto 2021, seuranta 1-12 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-YKSI-
KÖT 

TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat, asiakaslähtöiset palvelut Helposti tavoitetta-
vissa olevat ja kohtuu-
hintaiset palvelut. 

Opiston reh-
tori 

Maksuja ei 
korotettu lv 
2020 – 2021; 
lv 2021 – 
2022 1,5% 
korotus 

Toteutunut  

Opetusta järjestetään 
kaikissa toimintakun-
nissa. 

 

Opiston reh-
tori 

Opetusta jär-
jestetty kai-
kissa kun-
nissa 

toteutunut 

Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja 
kehittävä henkilöstö 

Opetushenkilöstö 
muodollisesti kelpoi-
nen. 

 

Opiston reh-
tori 

 toteutunut 

Koulutussuunnitelma 
vuosittain. 
Omaehtoiseen koulut-
tautumiseen kannusta-
minen ja tukeminen. 
Kehittämisideoiden ke-
rääminen. 

 

Opiston reh-
tori 

Koulutus-
suunnitelma 
laadittu. 
Koronan 
vuoksi koulut-
tautuminen 
ollut hankalaa 

toteutunut 
osittain 

Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kult-
tuurikeskus  

 

Eri toimijoiden välisen 
uuden toimintakulttuu-
rin kehittäminen. 

 

Opiston reh-
tori, yhteis-
työtahot 

 kesken 

Kulttuurikasvatussuun-
nitelma. 

Sivistys-
osasto, pe-
rusopetus, 
opiston reh-
tori 

 kesken 

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen Toiminnan järjestämi-
nen kestävän kehityk-
sen periaatteiden mu-
kaisesti (esim. opetus 
järjestetään lähellä op-
pilaita) 

Opiston reh-
tori, koko 
henkilöstö 

Opetusta tar-
jolla kaikissa 
toimintakun-
nissa 

toteutunut 

    

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 

-- 
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2.1.5.  Tekninen toimi 

2.1.5.1. Tekniset- ja ympäristöpalvelut 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021                                            Tekninen lautakunta 23.2.2022 § 13 

 

Vastuuryhmä 

Tekniset- ja ympäristöpalvelut  

 

Vastuuryhmän keskeiset tehtävät 
 

Teknisen toimen tehtävänä on vastata kaupungin teknisen- ja ympäristöpalveluiden järjestämisestä kuten kun-
nallistekniikka-, kaupungin vesi- ja viemärilaitos- ja tuottajapalvelut, jossa tuotetaan rakennuttaminen, kiinteis-
tönhoito, kunnossapito sekä puhtaus- ja ravitsemuspalvelut. Toimiala tuottaa myös rakennusvalvonnan, ympä-
ristösuojelun ja maaseutupalvelun viranomaistehtävät.  
 
Hallinto vastaa teknisen- ja ympäristöpalvelujen hallinnosta ja taloudesta, kokouksien valmistelusta ja osallis-
tuu kaupungin johtoryhmätyöskentelyyn. Tekninen johtaja toimii uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen hankejohta-
jana ja toimii samalla tuottajapalvelut – vastuualueen esimiehenä.   
Teknisessä lautakunnassa on seitsemän (7) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.  Tekninen lauta-
kunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuussa ja tarvittaessa lukuun ottamatta heinäkuuta. Lautakunta on ko-
koontunut toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa.  
Lupalautakunta on kokoontunut kolme kertaa.   

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutuminen  
Teknisen toimialan toiminta jatkui vakiintuneena ja käyttötalous ylti taloudellisesti positiiviseen tulokseen. Sa-
moin investointitöiden työohjelmat saatiin toteutettua.  
 
Hallinto- ja viranomaispalvelut 
 

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1163 VIITASALO-OPISTO 03

Tuotot € 223 034,15 213 687,00 212 665,26

Toimintakulut € -531 431,89 -527 293,00 -530 673,34

Toimintakate € -308 397,74 -313 606,00 -318 008,08

Toimintakate / asukas € -33,13 -33,69 -34,54

Tutkintotavoitteiset opiskelijat, 20.9 hlö 185,00 164,00 169,00

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

Musiikkiopiston opiskelijat yhteensä hlö 233,00 214,00 219,00

Netto / musiikkiopiston opiskelija € -1 323,60 -1 465,45 -1 452,09

Opetustunnit lkm 5 566,00 5 650,00 5 530,00

Opetustunnit / musiikkiopiston opiskelijah 23,89 26,40 25,25

Netto / opetustunti € -55,41 -55,51 -57,51

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

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 5,00 5,00 6,00

Tuntiopettaja yms. hlö 11,00 14,00 10,00

Valtionosuudet € 269 624,00 278 606,00

Netto+valtionosuus € -38 773,74 -39 402,08
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Rakennusrekisterin päivitysprojektia jatkettiin. Rekistereihin on lisätty runsaasti olemassa olevia rakennuksia ja 
tammikuussa 2021 annettiin lautakunnalle tiedoksianto tuloksista. 
 
Ympäristösuojelussa on annettu 4 laajaa ympäristölupapäätöstä. Kaupungin alueella on 37 voimassa olevaa 
ympäristökohdetta ja rekisteröityjä toimintoja 10 kpl. Maa-ainesluvat 32 kpl on tarkastettu ja tallennus/päivi-
tys tehty NOTTO –järjestelmään. Maa-aineksien otto oli 466 000 k-m³. Maisematyölupia on annettu 14 ja 
lausuntoja 30 kpl. Saarijärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma hyväksyttiin KH 14.6.2021. Vieraslajitor-
juntatyötä jatkettiin.  
 
Rakennusvalvonnan suurimmat hankkeet olivat koulu- ja kulttuurikeskuksen 2-vaiheen aloittaminen ja Verson-
silmu Oy:n palvelutalon valmistuminen. Omakotitaloja oli kuusi. Vuoden aikana rakentaminen kohdistui pääasi-
assa rakennusten laajennuksiin, pihasaunoihin ja talousrakennuksiin ja pieniin rakennelmiin, joissa havaittiin ko-
ronan lisäävä vaikutus. Tuulivoimaloita alettiin rakentamaan Soidinmäelle 7 kpl ja Haapalamminkankaalle 5 
kpl. Myönnettyjen lupien kerrospinta-ala oli 32 077 m² (v. 2020 oli 47 154 m²). Kaupunki tuotti Uuraisten 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävät myyntipalveluna, mikä näkyi osaltaan rakennusvalvonnan hy-
vänä katteena.  
 
Tuottajapalvelut 
 
Koulu- ja kulttuurikeskuksen 2-vaiheen rakentaminen alkoi toukokuussa. Sitä ennen purettiin keskuskoulu ja He-
rajärven koulun käsityösiipi. Uuden paloaseman hankesuunnitelma valmistui alkuvuodesta. 
 
Vuonna 2021 kunnossapito on pyrkinyt keskittymään kiireellisiin rakennusten kunnostuksiin, sekä LVIA-tekniikan 
kunnossa pysymiseen. Vuosittainen budjetti on pysynyt lähes saman suuruisena, jolla pyritään parhaan mu-
kaan hoitamaan kiinteistöjen korjauksia, sisäilmaongelmia, sekä vanhenevaa talotekniikkaa. Toteutettiin myös 
vuokra-asuntojen kunnostuksia. 
 
Kiinteistönhoitopalvelut huolehtivat kaupungin toimitilojen ja vuokra-asuntojen kiinteistöhoitopalveluista. Toi-
minta on vakiintunutta. Uusien rekrytointien avulla päästiin takaisin ns. parityöskentelyyn, jossa jokaisella kiin-
teistöhoitajalla on nimetty sijainen, jolla varmistetaan riittävä palvelutaso. Uusi kiinteistönhoitokone oli iso apu. 
  
Puhtauspalvelut hoitavat kaupungin toimitilojen ja kerrostalojen yleisten tilojen puhtaudesta, jolla varmistetaan 
viihtyisyys ja hyvä sisäilma. Toiminta on vakiintunutta ja koronahaasteesta on selvitty. 
 
Ruokapalveluissa uuden valmistuskeittiön käyttöönotto sujui hyvin. Asiakkaina on 230 päivähoitolasta, 980 
koululaista ja 240 vanhusasiakasta. Ruokaa valmistetaan myös Lanneveden ja Pylkönmäen koululla.  
 
Kunnallistekniikkapalvelut  
 
Vastuualue suoritti kaavateiden ja yleisten alueiden kunnossapitoa, valaistusta ja yksityistieavustuksien maksa-
mista. Katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa ja –hoitoa ei voida turvallisuussyistä laskea. Perus-
parannus- ja päällystyskohteita oli 7 tiellä. Hulevesilinjaa sukkasujutettiin 510 m. Timonmäelle rakennettiin 
uutta kaavatietä 200 m. Yksityistien kunnossapitoavustukset pystyttiin maksamaan talousarvion mukaisesti.  
 
Vesi- ja viemärilaitos 
 
Kahdelle pumppaamolle uusittiin sähkökeskus. Uutta paineviemäriä rakennettiin Timonmäkeen 90 m. Pylkön-
mäen puhdistamolle uusittiin Bioroottorin lamellit. Vanhoja viemärikaivoja saneerattiin Hämeenniemessä ja Ra-
jalassa. Saarilammen kunnostamisen saatiin ympäristölupapäätös, josta valitettiin ja töitä ei voitu aloittaa. 
Saarilammen puhdistamo toimi lupaehtojen vaatimusten mukaisesti lukuun ottamatta ammoniumtypen ja koko-
naistypen puhdistustehoa, joista lupaehdoissa on maininta, että vaatimuksiin on pyrittävä, mutta ei ehdotonta 
vaatimusta. 
  
Maaseutupalvelut 
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Maataloustukien hakeminen painottui edellisvuoden tapaan huhti-kesäkuulle. Tuenhakijoista noin 97,5% jätti 
hakemuksensa sähköisesti. Ruokaviraston viranomaistehtävät pystyttiin hoitamaan annettujen aikataulujen mu-
kaisesti ja viljelijöiden tukien maksatukset saatiin käynnistettyä heti maksatuslupien saavuttua.  

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt 
johtopäätökset 
Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta, keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehit-
täminen taloussuunnitelmakaudella 
Sisäinen valvonta on toteutettu teknisen lautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti.  
Arvio riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeiset johtopäätökset: 
Raportoitu tekniselle lautakunnalle. 
 

Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 
Riskienkartoitukset tehty ja todetut riskit otettu huomioon toiminnassa.  

 
vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Tekniset ja ympäristöpalvelut                                                    Seuranta tekninen lautakunta 23.2.2022 § 13 

TAVOITEASETANTA 2021 Seuranta 1-12 / 2021 

TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUU-
HENKI-
LÖT/-YK-
SIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Uusi, kaikkien kuntalaisten koulu- ja kult-
tuurikeskus 
- 1-vaihe käyttöönotettu, keskuskou-

lun purku toteutunut, 2-vaiheen ra-

kentaminen aloitettu 

 
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.  

1-vaihe otettu 
käyttöön ja palve-
lut järjestetty, 2-
vaihe rakennus-
vaihe alkanut 

On toteutunut 

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

Vesi- ja 
viemäri-
laitos, 
kunnallis-
tekniikka 
/ Niska-
nen 

On toteutunut hy-
vin lumisesta tal-
vesta huolimatta 

On toteutunut 

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 

Käyttötalous ja in-
vestointiohjelma 
toteutunut pääpiir-
teittäin suunnitel-
mien mukaan 

Loppuvuosi oli 
suotuisa, joten 
määrärahat 
olisi riittänyt il-
man loppuvuo-
den lisätalous-
arviotakin.  

 

 

 

 

 

vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Tekniset ja ympäristöpalvelut                                                    Seuranta tekninen lautakunta 23.2.2022 § 13 

TAVOITEASETANTA 2021 Seuranta 1-12 / 2021 
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TAVOITE: valtuustostrategiassa ni-
metty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUU-
HENKI-
LÖT/-YK-
SIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Kaupungilla on osaava, aloitteellinen ja ke-
hittävä henkilöstö 
- tyytyväiset asiakkaat; ruokajätteen vä-

hentäminen, ravitsemissuositusten mu-

kainen ateria 

- tyytyväiset asukkaat; katujen- ja kevyen 

liikenteen väylien ja yleisten alueiden 

turvallinen käyttö 

- tyytyväiset tilojen käyttäjät; sisäilmaon-

gelmat hallinnassa 

- tyytyväiset asiakkaat; rakentamisen 

neuvonta ja ohjaus, rakennuslupa 2 vii-

kon sisällä täydellisen hakemuksen jät-

tämisestä 

- tyytyväiset asiakkaat; ympäristöasioi-

den neuvonta ja ohjaus, vuosivalvonta-

kohteet suoritettu, ympäristölupa 4 

kk:ssa täydellisen hakemuksen jättämi-

sestä, käsittelyajassa huomioitu kuule-

miset yms. 

Laadukkaan ja kustan-
nustehokkaan ravitsemis-
palvelun järjestäminen. 

Ravitse-
mispalve-
lut / Lin-
nanmäki 

Tuotannon siirtymi-
nen uuteen valmis-
tuskeittiöön sujui 
hyvin. 

On toteutunut 

Laadukas ja kustannuste-
hokas kunnallistekniikan 
palveluiden järjestäminen. 

Kunnallis-
tekniikka / 
Niskanen 

Lumisen talven au-
rauspaineista selvit-
tiin hyvin. 

On toteutunut 

Toimitilojen ylläpidon, 
kunnostuksen ja siivouk-
sen järjestäminen. Var-
mistetaan riittävän hyvä 
sisäilman laatu. 

Tuottaja-
palvelun 
esimiehet 

Ylläpitopalvelut suo-
ritettu hyvin. Sääs-
tölän tiloista siirrytty 
osittain väistötiloi-
hin. 

On toteutunut 

Rakennusvalvonnan asi-
akkaiden hyvä, asiantun-
teva ja asiakasystävällinen 
palvelu.  

Rakennus-
valvonta / 
Vesala 

Tehtävät suoritettu. 
Uurainen yhteistyö 
toiminut hyvin. 

On toteutunut 

Ympäristösuojelun asiak-
kaiden hyvä, asiantunteva 
ja asiakasystävällinen pal-
velu. 
 

Ympäristö-
suojelu / 
Rahinantti 

Tehtävät suoritettu.  On toteutunut. 

Tyytyväiset asiakkaat; maaseutupalvelujen 
viranomaistehtävät hoidetaan maksajaviras-
tosopimuksen edellyttämällä tavalla annettuja 
määräaikoja noudattaen 

Maaseutupalvelun asiak-

kaiden hyvä, asiantunteva 

ja asiakasystävällinen pal-

velu. 

Maaseutu-
palvelut / 
Rimmi 

Tehtävät suoritettu On toteutunut 

Toiminnan hiilijalanjäljen pienentäminen; 

kaupungin kokonaisenergiakulutuksen vä-

hentäminen. 

 

 

- rakennusvalvonnan sähköisen lupapal-

velun käyttöaste 100% 

Uusi energiataloudellinen 
koulurakennus pienentää 
energiakulutusta. Edelly-
tyksenä vanhojen raken-
nusten purku ja/tai myynti 
välittömästi niiden tyhjen-
tyessä. 

Tuottaja-
palvelut / 
Kinnunen 

1-vaihe valmis, 2-
vaihe rakenteilla, lu-
kio ja keskuskoulu 
purettu. Linnan ja 
Kolkanlahden kou-
lut on myyty. 

On toteutunut  

Sähköisten palvelujen 
korkea käyttöaste. 

Rakennus-
valvonta / 
Vesala 

Käyttö 100% On toteutunut 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021  

- rakennusvalvonnan taksojen nouseminen 

- puistojen hoitotaso edelleen alempi kuin aikaisemmin.  

- yksityisteiden kunnossapitoavustuksien leikkaus 10 000 € ja perusparannusavustuksien leikkaus 10 000 € (leikkaus yht. 16% vuo-

den 2020 tasosta 

- määrärahakarsinnat toimitilojen investoinneista ja käyttötaloudesta aiheuttavat korjausvelan siirtymistä ja kasvamista. 
- määrärahakarsinnat katujen ja kevyen liikenteen väylien korjauksista aiheuttavat korjausvelan siirtymistä ja kasvamista. 
- mahdollinen sijaisten palkkaamiskielto ja määrärahojen niukkuus esim. sairaslomien sijaiseksi vaarantaa työhyvinvointia ja voi li-
sätä edelleen sairaslomien riskiä 
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Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1172 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Koko HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Tuotot € 173 017,79 147 800,00 171 614,62

Toimintakulut € -534 615,82 -579 822,00 -541 630,61

Toimintakate € -361 598,03 -432 022,00 -370 015,99

Toimintakate / asukas € -38,84 -46,41 -40,18

Kulut / henkilötyövuosi € -534 627,10

513 RAKENNUSVALVONTA 04

Toimintakate € -7 357,24 -61 200,00 604,84

Toimintakate / asukas € -0,79 -6,57 0,07

Lupapäätökset kpl 265,00 275,00 229,00

Toimintakulut / lupa € -536,97 -625,45 -604,28

Valvontakohteet kpl 750,00 750,00 750,00

1173 MAASEUTUPALVELUT 03

Toimintakate € -84 659,83 -102 019,00 -83 880,56

Toimintakate / asukas € -9,09 -10,96 -9,11

1174 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 03

653 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 04

Toimintakate / asukas € -4,34 -7,83 -9,84

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

Toimintakulut / neliö (m²) € -0,25 -0,44 -0,54

Vakituinen henkilökunta hlö 0,00 0,00 0,00

654 YKSITYISTIET 04

Toimintakate € -130 833,37 -111 702,00 -91 004,76

Toimintakate / asukas € -14,05 -12,00 -9,88

655 LIIKENNEVÄYLÄT 04

Toimintakate € -306 611,93 -377 796,00 -379 863,05

Toimintakate / asukas € -32,94 -40,58 -41,25

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

Toimintakulut / neliö (m²) € -0,92 -1,13 -1,15

1175 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 03

Tuotot € 969 588,34 1 016 159,00 972 540,51

Toimintakulut € -533 161,02 -546 250,00 -565 983,73

Toimintakate € 436 427,32 469 909,00 406 556,78

Toimintakate / asukas € 46,88 50,48 44,15

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

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

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

Veden määrä m³ 499 472,00 471 440,00 494 922,00

Netto / m³ € 0,23 0,38 0,20

Kulut / m³ € -1,71 -1,78 -1,76

Jätevesitaksa, ilman alv €/m³ 2,42 2,42 2,42
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2.1.5.2. Jätehuollon viranomaispalvelut 

 

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

Vastuuryhmä 

Sydän-Suomen jätelautakunta on kuntien yhteinen lautakunta, jossa on yhteensä 13 jäsentä (Äänekoskelta 2 
jäsentä ja jokaisesta muusta osakaskunnasta yksi jäsen ja heille on nimetty varajäsenet). Lisäksi Saarijärven 
kaupunginhallitus on nimennyt edustajan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Vuonna 2021 jätelautakunta kokoon-
tui Saarijärven kaupungintalolla yhteensä 5 kertaa. 

Vastuuryhmän keskeiset tehtävät 

 Jätelain mukaiset viranomaistehtävät, kuten 

- jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja jätehuoltomääräysten poikkeamishakemusten käsittely 

- jätteen keräyspaikasta päättäminen 

Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1177 TUOTTAJAPALVELUT 03

180 RAVITSEMISPALVELUT 04

Tuotot € 15 771,16 0,00 10 562,78

Toimintakate € -1 589 723,33 -1 718 754,00 -1 714 229,11

Suoritteet kpl 451 913,00 500 294,00 487 860,00

Toimintakulut / suorite € -3,55 -3,44 -3,54

615 KUNNOSSAPITOPALVELUT 04

Tuotot € 11 480,16 0,00 10 739,31

Toimintakulut € -406 486,40 -434 196,00 -350 518,88

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

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -7,97 -8,28 -6,71

617 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -1 930 799,88 -1 995 119,00 -1 988 728,72

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 -33,79 -33,86

619 SIIVOUSPALVELUT 04

Toimintakulut € -596 679,66 -661 307,00 -661 736,62

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

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

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

Toimintakate / sm² (yhteensä) € -18,87 -21,93 -22,00

1178 RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI 03

Tuotot € 1 548 945,34 1 714 696,00 1 733 661,99

Suoritteet kpl 451 913,00 500 294,00 487 860,00
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- jätetaksan hyväksyminen 

- jätemaksuista, perinnästä ja ulosotosta määrääminen 

- jätemaksua koskevien hakemusten käsittely 

- päätökset järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyen 

- jätehuollon liittymisvelvollisuuden toteutumisen seuranta 

- päätökset jätteen käsittelystä ja hyötykäytöstä 

- jätehuollon asiakasrekisterin hallinnointi 
 

Jätelautakunta on delegoinut osan tehtävistä alaisilleen viranhaltijoille. 

Kertomusvuoden tärkeimmät tapahtumat ja toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Jätelautakunnassa oli vuoden 2021 lopussa 12 jäsenkuntaa, joista myös Pihtipudas ja Viitasaari 1.2.2021 al-
kaen täysjäseninä. Jätehuollossa tapahtuvat muutokset jätteiden käsittelyn ja tuottajavastuiden osalta pakotta-
vat kuntia tiiviiseen yhteistyöhön, johon nykyisellään on hyvät edellytykset laajentuneessa jätelautakunnassa.  

Jätelautakunnalla on kaksi viranhaltijaa. Jätehuoltosuunnittelijalle tuli viransijainen 22.8.2021 alkaen. Näiden 
lisäksi jätelautakunnalle oli määräaikainen jäteasiainvalmistelija 6 kk, sekä opiskelijaharjoittelija 10 vko. 

Jäteyhtiö raportoi puolivuosittain perusmaksukertymästä jätelautakunnalle, jolloin kulujen ja kuluja kattavien 
maksujen tasapainoa seurataan jatkuvasti. Lautakunnan talouden toteuma oli vuonna 2021 154 930,05 €, mikä 
oli 22 967,95 € alle budjetoidun (toteuma 87,1 %). Vuonna 2021 käytössä ollut määräaikainen työvoima 
avusti lietehuollon rekisterin toteuttamisessa Äänekoskella. 

Vuonna 2021 uusittiin 14 lupaa omatoimiseen jätevesilietteen käsittelyyn. Nämä ovat asiakkaita, joiden lupa 
oli päättynyt 2.82020 loppuun. Uusitun luvan saaneilla on vuosittainen raportointivelvollisuus toteutuneista lie-
tetyhjennyksistä. Vuoden 2021 lopulla laitettiin selvityspyyntö 100 asiakkaalle, joilla vakituisen asunnon jäte-
huollon keskeytys on päättynyt vuoden loppuun. Lietehuollon seurannassa lähetettiin 804 vakituiselle asiak-
kaalle kehotuskirje kaivon tyhjentämisestä. Vapaa-ajankiinteistöseurantaa ei tehty vuonna 2021.  

Pihtiputaan ja Viitasaaren jätetaksat vahvistettiin kokonaisuudessaan ensimmäisen kerran jätelautakunnassa. 
Samalla ne yhtenäistettiin muun alueen kanssa. Petäjäveden alueella siirryttiin kunnan järjestämään kuljetukseen 
1.9. alkaen. Vuoden merkittävin päätös oli jätehuollon palvelutason määrittäminen vuosille 2022–2026. Tässä 
linjauksessa päädyttiin suureen rakenteelliseen muutokseen koskien aluekeräyspisteverkoston kehittämistä lähi-
vuosina. 

Myös vuonna 2021 työskentelyä toteutettiin paljon etätyönä. 

Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestäminen ja niiden perusteella tehdyt johtopää-
tökset 

Arvio sisäisen valvonnan suunnitelman toteutumisesta, keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvon-
nan kehittäminen taloussuunnitelmakaudella: 

Lautakunnan sisäinen valvonta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. 

Lautakunnan tehtävät ovat lakisääteisiä viranomaistehtäviä, joten jätehuoltoasiamies seuraa voimassa olevaa 
lainsäädäntöä ja siinä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia aktiivisesti. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoittei-
den toteutumista seurataan säännöllisesti jätelautakunnan kokouksissa ja niistä raportoidaan eteenpäin kaupun-
ginhallitukselle. Lautakunnan kulut katetaan kokonaisuudessaan kiinteistöiltä perittävillä jätemaksuilla.  

Hallinnon laillisuutta ja sujuvuutta on seurattu säännöllisesti lautakunnan kokouksissa, ja viranhaltijat ovat osal-
listuneet aktiivisesti esim. Kuntaliiton tai Jätelaitosyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin jätehuollon ajankohtaisten 
asioiden ja osaamisen ylläpitämiseksi. Lautakunnan kaksi jäsentä osallistuivat jätelautakunnan neuvottelupäivien 
koulutukseen. Koulutukset järjestettiin sekä paikanpäällä että etäyhteydellä. Yksi lautakunnan jäsen osallistui 
uusille jätelautakunnille tarkoitettuun koulutukseen. 

Kaupunginhallituksen edustajana toimiva jäsen seuraa lautakunnan toimintaa ja tarvittaessa raportoi kaupun-
ginhallitukselle.  

Arvio riskienhallinnan toteutumisesta ja keskeiset johtopäätökset: 
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Riskienhallinta on otettu huomioon jätehuoltoasiamiehen ja lautakunnan päätöksissä ja mahdollisia riskejä on 
arvioitu kaikessa toiminnassa. Jätehuoltoviranomaisen ja jäteyhtiön välinen tiedonkulku on ensiarvoisen tärkeää 
riskien minimoimiseksi ja se tulee ottaa huomioon riskienhallintaa suunniteltaessa. 

Todetut merkittävimmät riskit, riskitasot ja niitä koskevat toimenpiteet: 

Henkilöstöresurssien väliaikaisen lisäämisen ansioista saatiin toteutettua lietehuollon rekisteri. Loppuvuonna toi-
minta oli pahoin ruuhkaantunut uusien Pihtiputaan ja Viitasaaren kunnan viranomaistyövelvoitteiden vuoksi. Tätä 
huomioitiin esim. maksumuistutusten käsittelyssä, koska kaikkia asiakasyhteydenottoja ei pystytty hoitamaan. 
Tilanne tasaantuu, kun uusien kuntien tilanne vakiintuu. Muuttuva lainsäädäntö on riski, joka vaatii jatkuvaa 
seuraamista ja kouluttautumista. 

 

vastuuryhmä/ vastu-
ualue 

Jätelautakunta, jätehuollonviranomaistoiminta Toteuma 2021 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtu-
ustostrategiassa 
nimetty KÄRKI-
HANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Laadukkaat, 
asiakaslähtöiset 
palvelut 

Palvelutaso 
määrittelyn 
seuranta 

Jätehu-
oltoasiamies 

Sekajätekeräyspiste-
verkoston muutokset 

Täydentävä muovin keräys 

Toteutuneet. 

 

Lieterekisterin 
kokoaminen ja 
seuranta 

Jätehu-
oltoasiamies/ 
jätehuolto-
suunnittelija 

Lieterekisterin laajenta-
minen 

Vuosittainen seuranta sao-
stuskaivojen tyhjennysten 
toteutumisesta 

Määräaikaisten oma-
toimilupien seuranta 

Toteunut. 

 

Vakituisten osalta to-
teutunut. 

 

Toteutunut 

Kaupungilla on 
osaava, aloitteel-
linen ja kehittävä 
henkilöstö 

Jätehuollon jat-
kuva kehit-
täminen jätelain 
mukaisesti 

Jätehu-
oltoasiamies 

Jätehuoltosuun-
nittelija 

JH-määräysten 
päivittäminen 

Kuljetusjärjestelmiin liittyvä 
päätöksenteko 

Osittain toteutunut. Jätelain 
viivästymisen vuoksi viiväs-
tynyt. 

Toteutunut osittain, sel-
vitystyö tehty. päätöksenteko 
kesken.  

Henkilökunnan 
kouluttaminen ja 
lainmukaisuuden 
seuraaminen 

Jätehu-
oltoasiamies 

Jätehuoltosuun-
nittelija 

Jäteviranomaisten 
verkoston tapaamiset, Jä-
telautakuntien neuvot-
telupäivät ja itä 8 ko-
koukset 

Toteutuneet muilta osin kuin 
osittain. Itä8 kokoukset (pe-
ruuntuneet koronan vuoksi). 
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vastuuryhmä/ vastu-
ualue 

Jätelautakunta, jätehuollonviranomaistoiminta Toteuma 2021 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtu-
ustostrategiassa 
nimetty KÄRKI-
HANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET 
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Markkinoinnin ja 
viestinnän tehosta-
minen 

Aktiivinen 
tiedottaminen jä-
telautakunnan 
toiminnasta ja 
päätöksistä 

Jätehuoltoasiamies 

Jätehuoltosuunnit-
telija 

Ilmoitukset lehdissä ja 
nettisivuilla 

Kuulutukset 

Nettisivujen kehit-
täminen  

TÄHTEET -tiedote jäte-
huollon ajankohtaisista 
asioista 

Toteutuneet 

 

Toteutuneet 

Ei toteutunut. 

 

Ei toteutunut 

Virano-
maisyhteistyö 
kuntien kanssa 

Jätehuoltoasiamies 

Jätehuoltosuunnit-
telija 

Päätöksistä tiedotta-
minen 

Neuvottelukunnan ko-
koukset  

Toteutunut 

 

Toteutunut 

Toiminnan hiilijalan-
jäljen pienentäminen  

 

Sähköisen 
viestinnän 
lisääminen 

Jätehuoltoasiamies  

Jätehuoltosuunnit-
telija 

Sähkäinen ulosotto Toteutunut. 

Auton käytön 
vähentäminen 

Jätehuoltoasiamies  

Jätehuoltosuunnit-
telija 

Julkinen liikenne  

 Yhteiskyydit  

Toteutunut. 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2021 

Merkittävimpänä muutoksena vuonna 2021 on Viitasaaren ja Pihtiputaan viranomaistehtävien siirtymiseen ko-
konaisuudessaan jätelautakunnalle. Näiden kuntien viranomaistehtävän hoitaminen kokonaisuudessaan on lisännyt vi-
ranomaistyötä. Resurssivajetta paikattiin määräaikaisella työntekijällä, joka laati lietehuollon rekisterin Äänekoskelle. 
Lisäksi keväällä oli opiskelijaharjoittelija, joka toimi avustavana työntekijänä rekisterin laatimisessa. Vuonna 2021 työllisti 
myös Petäjäveden kuljetusten muuttuminen 1.9.2021 alkaen ja Multian kunnan kuljetusten muuttuminen 1.1.2022 alkaen 
kunnan järjestämäksi jätteenkuljetukseksi.  

Kesällä ja syksyllä toteutettiin kompostitarkastuksia Kannonkoskella, Karstulassa, Kinnulassa, Kivijärvellä, Saarijärvellä, 
Uurai-silla ja Äänekoskella. 

Jätelainmuutos saatiin voimaan 19.7.2021 ja siitä aiheutuvat työ on pääasiassa vielä edessäpäin. Syksyllä valmisteltiin 
Palvelutaso vuosille 2022–2026. 
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Tilinpäätös 2020 Talousarvio 2021 Tilinpäätös 2021

1181 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT 03

Tuotot € 108 783,72 177 898,00 154 930,05

Toimintakulut € -108 783,73 -177 898,00 -154 930,05

Toimintakate € -0,01 0,00 0,00

Netto € -0,01 0,00 0,00

Kokoukset kpl 5,00 6,00 5,00

Pientalot kpl 12 814,00 12 142,00 14 856,00

Vapaa-ajan kiiteistöt kpl 7 997,00 8 177,00 11 824,00

Rivi- ja kerrostalot kpl 711,00 753,00 910,00

Lietehuollon asiakkaat, vakituiset kiinteistöt kpl 3 486,00 3 481,00 4 458,00

Lietehuollon asiakkaat, vapaa-ajan kiinteistöt kpl 1 740,00 1 739,00 2 282,00

Jätehuollon asiakkaat yhteensä kpl 26 748,00 26 292,00 34 330,00

Toimintakulut / jätehuollon asiakas € -4,07 -6,77 -4,51
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2.2.  Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen  

2.2.1.  Käyttötalouden toteutuminen 

 

VASTUURYHMÄT / 

HALLINTOKUNNAT TP2020

alkuper. 

TA2021

TA 

muutos 

yht.

TA2021 

yht. TP2021 Tot %

Poikkea

ma

1 000 €

KONSERNIPALVELUT
ELINVOIMAPALVELUT

Työllisyys                                                                -1 239 -1 218 -62 -1 280 -1 267 99,1 12
Kehittäminen -344 -353 -1 -354 -287 81,1 67

Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut -219 -349 -1 -350 -315 90,2 34
Yhteensä -1 803 -1 920 -64 -1 983 -1 870 94,3 113
KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO

Metsät ja muut kiinteistöt 483 530 530 600 113,1 70
Asuntopalvelut 1 088 1 323 -1 1 322 1 225 92,6 -98

Toimitilavuokraus 3 402 3 233 3 233 3 279 101,4 45
 Yhteensä 4 974 5 086 -1 5 086 5 103 100,3 17
OMARAHOITUSOSUUDET

SOTE- palvelut -39 668 -40 766 -41 -40 807 -40 846 100,1 -38

Ympäristöterveydenhuolto -332 -369 -369 -354 96,0 15
Palo- ja pelastuspalvelut -847 -865 -865 -864 100,0 0

 Yhteensä -40 846 -42 000 -41 -42 041 -42 065 100,1 -23
KESKUSHALLINTO (TUKIPALVELUT)

Hallinnon tukipalvelut -717 -764 -8 -772 -792 102,6 -20
Tarkastus -22 -28 -28 -33 119,5 -5

Vaalit 0 -25 -25 -35 139,6 -10

Keskushallinto -1 344 -1 572 103 -1 469 -1 487 101,3 -19
 Yhteensä -2 083 -2 388 95 -2 293 -2 347 102,4 -54

SIVISTYSTOIMI
SIVISTYSLAUTAKUNTA

Hallinto -189 -227 -1 -229 -227 99,5 1

Varhaiskasvatus -3 981 -4 227 -109 -4 336 -4 301 99,2 35

Perusopetus ja lukio -8 797 -9 591 -70 -9 661 -9 763 101,1 -102
 Yhteensä -12 967 -14 045 -180 -14 225 -14 291 100,5 -66
Vapaan sivistystoimen palvelut   

Vapaa-aikapalvelut -754 -666 -3 -669 -708 105,8 -39
Kulttuuripalvelut -54 -30 0 -30 -32 104,8 -1

Museo -367 -347 -42 -389 -394 101,3 -5
Kansalaisopisto -503 -506 -2 -508 -506 99,7 1

Kirjasto -391 -411 -1 -412 -400 97,2 12
 Yhteensä -2 069 -1 960 -48 -2 008 -2 040 101,6 -32

VIITASALO-OPISTON 

JOHTOKUNTA -308 -311 -3 -314 -318 101,4 -4

TEKNINEN TOIMI  
TEKNISET JA 

Ympäristötoimen hallinto ja 

viranomaispalvelut -362 -431 -1 -432 -370 85,6 62
Maaseutupalvelut -85 -101 -1 -102 -84 82,2 18

Kunnallistekniset palvelut -588 -656 -1 -657 -646 98,4 11
Vesi- ja viemärilaitos 436 490 -20 470 407 86,5 -63

Tuottajapalvelut -4 714 -4 785 -92 -4 877 -4 760 97,6 117

Ravitsemispalveluiden myynti 1 549 1 715 1 715 1 734 101,1 19
Yhteensä -3 763 -3 769 -114 -3 884 -3 720 95,8 163
JÄTELAUTAKUNTA
Tulot 109 178 178 155 87,1 -23
Menot -109 -178 -178 -155 87,1 23
Yhteensä 0 0 0 0   

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -58 866 -61 308 -355 -61 663 -61 549 99,8 114
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2.2.2.  Tuloslaskelmaosan toteutuminen 

 

 

 
  

TULOSLASKELMA TP2020

alkuper. 

TA2021

TA muutos 

yht.

TA 2021 

yht. TP2021 Tot %

Poikke-

ama

Toimintatulot 12 755 13 195 -80 13 115 14 527 110,8 -1 412

   Myyntitulot 4 929 5 464 -30 5 434 5 457 100,4 -23

   Maksutulot 705 672 -50 622 612 98,3 10

   Tuet ja avustukset 659 590 590 1 739 294,7 -1 149

   Muut toimintatulot 6 462 6 469 6 469 6 719 103,9 -250

Toimintamenot -71 621 -74 503 -275 -74 778 -76 076 101,7 1 299

   Henkilöstömenot -16 984 -17 191 -70 -17 261 -17 256 100,4 -5

   Palvelujen ostot -46 447 -48 692 -115 -48 807 -50 156 103,0 1 350

   Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 794 -2 798 -2 798 -2 891 103,3 93

   Avustukset -1 665 -1 461 -60 -1 521 -1 422 97,4 -98

   Muut toimintamenot -3 731 -4 362 -30 -4 392 -4 351 99,8 -41

TOIMINTAKATE -58 866 -61 308 -355 -61 663 -61 549 99,8 -113

Verotulot 30 081 30 994 30 31 024 32 763 105,6 -1 739

Valtionosuudet 34 687 33 895 230 34 125 34 234 100,3 -109

Verorahoitus yht. 64 768 64 890 260 65 150 66 998 103,2 -1 848

Rahoitustuotot ja -kulut -104 -48 -48 -10 21,5 -38

   Korkotulot 18 10 10 30 301,1 -20

   Muut rahoitustulot 103 100 100 48 48,1 52

   Korkomenot -71 -70 -70 -51 72,5 -19

   Muut rahoitusmenot -154 -88 -88 -38 42,8 -51

VUOSIKATE 5 798 3 534 -95 3 439 5 438 158 -2 000

Poistot ja arvonalentumiset -3 297 -3 360 -3 360 -3 287 97,8 -73

   Suunnitelman muk. poistot -3 297 -3 260 -3 260 -3 079 94,4 -181

   Kertaluonteiset poistot 0 -100 -100 -208 207,8 108

TILIKAUDEN TULOS 2 501 174 -95 79 2 152 2 731 -2 073

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 501 174 -95 79 2 152 2 731 -2 073
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to 

 

 

 

 

 

VEROTULOJEN ERITTELY 1000 €
31.12.2021

Alkuperäinen 

talousarvio

Talous-

arvio-

muutokset

Talousarvio 

muutosten 

jälkeen

Toteutuma Poik-

keama

VEROTULOT 1000 €

Kunnan tulovero 30 994 30 31 024 26 786 -4 239

Osuus yhteisöveron tuotosta 0 0 0 3 403 3 403

Kiinteistövero 0 0 0 2 575 2 575

Muut verotulot 0 0 0 0 0

Yhteensä 30 994 30 31 024 32 763 1 739

  

Tulovero % 2021

Verovuosi 2000-2005 18,5 Yleinen kiinteistövero 1,04 %

Verovuosi 2006-2007 19,0 Vakituinen asuminen 0,49 %

Verovuosi 2008-2010 19,75 Muu kuin vak.asuminen 1,36 %

Verovuosi 2011-2012 20,0 Voimalaitokset 3,10 %

Verovuosi 2013-2014 21,0 Rakentamaton rak.paikka 2,40 %

Verovuosi 2015-2020 21,5   

Verovuosi 2021- 22,0

VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY 1000 €
31.12.2021

Alkuperäinen 

talousarvio

Talous-

arvio-

muutokset

Talousarvio 

muutosten 

jälkeen

Toteutuma Poik-

keama

VALTIONOSUUDET 33 895 230 34 125 34 234 109

 

Kunnan peruspalvelujen valtionsuus 33 895 230 34 125 28 530 -5 595

Opetus- ja kulttuuritoimen muut vo 0 0 0 189 189

Koronatuki testaukseen 0 0 0 3 3

Veromenetysten korvaus 0 0 0 5 512 5 512

Yhteensä 33 895 230 34 125 34 234 109
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2.2.3.  Investointien toteutuminen 

 

 

 

TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS  TA2021 

TA-

muutos TA yht. 2021 

Toteuma                                       

1-12/2021 %

KONSERNIPALVELUT
TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, 

MUUT KIINTEISTÖTKiinteistöjen ja huoneistojen 

myyntitulot kiinteistö- ja osakekaupat, menot -1 400 

Kiinteistöjen ja huoneistojen 

myyntitulot kiinteistö- ja osakekaupat 201 000 201 000 859 694 427,7

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, 

ASUNTOPALVELUT

VT Sistuslamentie 2 (e. Karpalotie 3) Vesikaton (sis. palokatkot) ja 

vesikattovarusteiden uusiminen  -120 000 -120 000 -134 481 112,1

Honkapolku 2 Vesikaton uusiminen  -150 000 139 000 -11 000 -10 659 96,9

Kivikkokuja 1 Asuntojen ulko-ovien ja lukituksen 

uusiminen  -37 500 -37 500 -34 541 92,1

Riihipellontie 10 Asuntojen ulko-ovien ja lukituksen 

uusiminen  -27 500 -27 500 -22 903 83,3

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO YHTEENSÄ
MENOT -335 000 139 000 -196 000 -203 984 104,1

TULOT 201 000 0 201 000 859 694 427,7

NETTO -134 000 139 000 5 000 655 710 13 114,2

ELINVOIMAPALVELUT

Maanhankinta ja tonttien 

rakennusvalmiuden parantaminen -40 000 -40 000 -2 000 5,0

Tuumalantien alkuosan asfaltointi toteutus edellyttää Biotalouskampuksen 

toimijoiden osallistumista rahoitukseen -20 000 -20 000 -10 485 52,4

ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ -60 000 -60 000 -12 485 20,8

KESKUSHALLINTO

HALLINNON TUKIPALVELUT

Tiedonhallintajärjestelmä

Tiedonhallintajärjestelmän hankinta, 

peruste: tiedonhallintalain vaatimukset  -20 000 -20 000 0 0,0

Asianhallinta järjestelmän päivitys

/hankinta

Asianhallintajärjestelmän tuki loppuu 

10/2021. Kyseessä on uuden hankinta tai 

nykyisen päivitys.  -50 000 35 000 -15 000 -14 194 94,6

Web sivujen pävitys  -25 000 -25 000 -22 605 90,4

Sähköisten järjestelmien hankinta Ta-muutos 2021 ent. 

kulunvalvontajärjestelmän tilallle  -20 000 -20 000 -19 140 95,7

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ -115 000 35 000 -80 000 -55 939 69,9

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ
MENOT -510 000 174 000 -336 000 -272 408 81,1

TULOT 201 000 0 201 000 859 694 427,7

NETTO -309 000 174 000 -135 000 587 286 -435,0
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS  TA2021 

TA-

muutos

TA yht. 

2021 

Toteuma                                       

1-

12/2021 %

SIVISTYSTOIMI
SIVISTYSPALVELUT 

Sivistyspalvelut

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen tieto- 

ja viestintätekniikan laitteisiin määräraha, 

joka on tarkoitettu mm. 

oppimisympäristöjen digitalisointiin ja 

muuhun opetussuunnitelman mukaisen 

ns. digiloikan toteuttamiseen.  -50 000 -50 000 -41 966 83,9

tulot (lukion koneiden myynti) 1 693

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ
MENOT -50 000 -50 000 -41 966 83,9

TULOT 1 693

NETTO -50 000 -50 000 -40 273 80,5

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT
VAPAA-AIKAPALVELUT

Jäähallin ilmastointikontti -124 000 -124 000 -124 000 100,0

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT YHTEENSÄ
MENOT -124 000 -124 000 -124 000 100,0

NETTO -124 000 -124 000 -124 000 100,0

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ
MENOT -174 000 -174 000 -165 966 95,4

TULOT 0 0 1 693  

NETTO -174 000 -174 000 -164 273 94,4

TEKNINEN TOIMI

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Saarilammen ja laskuojan kunnostus 2021-

2022, uuden puhdistamon suunnittelu, 

luvitus ja tonttimaan lunastus 2022-2023 

ja rakentaminen 2024-2025. Vanhaan 

vain toimintakunnon varmistamia 

korjauksia 2021-2024, purku 2026 (n 150 

000€)    -150 000 110 000 -40 000 -35 336 88,3

Saarilammen kunnostus 2021 

rahoitusosuus, ELYn avustus 49 000 49 000 14 362 29,3

Viemärien saneeraus Vanhojen bet. linjojen sujutus, 

muovikaivojen rakentaminen  -100 000 45 000 -55 000 -6 294 11,4

Vastuualueen pienet hankinnat Uusien jv/vj-linjojen rakentaminen, 

linjojen akuutit korjaukset  -100 000 -100 000 -10 655 10,7

Pumppaamoiden saneeraus Vanhojen pumppaamoiden saneeraus  -50 000 -50 000 -55 435 110,9
MENOT -400 000 155 000 -245 000 -107 719 44,0

TULOT 49 000 0 49 000 14 362 29,3
NETTO -351 000 155 000 -196 000 -93 357 47,6

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Kaavateiden asfaltointi Sorapäällysteisten katujen asfaltointi ja 

uudelleen päällystäminen  -50 000 -50 000 -49 554 99,1

Katujen kuntovaurioluokituksen 

mukaiset korjaukset

V. 2018 lopullisesti valmistuneen 

kuntovaurio/elinkaarimallin mukaiset 

välittömät korjaustarpeet 1-5 vuoden 

aikana  -250 000 -250 000 -258 319 103,3

Hulevesiviemärit saneeraus Hulevesiviemäreiden saneeraus 

(Sivulantien sv-linja 2020-2021), 

asemakaava-alueen hulevesisuunnitelman 

laadinta  -80 000 -80 000 -74 737 93,4

Kaavateiden valaistus Valaisimien ja ohjauskeskusten 

uusiminen, 2020-2022 pylväät ja kaapelit

-30 000 -30 000 -19 258 64,2

Saarilammen puhdistamon saneeraus

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS  TA2021 

TA-

muutos TA yht. 2021 

Toteuma                                       

1-12/2021 %

TEKNINEN TOIMI

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

Timonmäki uusi asuntoalue Kadun rakentaminen  -60 000 -60 000 -54 562 90,9

VT 13 ja seututie 633 liittymä ja 

kevyenliikenteen väylä

Risteyksen muuttaminen valo-ohjatuksi, 

suojatie ja kevyenliikenteen väylän rak.
 -50 000 -50 000 -57 728 115,5

Irtaimen omaisuuden hankinta
maansiirtokärry 2021 -20 000 -20 000 -18 260 91,3

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT 

YHTEENSÄ -540 000 -540 000 -532 418 98,6

TUOTTAJAPALVELUT

Uimahallin remontti kuntoarvion ja kuntotutkimuksen 

mukaiset kiireelliset korjaukset ja 

ylläpitokorjaukset 2020-2023, 

peruskorjauksen suunnittelu 2022-2023, 

peruskorjaus 2024-2025  -25 000 -25 000 -8 198 32,8

Saarijärvi paloasema Paloaseman peruskorjauksen tai 

vaihtoehtoisesti uuden paloaseman hanke- 

ja toteutussuunnittelu 2020-2023. 

Peruskorjaus tai uuden rakentaminen 

2024-2025.  -20 000 -20 000 -23 027 115,1

Sivulan päiväkoti Kulunvalvonnan ja kameravalvonnan 

lisäämistä. Ulkopuolen laudoituksen 

investointimaalaus -25 000 -25 000 -20 635 82,5

Pylkönmäen koulu Liikuntasalin IV-koneen uusiminen, 

suunnittelu  -15 000 -15 000 -16 722 111,5

Terveysasema Saarijärvi 1979-1980 rakennetun rakennusosan 

kuntotutkimukset ja peruskorjauksen 

suunnittelun valmistelu sekä 

valmistautuminen mahdollisiin 

sotetarpeisiin, peruskorjaus 2026-2028  -100 000 50 000 -50 000 0 0,0

Terveysasema Saarijärvi Kiireelliset korjaukset ja 

tilamuutostarpeet ennen peruskorjauksia, 

toteutus -100 000 -100 000 -84 276 84,3

Tulot 0 63 300

Toimintakeskus

wc- ja sos.tilojen remontti jatkuu  -15 000 -15 000 -23 933 159,6

Urheilukentän huoltorakennus

peruskorjaus tai uusrakennus, suunnittelu  -20 000 -20 000 -1 844 9,2

Irtaimisto Monipuolisen pienkuormaajan hankinta, 

välttämätön koulu- ja kulttuurikeskuksen 

ulkoalueiden hoitoon, Käyttö myös muu 

keskusta-alue  -50 000 -50 000 -49 000 98,0

KULTTUURIKOHTEET

TUOTTAJAPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -370 000 50 000 -320 000 -227 632 71,1

TULOT 63 300  

NETTO -370 000 50 000 -320 000 -164 332 51,4

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ MENOT -1 310 000 205 000 -1 105 000 -867 770 78,5

TULOT 49 000 0 49 000 77 662 158,5

NETTO -1 261 000 205 000 -1 056 000 -790 108 74,8

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT -1 994 000 379 000 -1 615 000 -1 306 144 80,9

TULOT 250 000 0 250 000 939 049 375,6

NETTO -1 744 000 379 000 -1 365 000 -367 095 26,9
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2.2.4.  Rahoitusosan toteutuminen 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Tilinpäätös 2021 

101 

2.2.5.  Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta 

 

 

 

2.2.6.  Poikkeamat vuoden 2021 talousarvioon 

Kiinteistö- ja tilahallinnon toteuma oli budjetoitua 17 t€ parempi. Asuntopalveluiden osalta toteuma jäi 
budjetoidusta -98 t€ ja Metsät ja muut kiinteistöt- vastuualueen lopputulos toteutui puolestaan 70 t€ 
parempana. Toimitilavuokrauksen vastuualueen toimintakate toteutui budjetoitua 45 t€ parempana. 
Syynä toimitilavuokrauksen tulojen budjetoitua parempaan toteumaan oli pääasiassa Saarikalle vuokra-
tut fysioterapian tilat terveyskeskuksesta, joka ei talousarvion valmisteluvaiheessa ollut tiedossa. Asun-
topalveluiden osalta toteumaan vaikutti muun muassa se, että kiinteistömyynnin tulotavoitteet budjetoi-
tiin talousarviossa asuntopalveluiden vastuualueelle, mutta kirjanpidollisesta käsittelystä johtuen osa tu-
loista on kirjattu metsät ja muut kiinteistöt-vastuualueelle. 

Omarahoitusosuuksien toimintakate ylittyi alkuperäiseen talousarvioon nähden vain 23 000 euroa. Ym-
päristöterveydenhuollon vastuualueen toteuma oli budjetoitua 15 t€ pienempi, kun taas sotepalveluiden 
vastuualue ylittyi 38 000 eurolla. Saarijärven kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon maksuosuutta tar-
kistettiin loppuvuonna 2021 0,35 milj. eurolla sisältäen soten arvioidut koronakustannukset, mutta tar-
kistettua talousarviota parempaan tulokseen johtivat lopulta Saarikan oman toiminnan ennakoitua pie-
nempi toteuma ja sairaanhoitopiirin tekemä edellisen vuoden koronatukien tasaukseen perustuva kun-
talaskutuksen vähennys. Soten omarahoitusosuuksiin sisältyi jo talousarviossa noin 1 milj. euron ylitysva-
raus, jonka johdosta lopullinen soten toimintoihin varatun toimintakatevarauksen ylitys jäi hyvin pieneksi. 
Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,4 milj. euroa (3,4 %) ja Saarikan oman toiminnan menojen muutos edel-
liseen vuoteen oli 1,6 milj. euroa (+5,7 %) sisältäen koronakustannukset vertailu- ja tilinpäätösvuodelta. 
Merkittävimmät ylitykset toteutuivat lääkäripalveluissa, Saarikan ulkopuolelta ostettavissa koti- ja asu-

€ % € %

KÄYTTÖTALOUSOSA

Elinvoimapalvelut (kehittäminen)N -1 920 -64 -1 983 -1 870 -113 5,7

Kiinteistö- ja tilahallinto N 5 086 -1 5 086 5 103 -17 -0,3

Omarahoitusosuudet N -42 000 -41 -42 041 -42 065 23 -0,1

Keskushallinto N -2 388 95 -2 293 -2 347 54 -2,4

Sivistyspalvelut N -14 045 -180 -14 225 -14 291 66 -0,5  

Vapaan sivistystoimen palvelut N -1 960 -48 -2 008 -2 040 32 -1,6     

Viitasalo-opiston johtokunta N -311 -3 -314 -318 4 -1,4

Tekniset ja ympäristöpalvelut N -3 769 -114 -3 884 -3 720 -163 4,2

Jätelautakunta B 0 0 0 0 0

TULOSLASKELMAOSA

Verotulot B 30 994 30 31 024 32 763 1 739 5,6

Valtionosuudet B 33 895 230 34 125 34 234 109 0,3

Korkotulot B 10 10 30 20 201,1

Muut rahoitustulot B 100 100 48 -52 -51,9

Korkomenot B -70 -70 -51 -19 27,5

Muut rahoitusmenot B -88 -88 -38 -51 57,2

Satunnaiset erät B 0 0 0 0

INVESTOINTIOSA

Investoinnit netto -1 744 379 -1 365 -367 -998 73,1

RAHOITUSOSA

Antolainauksen muutokset N -63 -63 -28 -35 55,5

Lainakannan muutokset N 333 333 -1 672 2 005 602,2

Sito-

vuus       

N            

B

Määrärahat Tuloarviot

Alkup. 

talousarvio

TA:n 

muutok-

set

TA muutos-

ten jälkeen

Toteu-

ma

Poikkeama Alkup. 

talousarvio

TA:n 
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mispalveluissa, vammaispalveluissa ja hallinnossa. Menot alittuivat eniten lapsiperheiden sosiaalipalve-
luissa, terapiapalveluissa, Saarikan missa koti- ja asumispalveluissa, lastensuojelussa, terapiapalveluissa, 
lyhytaikaisessa osastohoidossa ja mielenterveyspalveluissa. 

Sivistystoimen toimintakate ylittyi 66 t€. Varhaiskasvatus, hallinto ja lukio pysyivät kehyksessään ja yli-
tykset kohdistuivat perusopetukseen. Perusopetuksen osalta isoimmat ylitykset kohdistuivat palvelujen 
ostoihin (noin 250 t€), joista suurimmat ylitykset olivat sisäisissä ravitsemuspalveluissa (100 t€), koulu-
laisten kuljetuksissa (85 t€) ja ICT-palveluissa (35 t€). 

Vapaan sivistystoimen palveluiden toimintakate ylittyi 32 t€.  Kansalaisopistoa ja kirjastoa lukuun otta-
matta kaikki vapaan sivistystoimen vastuualueet ylittivät muutetun talousarvion ja suurin ylitys oli vapaa-
aikapalveluissa (39 t€), jossa menoerien suurin ylitys (n. 20 t€) kohdistui koneiden ja laitteiden kunnossa-
pitoon.  

Viitasalo-opiston talousarvio toteutui kuntien maksuosuuksien tarkistuksen jälkeen 101,4% 
käyttöasteella. Toimintakate ylittyi talousarviosta vain 4 t€.  

Teknisen toimen toimintakate toteutui 163 t€ muutettua talousarviota parempana. Alkuperäiseen 
talousarvioon verrattuna toimintakate oli 49 t€ budjetoitua parempi. Suurin säästö 117 t€ toteutui 
tuottajapalveluissa, jossa henkilöstökulut toteutuivat noin 80 t€ budjetoitua pienempinä ja loppuosa 
säästöistä muodostui arvioitua pienempinä toteutuneista palvelujen sekä aineiden ja tarvikkeiden 
ostoista. 

Elinvoimapalveluiden toimintakate toteutui yhteensä 113 t€ muutettua talousarviota parempana. 
Elinvoimapalveluiden kaikkien vastuualueiden toimintakate oli muutettua talousarviota parempi, eniten 
alittui kehittämisen vastuualue (67 t€), jossa palvelujen ostot toteutuivat noin 30 t€ budjetoitua 
pienempinä ja henkilöstömenot noin 17 t€ pienempinä. Toimintatuottoja kertyi noin 20 t€ arvioitua 
enemmän. Työllisyyden säästö muutettuun talousarvioon nähden oli 12 t€ ja kaavoituksen ja maankäytön 
säästö 34 t€. 

Keskushallinnon vastuualueiden toimintakate ylittyi kaikkiaan 54 t€, joista suurimman ylityksen -20 t€ 
teki tukipalvelut. Ylitys johtui pääasiassa verkkopalveluiden kustannuskasvusta ja hr-järjestelmän 
käyttöönottoon liittyvistä ennakoitua suuremmista henkilöstökustannuksista. 

Verotulojen kehitys ja toteuma talousarvioon nähden vuonna 2021 on selvitetty kappaleessa 1.2.4., 
kohdassa kaupungin talouden kehitys.  Budjettipoistot toteutuivat hieman talousarviota pienempänä 
eron ollessa poistojen ja arvonalentumisen erässä +73 t€. Muiden rahoitustulojen ja rahoitusmenojen 
erissä eroa budjetoituun nähden oli noin 50 t€ ja erotukset johtuivat pääasiassa kaupungin taseyksikön 
vesi- ja viemärilaitoksen kirjanpidollisen käsittelyn muutoksista. Muutoksilla oli vaikutusta myös vesi- ja 
viemärilaitokselta perittävän peruspääoman koron suuruuteen.  
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3. Tilinpäätöslaskelmat  

3.1.  Tuloslaskelma 

 

Saarijärven kaupunki

Tuloslaskelma

 

ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

  

Toimintatuotot   

Myyntituotot 3 817 666,24 3 676 906,44

Maksutuotot 608 785,91  702 352,20  

Tuet ja avustukset 1 739 289,06 658 505,06

Muut toimintatuotot 5 048 653,76 11 214 394,97 4 781 372,53 9 819 136,23

Toimintakulut   

 Henkilöstökulut   

   Palkat ja palkkiot -13 533 900,71  -13 335 016,47  

   Henkilöstösivukulut     

      Eläkekulut -3 212 414,33  -3 217 258,30  

Muut henkilösivukulut -509 651,45  -431 439,70  

Palvelujen ostot -48 549 112,48  -45 222 318,34  

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 839 123,10 -2 740 888,96

Avustukset -1 422 342,23 -1 665 164,81

Muut toimintakulut -2 696 956,70 -72 763 501,00 -2 073 287,98 -68 685 374,56

Toimintakate -61 549 106,03 -58 866 238,33

Verotulot 32 763 494,97 30 081 459,65

Valtionosuudet 34 234 400,00 34 687 024,00

Rahoitustuotot ja -kulut   

Korkotuotot 30 105,14 17 821,97

Muut rahoitustuotot 20 614,30 16 634,32

Korkokulut -50 727,14 -71 392,60

Muut rahoituskulut -10 391,11 -10 398,81 -67 352,21 -104 288,52

Vuosikate  5 438 390,13  5 797 956,80

Poistot ja arvonalentumiset   

Suunnitelman mukaiset poistot -3 078 818,27  -3 297 316,74  

Kertaluonteiset poistot -207 766,19 -3 286 584,46 0,00 -3 297 316,74

Tilikauden tulos  2 151 805,67  2 500 640,06

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 2 151 805,67 2 500 640,06
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3.2.  Rahoituslaskelma  

 

Saarijärven kaupunki

Rahoituslaskelma  

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

   

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 5 438 390 5 797 957

Tulorahoituksen korjauserät 1 071 896 6 510 286 -24 078 5 773 879

Investointien rahavirta

Investointimenot -1 306 144 -1 269 764

Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 662 38 585

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 861 220 -367 263 166 104 -1 065 075

Toiminnan ja investointien rahavirta  6 143 023  4 708 804

  

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -75 000 -75 000

Antolainasaamisten vähennys 46 949 -28 051 31 949 -43 051

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1 672 365 -1 711 601

Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 000 000 -2 672 365 0 -1 711 600

Oman pääoman muutokset -528 000 0

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -13 580 -40 508

Saamisten muutos 216 246 -566 201

Korottomien velkojen muutos -2 292 672 -2 090 007 -760 711 -1 367 420

Rahoituksen rahavirta -5 318 423 -3 122 071

   

Rahavarojen muutos   824 600  1 586 732

     

Rahavarojen muutos  

 Rahavarat 31.12. 2 462 208 1 637 608

 Rahavarat 1.1. 1 637 608 824 600 50 876 1 586 732
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3.3.  Tase 

 

 
 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

TASE   

VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020

A PYSYVÄT VASTAAVAT   

I Aineettomat hyödykkeet   

Aineettomat oikeudet 94 088,25 78 244,29 

 Muut pitkävaikutteiset menot 175 236,63 136 893,60 

269 324,88 215 137,89 

II Aineelliset hyödykkeet   

 Maa- ja vesialueet 7 879 623,57 8 042 546,40 

 Rakennukset 20 136 841,10 22 060 271,68 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 164 478,77 5 472 246,59 

 Koneet ja kalusto 467 312,47 461 339,81 

 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankkeet 61 780,16 198 435,58 

 33 710 036,07 36 234 840,06 

III Sijoitukset   

 Osakkeet ja osuudet 7 187 019,30 7 225 619,88 

 Muut lainasaamiset 3 998 812,25 3 970 760,83 

11 185 831,55 11 196 380,71 

B TOIMEKSIANTOJEN VARAT   

 Lahjoitusrahastojen varat 32 438,49 28 928,49 

 Muut toimeksiantojen varat 12 692,86 12 692,86 

45 131,35 41 621,35 

C VAIHTUVAT VASTAAVAT   

II Saamiset   

Pitkäaikaiset saamiset   

 Lainasaamiset 1 078 571,44 1 326 428,58 

1 078 571,44 1 326 428,58 

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset 647 551,89 461 418,79 

 Lainasaamiset 320 622,99 291 838,79 

 Muut saamiset 125 059,39 256 787,15 

 Siirtosaamiset 1 262 098,45 1 313 676,37 

2 355 332,72 2 323 721,10 

IV Rahat ja pankkisaamiset 2 462 208,47 1 637 608,28 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 106 436,48 52 975 737,97 
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI   

TASE

VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020

  

A OMA PÄÄOMA   

I Peruspääoma 29 481 273,56 29 481 273,56 

II Arvonkorotusrahasto   

III Muut omat rahastot 554 020,49 554 020,49 

IV Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) 3 374 038,67 1 401 398,61 

V Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 2 151 805,67 1 972 640,06 

35 561 138,39 33 409 332,72 

C PAKOLLISET VARAUKSET   

Eläkevaraukset

Muut pakolliset varaukset 1 482 000,00 528 000,00 

1 482 000,00  528 000,00 

D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   

 Lahjoitusrahastojen pääomat 35 278,85 33 468,85 

 Muut toimeksiantojen pääomat 209 048,65 220 929,04 

244 327,50 254 397,89 

E VIERAS PÄÄOMA

I Pitkäaikainen   

Joukkovelkakirjalainat

 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 424 968,00 4 731 600,00 

 Lainat julkisyhteisöiltä 790 791,93 930 366,98 

4 215 759,93 5 661 966,98 

II Lyhytaikainen   

Joukkovelkakirjalainat 4 000 000,00 5 000 000,00 

 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 1 306 632,00 1 506 632,00 

 Lainat julkisyhteisöiltä 140 880,81 167 038,89 

 Saadut ennakot 138 390,56 112 073,62 

 Ostovelat 1 211 041,37 3 493 233,60 

 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 289 781,64 293 130,72 

 Siirtovelat 2 516 484,28 2 549 931,55 

9 603 210,66 13 122 040,38 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 106 436,48 52 975 737,97 
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3.4.  Konsernilaskelmat  

 

   

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

KONSERNITULOSLASKELMA
1000 euro

2021 2020

  

Toimintatuotot 53 860 49 896

Toimintakulut -115 679  -108 988

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta(tappiosta) 2 -9

Toimintakate -61 817 -59 101

Verotulot 32 607 29 935

Valtionosuudet 36 854 37 355

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 82 73

Muut rahoitustuotot 291 37

Korkokulut -415 -336

Muut rahoituskulut -14 -82

Vuosikate 7 588 7 881

Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -6 086 -5 735

Arvonalentumiset -411 0

Satunnaiset erät 446 0

Tilikauden tulos 1 536 2 146

Tilipäätössiirrot -13 -37

Laskennalliset verot -3 0

Vähemmistöosuudet 0 -4

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 520 2 105
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA

1000 euro

2021 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 7 588 7 881

Satunnaiset erät 446 0

Tilikauden verot 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -520 -35

Investointien rahavirta   

Investointimenot -4 568 -7 993

Rahoitusosuudet investointimenoihin 78 114

Pysyv ien vastaaavien hyödykkeiden luovutustulot 2 946 455

Toiminnan ja investointien rahavirta 5 969 421

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -75 -75

Antolainasaamisten vähennys 499 16

Lainakannan muutokset   

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 2 169 1 383

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 176 -2 519

Lyhytaikaisten lainojen muutos -260 2 498

Oman pääoman muutokset -32 0

Muut maksuvalmiuden muutokset   

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -25 -37

Vaihto-omaisuuden muutos 137 -199

Saamisten muutos 1 065 282

Korottomien velkojen muutos -2 841 -183

Rahoituksen rahavirta -4 539 1 165

   

Rahavarojen muutos  1 431  1 587

   

Rahavarojen muutos

 Rahavarat 31.12.  10 022 8 591

 Rahavarat 1.1. 8 591 7 005

   



 

           Tilinpäätös 2021 

109 

 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI  

KONSERNITASE 31.12.2020

 
VASTAAVAA 2021 2020 VASTATTAVAA 2021 2020

PYSYVÄT VASTAAVAT   OMA PÄÄOMA   

Aineettomat hyödykkeet   Peruspääoma 29 481 29 481

 Aineettomat oikeudet 1 737 916 Muut omat rahastot 4 870 4 856

 Muut pitkävaikutteiset menot 807 1 675 Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) 8 483 6 633

 Ennakkomaksut 412 0

 2 956 2 591 Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 1 520 2 105

  44 353 43 074

Aineelliset hyödykkeet    

 Maa- ja vesialueet 10 478 10 566 VÄHEMMISTÖOSUUDET 697 697

 Rakennukset 60 639 47 358

 Kiinteät rakennukset ja laitteet 6 043 5 518 PAKOLLISET VARAUKSET   

 Koneet ja kalusto 3 287 2 674  Muut pakolliset varaukset 729 806

 Muut aineelliset hyödykkeet 2 365 2 118  729 806

 Ennakkomaksut ja kesken- TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT   

eräiset hankkeet 417 20 282  Valtion toimeksiannot 271 122

83 228 88 516  Lahjoitusrahastojen pääomat 41 42

Sijoitukset    Muut toimeksiantojen pääomat 212 226

Osakkuusyhteisöosuudet 853 1 081 524 389

 Muut osakkeet ja osuudet 1 282 864 VIERAS PÄÄOMA   

 Muut lainasaamiset 2 117 2 537

 4 252 4 481 Pitkäaikainen   

TOIMEKSIANTOJEN VARAT  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta37 985 38 015

 Valtion toimeksiannot 248 91  Lainat julkisyhteisöiltä 791 930

 Lahjoitusrahastojen varat 33 29 Saadut ennakot 3 0

Muut valtion toimeksiannot 13 13  Laskennalliset verovelat 390 379

 293 133 39 168 39 324

VAIHTUVAT VASTAAVAT   Lyhytaikainen

Vaihto-omaisuus   Joukkovelkakirjalainat 4 740 5 000

 Aineet ja tarvikkeet 510 637  Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta3 924 6 487

Keskeneräiset tuotteet 87 97  Lainat julkisyhteisöiltä 139 161

Valmiit tuotteet 4 4  Saadut ennakot 319 291

 601 738 Ostovelat 4 552 6 249

Saamiset Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat904 836

Pitkäaikaiset saamiset    Siirtovelat 7 419 7 263

Myyntisaamiset 119 140  21 996 26 289

 Lainasaamiset 519 618   

Muut saamiset 2 17 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 107 469 110 580

Siirtosaamiset 1 1   

Lyhytaikaiset saamiset    

 Myyntisaamiset 2 831 1 163

 Lainasaamiset 73 44

Muut saamiset 981 1 144

Siirtosaamiset 1 592 2 402  

 6 117 5 529  

Rahoitusarvopaperit   

 Osakkeet ja osuudet 0 0

 Sijoitukset rahamarkkina-

instrumentteihin 1 559 1 781

 Joukkovelkakirjalainasaamiset 114 270

1 674 2 051  

Rahat ja pankkisaamiset 8 348 6 540  

 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 107 469 110 580  

 

saakrisme
Korostus

saakrisme
Kynä
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4. Tilinpäätöksen liitetiedot  

4.1.  Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 31.12.2021 

1. ARVOSTUSPERIAATTEET JA -MENETELMÄT SEKÄ JAKSOTUSPERIAATTEET JA –MENETELMÄT 

Pysyvien vastaavien arvostus 

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vä-
hennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suun-
nitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.   

Sijoitusten arvostus 

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvos-
tuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo pal-
velutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai 
sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 

Rahoitusomaisuuden arvostus 

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuus-
paperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan. 

Jaksotusperiaatteet 

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.  

Vesi- ja viemärilaitos on eriytetty kirjanpidollisesti ja toimintamalli on muu taseyksikkö. Vesi- ja viemäri-
laitoksen talousarvion toteutumisvertailu sisältyy kunnan tilinpäätöstietoihin kyseisessä kohdassa. 

Asunto- ja toimitilavuokrauksesta on esitetty kilpailulain 30 d §:n edellyttämä eriytetty tuloslaskelma siltä 
osin, kuin vuokraustoiminta katsotaan taloudelliseksi toiminnaksi, joka tapahtuu kilpailutilanteessa mark-
kinoilla. Eriytetyssä tuloslaskelmassa on huomioitu vapaarahoitteisten asuntojen ja kunnan omistamien 
asunto-osakkeiden vuokraustoiminta kokonaisuudessaan, sekä sellainen toimitilojen ulosvuokraus joka 
on luonteeltaan toimimista kilpailutilanteessa markkinoilla, eikä koske kunnan vastuulla olevaa palvelu-
tuotantoa. Vapaarahoitteisten kohteiden ja asunto-osakekohteiden tuloslaskelmat saadaan suoraan kir-
janpidosta. Toimitilojen osalta jako eriytettävien ja ei-eriytettävien erien kesken on tehty Tampuuri-vuok-
rausjärjestelmästä raportoitujen neliötietojen perusteella. Toimitilakohteet on eritelty ei-eriytettäviin 
kiinteistöihin, osittain eriytettäviin kiinteistöihin ja kokonaan eriytettäviin kiinteistöihin ja toiminnan tulot 
ja menot on huomioitu eriytetyssä laskelmassa neliöihin pohjautuvien jako-osuuksien suhteessa. Kau-
pungin taselainoja ei ole korvamerkitty toimintokohtaisesti. Tästä syystä laskelmassa ei ole arvioitu kor-
kokulujen osuutta. Laskelma on tehty ensimmäisen kerran tilanteesta 31.12.2020. 

 

4.2.  Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot 31.12.2021 

2. TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMISTAVAN MUUTOKSET 
Vuosina 2002-2020 Saarijärven kaupungin investoinnit vesi- ja viemärilaitokselle on käsitelty muun ta-
seyksikön peruspääomaan lisäyksenä.  Jatkossa muun taseyksikön investoinnit esitetään suoraan vesi- ja 
viemärilaitoksen taseessa pysyvissä vastaavissa. 
 
Muun taseyksikön yhdystili esitetään vesi- ja viemärilaitoksen rahoituslaskelmassa ”muut maksuvalmiu-
den muutokset” -ryhmässä. Aikaisemmin yhdystili on esitetty rahavaroissa. (kohta 5.2) 
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3. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN 
Muun taseyksikön peruspääoman korvaus on oikaistu ja hyvitys 1.619.908,76 € on kirjattu vesi- ja viemä-
rilaitoksen edellisten tilikausien yli/alijäämätilille. (kohta 5.3) 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneiden alijäämien kattamiseen 
tehdystä pakollisesta varauksesta 954.000 € on kirjattu vuoden 2021 tulokseen ja vuoden 2020 loppuun 
mennessä kertynyt osuus alijäämästä 528.000 € on kirjattu oikaisemaan ed.tilikausien yli-/alijäämätiliä ja 
pakolliset varaustiliä. Osuudet on arvioitu Saarijärven ennakoidun palvelunkäytön suhteessa TA2022-
kuntalaskutustietojen perusteella ja arvio Saarijärven osuudesta kokonaisalijäämästä on 3,619%. 
 
4. EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS 
Muun taseyksikön rahoituslaskelmassa vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta esittämistapaa, 
jossa yhdystili esitetään muut maksuvalmiuden muutokset -ryhmässä. (kohta 5.2) 
 
5. AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ VIRHEIDEN KORJAUKSET 

Vuosien 2002-2020 investoinnit vesi- ja viemärilaitokselle yhteensä 6.033.947,25 € on purettu ja perus-
pääoman korvaus yhteensä 3.025.358,95 € on oikaistu. Purku- ja oikaisukirjaus tehty taseissa yhdystilien 
kautta sisäisinä kirjauksina. 

 

4.3.  Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 31.12.2021 

Konsernitilinpäätöksen laajuus 

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki tytäryhteisöt lukuun ottamatta Kiinteistö Oy Pylkönmäen 
Säästötori. Saarijärven kaupungin omistamassa liikehuoneistossa ei ole toimintaa.  

SSYP Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Saarijärven Liikennekeskus Oy on yhdistetty konsernitilin-
päätökseen. SSYP Kiinteistöt Oy:n alakonsernin tilinpäätös on jätetty laatimatta kirjanpitolain 6 luvun mu-
kaan.   

Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki kuntayhtymät, joissa kunta on jäsenenä. Äänekosken Am-
matillisen koulutuksen kuntayhtymä muodostaa oman alakonsernin.  

Osakkuusyhteisöistä Asunto Oy Saarijärven Mäntyrannan ja Asunto Oy Pylkönmäen Ilolan osakkeet on 
myyty, eikä yhtiöt ole yhdistelty Saarijärven kaupungin konsernitilinpäätökseen. 

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet 

Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty sekä konserni-yhtei-
söjen ja kunnan omistamien kuntayhtymien keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähen-
netty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ottamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät erät on vähen-
netty. Konserniyhteisöjen maksamat kiinteistöverot on eliminoitu.  

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset 

Konsernitaseessa vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset sekä poistoero on jaettu vapaaseen 
omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. Jako on otettu huomioon omistuksen eliminoinnissa ja 
vähemmistöosuuksien erottamisessa. Laskennallinen verovelka on esitetty kokonaisuudessaan pitkäai-
kaisena vieraana pääomana. 

Keskinäisen omistuksen eliminointi 

Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty sovelletulla hankintameno-
menetelmällä. 
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Vähemmistöosuudet 

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin 
omasta pääomasta konsernitaseessa.  

Suunnitelmapoistojen oikaisu 

Tytäryhtiöiden suunnitelman mukaiset poistot on oikaistu niissä yhtiöissä joissa ne poikkeavat merkittä-
västi kunnan poistoihin verrattuna. Ne asunto- ja kiinteistöosakeyhteisöt jotka eivät kirjaa poistoja lain-
kaan tai kirjaavat kuntaa olennaisesti pienemmät poistot, ovat oikaistu. Oikaisuissa on arvioitu hyödyk-
keiden pitoaika, teknistaloudellista kulumista ja vastaisia tulonodotuksia.    

Osakkuusyhteisöt 

Osakkuusyhteisöt on yhdistelty sovelletun pääomaosuusmenetelmällä konsernitilinpäätökseen. Visio-
säätiö ja sen alakonserni jätetään yhdistelemättä, määräysvallan säätiössä ollessaan alle 50 %.  

Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus 

Vertailuvuoden tietoja ei ole muutettu. 

Konsernitaseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin jatkuvuuden ero. 

Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikontujen v.2020 poistoeron määrään oli tullut lisäystä 8.131 € ja poistoeron 
laskennallinen verovelka -8.369 € on siirretty muihin velkoihin vuonna 2021.  

Näiden erotus -238 € erottaa ed. tilikausien yli/alijäämätilillä. 

Saarijärven Kaukolämpö Oy on kirjannut ed.tk. yli/alijäämätilille vakuutusyhtiöltä saamatta oleva korvaus 
-31.407 €, Keski-Suomen liiton peruspääoma on muuttunut -141 € ja Asunto Oy Saarijärven Mäntyrannan 
vuoden 2020 hankintamenon oikaisu ja tulos yhteensä -222.778 € ei ole kirjattu konsernin oman pääoman 
ed. tk yli-/alijäämätilille koska yhtiön kaikki osakkeet on myyty. 

Edellisistä syistä johtuen, konsernitaseen edellisen tilikausien yli-/alijäämä -tilin erottaa -254.564 €.  

Konsernin luvut on liitetiedoissa esitetty ilman senttejä. 

4.4   Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 31.12.2021 

 

6) Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset) 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Elinvoimapalvelut 

Tila- ja kiinteistöhallinto 

Omarahoitusosuudet 

Keskushallinto 

Sivistyspalvelut 

Vapaan sivistystoimen palv. 

Tekniset palvelut 

Jätehuollon viranom.palv. 

 

Yhteensä 

505 919 € 

5 213 485 € 

39 914 056 € 

536 781 € 

952 418 € 

870 879 € 

5 710 967 € 

155 028 € 

 

53 859 533 € 

778 182 € 

5 023 538 € 

36 469 662 € 

494 100 € 

896 801 € 

703 835 € 

5 420 987 € 

108 784 € 

 

49 895 889 € 

389 705,69 € 

5 213 484,74 € 

1 132 697,00 € 

536 781,49 € 

720 756,92 € 

860 267,11 € 

2 205 673,53 € 

155 028,49 € 

 

11 214 394,97 €  

583 733,72 € 

5 035 589,49 € 

50,33 € 

494 352,43 € 

656 371,72 € 

716 172,01 € 

2 224 082,81 € 

108 783,72 € 

 

9 819 136,23 €  
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7) Verotulojen erittely  

 2021 2020 

Kunnan tulovero 

Kiinteistövero 

Osuus yhteisöveron tuotosta 

Verotulot yhteensä 

26 785 754,56 € 

2 575 199,87 € 

3 402 540,54 € 

32 763 494,97 € 

25 424 925,87 € 

2 197 328,90 € 

2 459 204,88 € 

30 081 459,65 € 

 

8) Valtionosuuksien erittely 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Peruspalvelujen valtionosuus  

siitä:  

       Verotuloihin perustuva 

       valtionosuuksien tasaus(+/-)  

Opetus- ja kultt. muut valtionosuudet 

Syrjäisyyslisän korjaus 

Koronatuki v.2020 vos ja pyöristys 

Verotulomenetysten korvaus ja kom-

pensaatio 

Harkinnanvar. valtionosuuden korotus 

Ammatillisen koulutuksen ja ammatti-

korkeakoulujen yksikköhinta konsernin 

valtionosuuksissa 

Valtionosuudet yhteensä 

 28 530 202 € 

 

 

8 873 699 € 

188 645 € 

 

3 664 € 

 

5 511 889 € 

 

 

 

2 619 301 € 

36 853 701 € 

 29 192 857 € 

 

 

8 617 091 € 

69 811 € 

 

 

 

5 424 356 € 

 

 

 

2 667 529 € 

37 354 553 € 

 28 530 202 € 

 

 

8 873 699 € 

188 645 € 

 

3 664 € 

 

5 511 889 € 

 

 

 

 

34 234 400 €  

 29 192 857 € 

 

 

8 617 091 € 

69 811 € 

 

 

 

5 424 356 € 

 

 

 

 

34 687 024 €  

 

9) Palvelujen ostojen erittely  

ulkoiset 2021 2020 

Asiakaspalvelujen ostot 
Muiden palveluiden ostot 
Kunnan palvelujen ostot yhteensä 

42 616 662,29 € 
5 932 450,19 € 

48 549 112,48 € 

39 694 732,70 € 
5 527 585,64 € 

45 222 318,34 € 

10.  VALTUUSTORYHMILLE ANNETUT TUET, ei ole 
 
11. SELVITYS SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEISTA KUNNAN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 

Poistoalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa (KV 5.11.2012 § 
51). Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun ta-
loudellisen käyttöiän mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat: 

Muut pitkävaikutteiset menot 2 - 5 vuotta tasapoisto 30-50 % 

Atk-ohjelmistot 2 - 5 vuotta tasapoisto 30-50 % 

Rakennukset 20-45 vuotta tasapoisto 2,2 % - 5% 

Kadut, tiet, torit ja puistot  menojäännöspoisto 15%- 20% 

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet  menojäännöspoisto 7%-25% 

Koneet ja kalusto  menojäännöspoisto 15%-40% 

Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 €, on kirjattu vuosikuluksi. 
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12. Pakollisten varausten muutokset 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Muut pakolliset varaukset 1.1. ksshp 

   Muutokset tilikaudelta / ksshp 
Muut pakolliset varaukset 31.12. 
Potilasvahinkovakuutusmaksu 1.1.  
   Muutokset tilikaudelta 
Potilasvahinkovakuutusmaksu31.12. 
Ympäristövastuu, pilaantunut maa 
Pakolliset varaukset yhteensä 

 
 
 

803 961 € 
-75 521 € 
728 440 € 

450 € 
728 890 € 

 
 
 

785 938 € 
18 023 € 

803 961 € 
1 855 € 

805 815 € 

528 000,00 € 
954 000,00 € 

1 482 000,00 € 
 
 

 
 
1 482 000,00 € 

 
528 000,00 € 
528 000,00 € 

 
 
 
 

528 000,00 € 

 

13) Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot ja –tappiot 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Muut toimintatuotot  
   Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 
   Rakennusten myyntivoitot 
   Muut myyntivoitot (irtain omaisuus) 
Myyntivoitot yhteensä 
Muut toimintakulut 
   Maa- ja vesialueiden myyntitappiot 
   Rakennusten myyntitappiot 
   Muut myyntitappiot (irtain omaisuus) 
Myyntitappiot yhteensä 

 
177 228 € 
140 438 € 
310 665 € 
628 331 € 

 
 

155 877 € 
3 171 € 

159 049 € 

 
107 136 € 

 
23 444 € 

130 580 € 
 
 

39 695 € 
 

39 695 € 

 
177 228,18 € 
119 110,50 € 
282 804,42 € 
579 143,10 € 

 
 

155 877,43 € 
3 171,45 € 

159 048,88 € 

 
107 135,55 € 

 
23 444,24 € 

130 579,79 € 
 
 

39 694,52 € 
 

39 694,52 € 

 

14. Satunnaisiin tuottoihin ja kuluihin sisältyvät erät, ei ole 
 

15. Muut rahoitustuotot ja –kulut  
 

16.  Erittely poistoeron muutoksista, ei ole 
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4.5.  Taseen vastaavia ja vastattavia koskevat liitetiedot 31.12.2021 

 

17. Lainan liikkeelle laskeminen, ei ole 
 

18. Arvonkorotukset, ei ole  
 

19. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot  

PYSYVÄT VASTAAVAT 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

  Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat 

oikeudet

Muut pitkä-

vaikutteiset 

menot

Yhteensä

Poistamaton hankintameno 1.1. 78 244,29 € 136 893,60 € 215 137,89 €

Lisäykset tilikauden aikana 55 938,75 € 68 212,97 € 124 151,72 €

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 €

Vähennykset tilikauden aikana   0,00 €

Siirrot erien väliltä  141 546,73 € 141 546,73 €

Tilikauden poisto -40 094,79 € -171 416,67 € -211 511,46 €

Arvonalennukset ja niiden palautukset  

Poistamaton hankintameno 31.12. 94 088,25 € 175 236,63 € 269 324,88 €

Arvonkorotukset  

Kirjanpitoarvo 31.12. 94 088,25 € 175 236,63 € 269 324,88 €

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja 

vesialueet

Rakennukset Kiinteät 

rakenteet ja 

laitteet

Koneet ja 

kalusteet

Kesken-

eräiset 

hankinnat

Yhteensä

 

Poistamaton hankintameno 1.1. 8 042 546,40 € 22 060 271,68 € 5 472 246,59 € 461 339,81 € 198 435,58 € 36 234 840,06 €

Lisäykset tilikauden aikana 2 000,00 € 356 103,33 € 528 813,73 € 233 226,25 € 60 449,10 € 1 180 592,41 €

Rahoitusosuudet tilikaudella -77 661,61 €   -77 661,61 €

Vähennykset tilikauden aikana -164 922,83 € -241 327,33 €  -4 864,90 €  -411 115,06 €

Siirrot erien väliltä  55 557,79 €  -197 104,52 € -141 546,73 €

Tilikauden poisto  -1 808 336,57 € -836 581,55 € -222 388,69 €  -2 867 306,81 €

Arvonalennukset ja niiden palautukset -207 766,19 €  -207 766,19 €

Poistamaton hankintameno 31.12.7 879 623,57 € 20 136 841,10 € 5 164 478,77 € 467 312,47 € 61 780,16 € 33 710 036,07 €

    

Arvonkorotukset  

Kirjanpitoarvo 31.12. 7 879 623,57 € 20 136 841,10 € 5 164 478,77 € 467 312,47 € 61 780,16 € 33 710 036,07 €

Olennaiset lisäpoistot   
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PYSYVIEN VASTAAVIEN SIJOITUKSET 31.12.2021 

 

 

 

 

 Osakkeet ja osuudet

Osakkeet 

tytäryhteisöt

Kunta-

yhtymä-

osuudet

Osakkeet 

osakkuus- ja 

muut omist.yht. 

Muut 

osakkeet ja 

osuudet

Asunto-

osakkeet

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 3 465 820,72 € 2 900 891,15 € 125 431,49 € 263 441,86 € 470 034,66 € 7 225 619,88 €

Lisäykset  1 400,00 €  1 400,00 €

Vähennykset   -8 010,58 € -22 000,00 € -30 010,58 €

Siirrot erien välillä    0,00 €

Hankintameno 31.12. 3 465 820,72 € 2 900 891,15 € 118 820,91 € 263 441,86 € 448 034,66 € 7 197 009,30 €

Arvonalennukset -9 990,00 €   -9 990,00 €

Aktivoidut korkomenot

Kirjanpitoarvo 31.12. 3 455 830,72 € 2 900 891,15 € 118 820,91 € 263 441,86 € 448 034,66 € 7 187 019,30 €

Markkina-arvo 31.12.       

Jvk-, muut laina- ja muut saamiset

Saamiset 

tytäryhteisöt

Saamiset 

jäsenkunta-

yhtymät

Saamiset 

osakkuus- ja 

muut omist.yht.

Saamiset muut 

yhteisöt

Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 881 879,26 € 0,00 € 0,00 € 2 088 881,57 € 3 970 760,83 €

Lisäykset   75 000,00 € 75 000,00 €

Vähennykset    -46 948,58 € -46 948,58 €

Siirrot erien välillä    0,00 €

Hankintameno 31.12. 1 881 879,26 € 0,00 € 0,00 € 2 116 932,99 € 3 998 812,25 €

Arvonalennukset

Aktivoidut korkomenot

Kirjanpitoarvo 31.12. 1 881 879,26 € 0,00 € 0,00 € 2 116 932,99 € 3 998 812,25 €
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23. Saamisten erittely 
 2021 2020 

Pitkäaikaiset Lyhyt-aikaiset Pitkäaikaiset Lyhyt-aikaiset 

Saamiset tytäryhteisöiltä 
   Myyntisaamiset 
   Lainasaamiset 
   Siirtosaamiset 
Yhteensä 
 
Saamiset jäsenkuntayhtymiltä, joissa kunta 
on jäsenenä 
   Myyntisaamiset 
   Siirtosaamiset 
Yhteensä 
 
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyh-
teys-yhteisöiltä 
   Myyntisaamiset 
Yhteensä 
 
Saamiset yhteensä 

 
 

1 078 571,44 € 
 

1 078 571,44 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 078 571,44 € 

 
16 385,69 € 

247 857,14 € 
 

264 242,83 € 
 
 
 

107 752,87 € 
379 721,14 € 
487 474,01 € 

 
 
 

478,56 € 
  478,56 €   

 
752 195,40 € 

 
 

1 326 428,58 € 
 

1 326 428,58 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 326 428,58 € 

 
19 676,51 € 

247 857,14 € 
 

267 533,65 € 
 
 
 

105 491,27 € 
1 048 191,00€ 
1 153 682,27€ 

 
 
 

3 651,56 € 
  3 651,56 €   

 
1 424 867,48€ 

OMISTUKSET MUISSA YHTEISÖISSÄ  

SAARIJÄRVI-KONSERNI

31.12.2021

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Kotipaikka Kunnan Konsernin Kuntakonsernin osuus (1000 €)

 omistus-

osuus

omistus-

osuus

omasta 

pää-

omasta

vieraasta 

pää-

omasta

tilikauden 

voitosta/ 

tappiosta

20) Tytäryhteisöt

   SSYP Kehitys Oy Saarijärvi 100,00 % 100,00 % 50 252 -16

   SSYP Kiinteistöt Oy Saarijärvi 100,00 % 100,00 % 4 051 9 240 52

   Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikonnut 100,00 % 100,00 % 64 5 083 0

   Saarijärven Kaukolämpö Oy Saarijärvi 100,00 % 100,00 % 1 833 2 361 49

   Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo Saarijärvi 71,79 % 94,03 % 3 641 831 -78

   Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo Saarijärvi 50,10 % 50,10 % 270 719 -3

Tyttärentytär

   Kiinteistö Oy Saarijärven Liikennekeskus Oy Saarijärvi 0,00 % 100,00 % 170 142 0

YHT. 10 079 18 628 4

21) Kuntayhtymät  

   SoTe kuntayhtymä Saarijärvi 50,40 % 50,40 % 231 4 781 0

   Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Jyväskylä 4,46 % 4,46 % 328 25 990 -1 176

   Äänekosken Ammatillisen koulutuksen  

   kuntayhtymä (konserni) Äänekoski 15,37 % 15,37 % 3 998 404 -117

   Keski-Suomen liitto Jyväskylä 3,14 % 3,14 % 18 51 -4

YHT. 4 576 31 226 -1 297

22) Osakkuus- ja omistusyhteysyhteisöt

   Saarijärven Vesihuolto Oy Saarijärvi 36,60 % 36,60 % 693 51 0

   Pohjoisen K-S Verkkopalvelut Oy Karstula 29,79 % 29,79 % 159 21 2

YHT. 852 72 2

Yhdistelemättä tytäryhtiö

   Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori Pylkönmäki 50,18 % 50,18 % 0 0 0
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24.  Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät,  

SoTe kuntayhtymältä v.2021 ennakkomaksuista palautus 349 973 €. 

 

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot  

 

25. Oman pääoman erittely 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Peruspääoma 1.1. 
Peruspääoma 31.12. 
 
Muut omat rahastot  
   Vahinkorahaston pääoma 1.1. 
   Vahinkorahaston pääoma 31.12. 
    
   Rakentamisrahaston pääoma 1.1. 
   Rakentamisrah. pääoma 31.12. 
 
   Asuintalorahaston pääoma 1.1. 
   Asuintalorah. pääoma 31.12. 
 
   Muut omat rahaston pääoma1.1. 
   Muutokset 
   Muut omat rah. pääoma 31.12. 
Muut omat rahastot yhteensä 31.12. 
 
Edellisen tilikausien yli/alijäämä 1.1. 
Edellisen tilikauden virheen oikaisu 
Edellisen tilikauden yli/alijäämä 31.12. 
 
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 
 
Oma pääoma yhteensä 

29 481 274 € 
29 481 274 € 

 
 

168 188 € 
168 188 € 

 
65 967 € 
65 967 € 

 
319 866 € 
319 866 € 

 
4 301 993 € 

13 489 € 
4 315 482 € 
4 869 503 € 

 
8 482 584 € 

 
8 482 584 € 

 
1 519 975 € 

 
44 353 335 € 

29 481 274 € 
29 481 274 € 

 
 

168 188 € 
168 188 € 

 
65 967 € 
65 967 € 

 
319 866 € 
319 866 € 

 
4 298 945 € 

3 048 € 
4 301 993 € 
4 856 014 € 

 
6 632 620 € 

 
6 632 620 € 

 
2 104 528 € 

 
43 074 436 € 

29 481 273,56€ 
29 481 273,56€ 

 
 

168 187,93 € 
168 187,93 € 

 
65 967,03 € 
65 967,03 € 

 
319 865,53 € 
319 865,53 € 

 
 
 

 
554 020,49 € 

 
3 902 038,67 € 
-528 000,00 € 

3 374 038,67 € 
 

2 151 805,67 € 
 

35 561 138,39€ 

29 481 273,56€ 
29 481 273,56€ 

 
 

168 187,93 € 
168 187,93 € 

 
65 967,03 € 
65 967,03 € 

 
319 865,53 € 
319 865,53 € 

 
 
 

 
554 020,49 € 

 
1 401 398,61 € 

 
1 401 398,61 € 

 
2 500 640,06 € 

 
33 409 332,72€ 

 
26. Erittely poistoeroista, ei ilmoitettavaa  
 

27. Pitkäaikaiset velat (jotka erääntyvät  5 vuoden ku-
luttua tai sen jälkeen)  

 

31.12.2021 31.12.2020 

Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta 5 vuoden kuluttua 
Lainat julkisyhteisöiltä 5 vuoden kuluttua 
Jäljellä oleva pääoma yhteensä 5 vuoden kuluttua 

  746 690 € 
 527 770 € 

 1 274 460 € 

  954 022 € 
 561 892 € 

 1 515 914 € 

 

28. Joukkovelkakirjalainat 2021 2020 

Lyhytaikaiset 
   Kuntatodistukset 

 
4 000 000,00 € 

 
5 000 000,00 € 
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29. Pakolliset varaukset 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Muut pakolliset varaukset/K-S sairaanhoitopiiri 

Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu 
Ympäristövastuu 
Yhteensä 

 
728 440 € 

450 € 
728 890 €  

 
803 961 € 

1 855 € 
805 816 €  

1 482 000,00€ 
 
 

1 482 000,00€ 

528 000,00 € 
 
 

528 000,00 € 

 

30. Vieras pääoma 

 2021 2020 

Pitkäaik. Lyhytaik. Pitkäaik. Lyhytaik. 

Velat tytäryhteisöille 
    Ostovelat 
    Siirtovelat 
    Yhteensä 
 
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jä-
senenä 
   Lainat julkisyhteisöiltä 
   Ostovelat 
   Yhteensä 
 
Velat osakkuus- tai sekä muille omistus- 
yhteysyhteisöille 
   Ostovelat 
    Yhteensä 
 
Yhteensä   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 € 

 
90 866,91 € 

 
90 866,91 € 

 
 
 
 

    4 475,66 € 
4 475,66 € 

 
 
 

35 008,46 € 
 35 008,46 € 

 
130 351,03 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00 € 

 
80 855,39 € 

5 000,00 € 
85 855,39 € 

 
 
 

7 037,28 €   
2 142 608,43€ 

2 149 645,71 € 
 
 
 

20 184,85 € 
20 184,85 € 

 
2 245 685,95 € 

31. Sekkilimiitti, ei ole 
 

32. Muiden velkojen erittely 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Muut velat 
   Liittymismaksut 
   Muut velat  
 Muut lyhytaikaiset velat yhteensä 

 
 

903 764 € 
903 764 € 

 
 

836 249 € 
836 249 € 

 
 

289 781,64 € 
289 781,64 €  

 
 

293 130,72 € 
293 130,72 €  

 

33. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 

Lyhytaikaiset siirtovelat 
   Tuloennakot (valtionosuusennakot) 
   Lomapalkkavelka  
   Korkojaksotukset  
   Muut siirtovelat  
 Siirtovelat yhteensä 

 
 

5 455 368 € 
26 310 € 

1 937 157 € 
 7 418 835 € 

 
236 899 € 

5 377 524 € 
30 483 € 

1 618 567 € 
 7 263 473 € 

 
 

1 867 261,54€ 
1 809,27€ 

647 413,47€ 
2 516 484,28€ 

 
236 898,74€ 

1 867 165,21€ 
9 078,41€ 

436 789,19€ 
2 549 931,55€ 
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4.6.  Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot 
31.12.2021 

 

34) Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin 
 

 Konserni                  Kunta 

2021 2020 2021 2020 
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 

   Vakuudeksi annetut kiinnitykset 

Lainat julkisyhteisöiltä 

   Vakuudeksi annetut kiinnitykset 

Lainat muilta luotonantajilta 

   Vakuudeksi annetut kiinnitykset 

Vakuudeksi annetut kiinnitykset yhteensä 

 

8 254 226 € 

 

 

 

 

8 254 226 € 

 

8 254 226 € 

 

 

 

 

8 254 226 € 

  

 

 

35.-37.Vakuudet, ei ilmoitettavaa 
 

38) Vuokravastuut 
 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 
Vuokravastuut 

   Vuokravastuut yht., 

      - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus  

   Leasingvastuut yht.   
*josta koulu- ja kulttuurikeskus ja Pylkönmäen koulu/pk 

      - seuraavalla tilikaudella maksettava osuus  

      - sopimuksiin sis. lunastusvelvoitteet, kts.alla 

Yhteensä 
Koulu- ja kulttuurikeskuksen 1-vaiheen sopimuksessa 

on ostovelvoite 3 703 537 € 

 

5 916 643 € 

2 723 586 € 

18 232 819 € 

 

1 633 584 € 

 

24 149 461 € 

 

7 136 443 € 

2 771 925 € 

7 088 673 € 

 

871 216 € 

 

14 225 115 € 

 

1 148 217 € 

1 148 217 € 

16 411 313 € 

16 340 634 € 

1 227 869 € 

 

17 559 529 € 

 

1 830 321 € 

1 200 310 € 

6 611 010 € 

6 528 321 € 

655 666 € 

 

8 441 331 € 

Saarijärven kaupungilla on leasingkauden jälkeen, luetteloiduin ehdoin, osto-oikeus koulukeskuksen rakennukseen.  

Jos tätä osto-oikeutta ei käytetä, vuokrakohteelle on velvollisuus osoittaa ostaja. 

 

 

39) Vastuusitoumukset 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 
Takaukset samaan konserniin 

kuuluvien yhteisöjen puolesta 

   Alkuperäinen pääoma 

   Jäljellä oleva pääoma 

Takaukset muiden puolesta  

   Alkuperäinen pääoma 

   Jäljellä oleva pääoma 

 

 

 

 

 

5 378 350 € 

2 895 922 € 

 

 

 

 

 

5 378 350 € 

3 000 141 € 

 

 

17 121 000 € 

9 928 709 € 

 

5 378 350 € 

2 805 252 € 

 

 

17 121 000 € 

10 025 987 € 

 

5 378 350 € 

3 000 141 € 
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40) Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista 
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12. 

Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista ta-

kausvastuista 31.12. 

Kunnan mahdollista vastuutta kattava osuus takaus-

keskuksen rahastosta 31.12. 

2021 2020 
 

65 102 580 € 

 

 

42 646 € 

62 096 789 € 

 

 

38 692 € 

 

41) Muut kuntaa koskevat taseen ulkopuoliset järjestelyt 
 

 Konserni Kunta 

2021 2020 2021 2020 
 

Sitoumukset avustukseen avustusvastuu 

 

Arvonlisäveron palautusvastuu kiinteistö-in-

vestoinnit Yhteensä *) 

 

Perustamishankkeiden valtionosuuden pa-

lautusvastuu 

 

Vastuu jäsenyhteisöjen eläkemeno-perus-

teisista maksuista 

 

Saadut vakuudet (Ksshp) 

 

Koronvaihtosopimus 32128, (SSYPK) 

Sopimus tehty yksittäisen lainan korkoriskin 

suojaamiseksi muuttamalla vaihtuvat korot 

kiinteiksi. Eräpäivä 7.12.2023 

Nimellisarvo  

Käypä arvo / markkina-arvo 

 

Koronvaihtosopimus 32010, (SSYPK) 

Sopimus tehty yksittäisen lainan korkoriskin 

suojaamiseksi muuttamalla vaihtuvat korot 

kiinteiksi. Eräpäivä 12.12.2022  

Nimellisarvo 

Käypä arvo / markkina-arvo 

 

K-S Sairaanhoitopiirin johdannaissopi-muk-

set yht. 20 kpl  

Nimellisarvo 

Markkina-arvo 

 

Ympäristövastuut  

 

Kunnalla ei ole koronavaihtosopimuksia 

 

25 754 € 

 

 

2 508 831€ 

 

 

3 589 783 € 

 

 

 

 

354 955 € 

 

 

 

 

 

121 200 € 

-2 721 € 

 

 

 

 

 

4 510 000 € 

-78 816 € 

 

 

 

26 200 458€ 

-799 884€ 

 

450 € 

 

37 703 € 

 

 

2 917 870€ 

 

 

3 570 779 € 

 

 

 

 

39 517 € 

 

 

 

 

 

181 800 € 

-6 233 € 

 

 

 

 

 

4 920 000 € 

-173 438 € 

 

 

 

26 133 558€ 

-1 617 648€ 

 

1 855 € 

 

25 754 € 

 

 

917 983 € 

 

 

1 393 833 € 

 

 

549 843 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 703 € 

 

 

1 129 658 € 

 

 

1 498 471 € 

 

 

540 046 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Palautuksena ja vähennyksenä käsitellyt arvonlisäverot uudisrakennusten ja  

perusparantamiseen hankintamenoista, joihin liittyy mahdollinen palalutusvelvollisuus kiinteistöt 

myytäessä tai niiden käyttötarkoituksen muuttuessa vähennykseen tai palautukseen oikeutta-

mattomaan tarkoitukseen (ALV 120 §). Palautusvastuuta määriteltäessä otetaan huomioon 

kiinteistöt, joiden osalta vastuun toteutuminen on todennäköistä investointi- tai taloussuunnitel-

maan tai toimenpideohjelmaan perustuen. 
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4.7.  Henkilöstöä, tilintarkastajan palkkioita ja intressitahotapahtumia koskevat liitetie-
dot 31.12.2021 

 

42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.  

2021 2020 

Keskushallinto 
Elinvoimapalvelut  
Tila- ja kiinteistöhallinto 
Sivistyspalvelut 
Vapaan sivistystoimen palvelut 
Tekniset ja ympäristöpalvelut 
Jätelautakunta 
Yhteensä 
Henkilöstön palvelusuhteen kesto 31.12. mennessä 3 kk tai yli. Li-
säksi henkilö on 31.12. saanut palkkaa. 

25 
11 

1 
180 

43 
74 

2 
336 

 

20 
24 

1 
183 

41 
80 

1 
350 

 

 

43. Henkilöstökulut 2021 2020 

Henkilöstökulut tuloslaskelman mukaan 
Henkilöstökulut aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödyk-
keisiin 
Henkilöstökulut yhteensä 

17 255 966,49 € 
 

108 230,70 € 
17 364 197,19 € 

16 983 714,47 € 
 

99 972,48 € 
17 083 686,95 € 

 

44. Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 

 2021 2020 

Saarijärven Sosiaalidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry 
Kokoomus/Saarijärvi 
Keskustapuolue/Saarijärvi 
Suomenselän Vasemmistoliitto 
Saarijärven seudun Perussuomalaiset 
Saarijärven Vihreät 
Kristillisdemokraattisen puolueen Saarijärven osasto 
Yhteensä 

3 769,25 € 
1 043,00 € 
4 485,65 € 

668,00 € 
506,33 € 
757,00 € 
363,00 € 

11 592,23 € 

2 686,50 € 
582,00 € 

3 300,02 € 
290,00 € 

79,00 € 
740,00 € 
198,00 € 

7 875,52 € 

 

45. Tilintarkastajien palkkiot 2021 2020 

Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy 
Tilintarkastuspalkkiot 
Tilintarkastajan lausunnot 
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 
Muut palkkiot 

 
16 136,32 € 

 
5 293,48 € 
6 500,00 € 

 
11 213,18 € 

 
3 500,30 € 

37,93 € 

Palkkiot yhteensä 27 929,80 € 14 751,41 € 

 
46. Sidonnaisuusilmoitukset 

Kaupunginjohtajan kanssa on vuonna 2014 solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus, jossa on sovittu 10 
kuukauden palkkaa vastaava siirtymäkorvaus. Uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi alkoi vuoden 2021 
lopussa, ja uuden kaupunginjohtajan kanssa tehty johtajasopimus on hyväksytty valtuustossa 14.3.2022. 

Konsernin lähipiirin/intressipiirin kanssa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavia liiketoimia. 
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5. Eriytetyn liiketoiminnan tilinpäätöslaskelmat 

5.1.  Muun taseyksikön tuloslaskelma 31.12.2021 

 
  

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tuloslaskelma euro euro

 

 1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

  

Liikevaihto 972 540,51  969 588,34

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -140 609,46  -132 407,96

Palvelujen ostot -246 639,86  -228 347,42

Henkilöstökulut  

Palkat ja palkkiot -131 003,51  -131 679,22

Henkilöstösivukulut  

      Eläkekulut -28 003,40  -27 682,52

Muut henkilösivukulut -2 872,58  -3 609,41

Poistot ja arvonalentumiset    

 Suunnitelman mukaiset poistot -305 790,00 -319 913,04

Liiketoiminnan muut kulut -33 515,40 -9 434,49

Liikeylijäämä (-alijäämä) 84 106,30 116 514,28

Rahoitustuotot ja -kulut   

Korkotuotot ja -kulut 2 976,10 2 421,31

Korvaus peruspääomasta -27 482,48 -86 300,63

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 59 599,92   32 634,96

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 59 599,92 32 634,96

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 59 599,92 32 634,96

  

  

Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,35  -0,79

Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 1,35  -0,80

Voitto, % 6,13 3,37
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5.2.  Muun taseyksikön rahoituslaskelma 31.12.2021 

 

  

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Rahoituslaskelma  

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

   

Liiketoiminnan rahavirta

Liikeylijäämä (-alijäämä) 84 106,30  116 514,28  

Poistot ja arvonalentumiset 305 790,00 319 913,04

Rahoitustuotot ja -kulut -24 506,38 365 389,92 -83 879,32 352 548,00

Investointien rahavirta

Investointimenot -107 718,90   -152 131,47   

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 14 361,61 -93 357,29 0,00 -152 131,47

Toiminnan ja investointien rahavirta  272 032,63  200 416,53

Rahoituksen rahavirta

Lainakannan muutokset

Oman pääoman muutokset     

Peruspääoman muutos -4 414 038,49 -4 414 038,49 152 131,47 152 131,47

Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos -109 021,18 -379 790,83

Korottomien velkojen muutos 823 490,57 714 469,39 27 242,83 -352 548,00

Rahoituksen rahavirta -3 699 569,10 -200 416,53

  

Vaikutus maksuvalmiuteen  -3 427 536,47  0,00



 

           Tilinpäätös 2021 

125 

5.3.  Muun taseyksikön tase 31.12.2021 

 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI  

VESI- JA VIEMÄRILAITOS

Tase

VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020

A PYSYVÄT VASTAAVAT   

I Aineettomat hyödykkeet   

II Aineelliset hyödykkeet   

Hallinto- ja laitosrakennukset 744 956,04 777 906,81 

 Kiinteät rakenteet ja laitteet 2 333 098,48 2 512 576,82 

Koneet ja kalusto 5,42 9,02 

 3 078 059,94 3 290 492,65 

B VAIHTUVAT VASTAAVAT   

I Vaihto-omaisuus   

II Saamiset   

Lyhytaikaiset saamiset

 Myyntisaamiset 204 612,27 102 458,18 

 Muut saamiset 6 867,09 0,00 

Yhdystili 0,00 3 427 536,47 

211 479,36 3 529 994,65 

III Rahoitusarvopaperit   

VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 289 539,30 6 820 487,30 

VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020

A OMA PÄÄOMA   

I Peruspääoma 2 748 247,80 8 782 195,05 

IV Edellisten tilikausien ylijäämä(alijäämä) -435 162,96 -2 087 706,68 

V Tilikauden ylijäämä(alijäämä) 59 599,92 32 634,96 

2 372 684,76 6 727 123,33 

B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET

VARAUKSET   

C PAKOLLISET VARAUKSET   

D VIERAS PÄÄOMA

II Lyhytaikainen   

 Ostovelat 57 059,52 41 484,76 

 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 859 795,02 51 879,21 

916 854,54 93 363,97 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 289 539,30 6 820 487,30 
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5.4.  Eriytetty tuloslaskelma, asunto- ja toimitilavuokraus 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

ERIYTETTY KIRJANPITO, TOIMITILA- JA ASUNTOVUOKRAUS

Tuloslaskelma

Eriytetty tuloslaskelma laadittu 1. kerran 31.12.2020

euro

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020

Liikevaihto 594 372,84 478 124,98

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 586,25 -44 206,50

Palvelujen ostot -118 606,40 -118 537,77

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -24 854,12 -22 523,54

Henkilöstösivukulut

      Eläkekulut -6 832,80 -6 681,14

Muut henkilösivukulut -263,52 -648,06

Poistot ja arvonalentumiset

 Suunnitelman mukaiset poistot -112 270,17 -88 001,44

Liiketoiminnan muut kulut -220 213,39 -152 451,65

Liikeylijäämä (-alijäämä) 54 746,19 45 074,89

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot ja -kulut 0,00 0,00

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 54 746,19 45 074,89

Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 54 746,19 45 074,89

Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 54 746,19 45 074,89
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6. Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 

 

Kirjanpitokirjat; Säilytysaika  Säilytystapa 

     

tilinpäätös   pysyvästi  paperisessa muodossa 

päiväkirjat  10 vuotta  sähköisesti levytila 

pääkirjat  10 vuotta  sähköisesti levytila 

tase-erittelyt  10 vuotta  paperisessa muodossa 

konsernilaskenta 10 vuotta  paperisessa muodossa 

palkanlaskennan tulosteet 10 - 50 vuotta  atk-tulosteina 

ostoreskontra  10 vuotta  sähköisesti levytila 

myyntireskontra  10 vuotta  paperisessa muodossa 

liitetietotositteet  10 vuotta  paperisessa muodossa 

     

tositelajit:     

     

001 Muistiot 601  Sekalaiset laskut 

007 Vyörytykset 613  Abilita/Kyläkuntien vesilaskutus 

008 Oikaisut tilinavaus 621  Kansalaisop.laskut/Hellewi 

009 Käyttöomaisuusviennit 654  Varhaiskasvatusmaksut 

010 Tiliotetositteet 657  Rakennusvalvontamaksut 

021 Myyntiresk., viitesuor. 658  Tampuuri/vuokralaskutus 

040 Ostoresk., suoritukset 660  Abilita jätevesilaskutus 

301 Palkat 950  Konsernin eliminoinnit 

401 Ostolaskut/verkkolaskut    
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