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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä  

Läsnä Tuominen Sami Puheenjohtaja  

 Leppämäki Pirjo 1.varapuhenjohtaja  

 Rautiainen Ville 2. varapuheenjohtaja  

 Ahola Suvi Jäsen  

 Haapakoski Teppo Jäsen  

 Honkonen Petri Jäsen  

 Ihanainen Heli Jäsen  

 Janhonen Esko Jäsen  

 Kuorelahti-Juntunen Pulmu Jäsen  

 Lehtinen Harri Jäsen  

 Lintunen Ilkka Jäsen  

 Moisio Iida Jäsen  

 Oikari Esa Jäsen  

 Oittinen Jukka Jäsen  

 Palmu Ulla Jäsen  

 Pirttiniemi Riitta Jäsen  

 Pollari Marjut Jäsen  

 Reiman Miikkael Jäsen  

 Salokivi Kari Jäsen  

 Sekki Eero Jäsen  

 Siekkinen Kirsi Jäsen  

 Suomäki Marjatta Jäsen  

 Tamminen Mika Jäsen  

 Tannemäki Matti Jäsen  

 Tollola Harri Jäsen  

 Tuomi Pentti Jäsen  

 Tuominen Carita Jäsen  

 Vesterinen Risto Jäsen  

 Vilkkilä Hannu Jäsen  

 Vuori Jouni Jäsen  

 Vuori Niina Jäsen  

 Autiosalo Satu Kaupunginjohtaja  

 Kaija Maarit Hallinto- ja henkilöstöjohtaja  

 Rahkonen Jyrki Elinkeinojohtaja  

 Ronkainen Vesa Tekninen johtaja  
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 Siikström Arja Sivistysjohtaja  

 Tuononen Maarit Talousjohtaja  
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65 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
KV 12.12.2022       
      
 
 
Päätösehdotus Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös    
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66 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
KV 12.12.2022       
      
 

Pöytäkirjan tarkastavat kokouksessa kullakin kerralla erikseen valittavat 
kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä 
kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:n mukaisesti. 
 
 

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajat. 
 

Päätös    
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67 
Vuoden 2022 toinen talousarviomuutos 
 
KH 28.11.2022 § 223  
  
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Maarit Tuononen 

 
SoTe kuntayhtymän / Liikelaitos Saarikan oman toiminnan netto-
kustannusten on arvioitu  tammi-elokuun osavuosikatsauksen 
perusteella ylittyvän Saarijärven osalta talousarviossa arvioidusta 
yhteensä 240 000 euroa. Summaan sisältyvät myös vuoden 2022 
koronakustannukset. Vastaavasti Saarijärven maksuosuuteen on 
esitetty tehtävän saman suuruinen lisäys. Yhtymähallitus käsitteli 
lisäyksiä 20.10.2022 ja yhtymävaltuusto 10.11.2022. 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on ilmoittanut vuoden 2022 
erillislaskutettavien koronakustannusten yhteissummaksi noin 
35 000 euroa. Sairaanhoitopiirin alijäämien kattamisvastuun lopullista 
kokonaismäärää ei vielä ole tiedossa. 
 
Koronasta aiheutuviin välittömiin kustannuksiin myönnetään kunnille 
valtionavustusta koko vuoden 2022 osalta toteutuneiden testaus-, 
rokotus- ja tartuntamäärien perusteella. Haku perustuu toteutuneisiin 
toimintokohtaisiin tietohin tammi-elokuun 2022 ajalta. Loppuvuoden 
osalta myönnettävä avustusmäärä perustuu pääasiassa heinä-elokuun 
2022 toteumatietoihin.  Kunnat ovat hakeneet avustusta toteutuneiden 
kustannusten perusteella marraskuun alkuun 2022 mennessä. 
Päätökset avustuksista saadaan myöhemmin loppuvuoden kuluessa, 
mutta Saarijärven kaupungin osalta arviona on avustuksen määrä  
noin 0,45 miljoonaa euroa. 
 
Sivistyslautakunta on 22.11.2022 § 89 käsitellyt vapaa-aikatoimen 
lisätalousarvioesitystä. Vapaa-aikatoimen tulot eivät ole kertyneet 
vuonna 2022 talousarvioon arvioidulla tavalla eikä muun muassa 
uimahallin kävijämäärä ole noussut koronaa edeltävälle tasolle.  
Myös Paavonrinteiden tulot ovat jääneet suunniteltua matalammalle 
tasolle tulojen kerryttyä suurelta osin jo vuoden 2021 puolella.  
Tulojen suunniteltua pienemmän kertymän lisäksi vapaa-aikapalvelujen 
budjetin toteutumista on rasittanut myös kulujen kasvu erityisesti 
toimintojen turvaamiseksi tehdyistä koneiden ja laitteiden huolloista ja 
korjauksista, liikuntareittien ylläpidosta ja lisääntyneistä henkilö-
kustannuksista. Ylitystä paikataan osaltaan muun muassa aloittamalla 
rinteiden kausilippujen myynti tulevalle kaudelle jo vuoden 2022 
puolella. Yhteensä sivistyslautakunnan hallitukselle ja edelleen 
valtuustolle esittämä määrärahalisäys on 50 000 euroa. 
 
Koulu- ja kulttuurikeskuksen II-vaiheen irtaimisto on päätetty hankkia 
Kuntarahoituksen leasingrahoituksella. Hankintojen valmistelun 
yhteydessä on käynyt selville, että Kuntarahoituksen leasing-
rahoituksella hankittavien irtaimistokohteiden osalta säännökset ovat 
tiukentuneet, eikä kaikkia yhtenäiskoulun opetusvälineitä voida 
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leasingrahoituksen puitteissa hankkia. Näin ollen osa opetusvälineis-
töstä tulee hankkia vuoden 2022 käyttötalouden varoin, jolloin myös 
välineistön maksut kohdistuvat vuoteen 2022. Kuntarahoituksen 
leasingsopimuksen ulkopuolelle jääviin tarvikehankintoihin tarvitaan 
30 000 euron lisämääräraha. Omarahoitusosuuksiin on vuoden 2022 
talousarviossa varattu koulu- ja kulttuurikeskuksen lisäkustannuksiin ja 
mahdollisiin II-vaiheen hankintaa-ajan vuokriin varaus. 
Kyseisestä varauksesta voidaan kohdentaa yhtenäiskoulun 
käyttötalouden irtaimistohankintoihin tarvittava 30 000 euroa, jolloin 
vaikutus koko kaupungin tuloksessa on 0 euroa. 
 
Talousarviomuutoksena esitetään vuoden 2022 järjestelyvaraerien 
kohdentaminen keskushallintoon tehdystä budjettivarauksesta 
toteumien mukaisesti vastuualueille. Muutoksen vaikutus on koko 
kaupungin tuloksessa 0 euroa. 
 
Vuoden 2022 talousarvion käyttötalousosaa esitetään muutettavaksi 
toteutuneisiin koronakustannuksiin ja korona-avustusennusteeseen, 
SoTe kuntayhtymän / Saarikan oman toiminnan talousarvioylityksiin,  
sivistyslautakunnan muutosesitykseen sekä verotuloennusteiden 
muutoksiin perustuen seuraavasti: 
 
Käyttötalousosa 
 
Omarahoitusosuudet, sotepalvelut 
SoTe kuntayhtymä, maksuosuuksien lisäys -240 000 € 
Koronakustannukset, KSSHP  -35 000 € 

 Korona-avustukset arvio    500 000 € 
 
 Omarahoitusosuudet, ympäristöterveydenhuolto 
 Muut toimintamenot, koulu- ja kulttuurikeskuksen  
 irtaimistohankinnat, siirto sivistyspalveluihin 30 000 € 
 
 Sivistyspalvelut  

Yhtenäiskoulu 
 Muut toimintamenot, koulu- ja kulttuurikeskuksen  

irtaimistohankinnat, siirto omarahoitusosuudesta -30 000 € 
 
Vapaan sivistystoimen palvelut 
Vapaa-aikapalvelut 
Tulojen vähennys    -25 000 € 
Menojen kasvu   -25 000 € 
 
Useat vastuualueet erillisen laskelman mukaan 
Keskushallinto, järjestelyvaraerien purku 100 000 € 
Vastaanottavat vastuualueet,  
järjestelyvaraerien siirto   -100 000 € 
 
Toimintakatteen muutos yhteensä  175 000 € 
 
Verorahoitus 
Verotulojen muutosennuste, yhteisövero 300 000 € 
Verotulojen muutosennuste, kiinteistövero 92 000 € 
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Vuosikatteen muutos   567 000 € 
  
 

 Tilikauden tulos, muutos   567 000 € 
 
 
Vuoden 2022 talousarvion investointiosaa esitetään muutettavaksi  
seuraavasti: 
 
Elinvoimapalvelut 
Maanhankinnat ja tonttien  
rakennusvalmiuden parantaminen  195 000 € 
 
 
 
Keskushallinto 
Saarijärven Seudun Ravitsemuspalvelut Oy 
Osakkeiden merkintä   -50 000 € 
 
Vapaa-aikapalvelut 
Jäähallirakennus, tekojää arvio  -460 000 €  
(Kaupan toteutuessa kaupungin takausvastuiden  
mukaiset saatavat kuittaantuvat) 
 
Investointiosan nettomenojen muutos -315 000 € 
  
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää vuoden 2022 talousarvion muutokset 
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oheisen listan mukaisesti. 
 
 
 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
 
 
 
KV 12.12.2022       
460/02.02.02/2022    
  

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää vuoden 2022 talousarvion muutokset 

kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi oheisen listan mukaisesti. 
 

Päätös    
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Liitteet 
 Liite [1] Saarijärven kaupunki / Talousarviomuutosten laskentataulukot 

marraskuu 2022 
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68 
Vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma 
 
KH 28.11.2022 § 224  
  
 
 
Valmistelija Talousjohtaja Maarit Tuononen 

 
Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä 
hyväksyttävä kunnalle seuraavan kalenterivuoden talousarvio ottaen 
huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Samassa  
yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma 
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Saarijärven kaupungin talousuunni-
telmakausi on kolme vuotta, jonka ensimmäinen vuosi on sitova talous-
arviovuosi.  
 
Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset 
ja taloudelliset tavoitteet, jotka ovat valtuustoon nähden sitovia. 
Talousarvio ja –suunnitelma laaditaan siten, että ne toteuttavat kunta-
strategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.  
 
Kaupunginhallitus antoi toimialoille ja vastuuryhmille 13.6.2022 ohjeet 
talousarvion ja taloussuunnitelman laatimiseksi sekä antoi kehyksen 
kunkin vastuuryhmän toimintakatteeksi. Ohjeen mukaan talousarvio 
2023 tuli laatia tasapainoiseksi ja talousarvio-ohjeen mukaisen 
kehyksen puitteissa. Toimialoilta ja vastuuryhmiltä pyydettiin ohjeiden 
mukaiset talousarvio esitykset lokakuun alkuun 2022 mennessä.  
 
Kaupunginhallituksen antamien suunnitteluohjeiden mukaan kunkin  
vastuuryhmän tuli sisällyttää tavoitekorttiinsa toiminnallisiin tavoitteisiin 
yksikön vuoden 2023 tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. 
Vastaavasti konserniyhtiöiden tuli omia toiminnallisia tavoitteita 
asettaessaan huomioida kaupunkistrategiassa määritellyt painopiste-
alueet.  
 
Kaupunginhallitus käsitteli talousarvion valmistelun tilannetta 
ensimmäisen kerran 7.11.2022, jolloin talousarviovuoden 2023 ja  
taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 suunnitelmat olivat alijäämäiset. 
Kaupunginhallitus palautti talousarvioesityksen jatkovalmisteluun, jonka 
tavoitteena oli, että kaupunginjohtajan vuoden 2023 talousarvioesitys 
kaupunginhallitukselle on tulokseltaan tasapainoinen.    
 
Vastuuryhmien budjettivalmistelujen pohjalta laadittu liitteenä oleva 
talousarvioesitys vuodelle 2023 on tulokseltaan  0 €. 
Taloussuunnitelmavuosien 2024-2025 suunnitelmat sen sijaan ovat 
alijäämäiset, joskin taloussuunnitelmavuosiin liittyy vielä paljon 
epävarmuuksia erityisesti verorahoituksen tason suhteen. 
 
Kaupungin toimintakate ylittyi suhteessa kaupunginhallituksen asetta-
maan kehykseen 684 t€. Suurin ero tulee omarahoitusosuuksiin 
varatuista sähkö- ja korkokustannusten kasvun varauksista, netto-
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muutos kehykseen nähden on -0,6 milj. euroa. Sivistyspalveluiden 
poikkeama asetettuun kehykseen nähden on -129 t€ ja vapaan 
sivistystoimen poikkeama -52 t€.  
Poikkeamat koostuvat erityisesti varhaiskasvatuksen palveluseteli-
varausten muutoksesta ja vapaa-aikapalveluiden vastuualueelle 
varatusta kehittämishankkeen omavastuuosuudesta. Vuoden 2022 
muutetusta talousarviosta toimintakate parani 42,5 milj. euroa.  
Muutos aiheutuu soteuudistuksen myötä kaupungin vastuulta 
poistuvista sote- ja pelastustoimen sekä ravitsemuspalveluiden 
kustannuksista. 
 
Vuoden 2023 verotuloennuste noin 18,5 milj. euroa kasvoi budjetoinnin 
edetessä kehyksestä noin 0,5 miljoonaa euroa, mutta on noin 14 mil-
joonaa euroa vuoden 2022 päivitettyä ennustetta heikompi. Vuoden 
2023 valtionosuudet yhteensä 8,7 milj. euroa kasvoivat kesän 2019 
kehykseen verrattuna 75 t€. Valtionosuudet ovat noin 27,4 milj. euroa 
vuoden 2022 ennustetta pienemmät. Vähennykset verorahoituksessa 
johtuvat soteuudistuksen myötä kaupungilta valtiolle siirtyvistä 
verorahoituksen osuuksista. Budjetin verorahoitusennusteet perustuvat 
kuntaliiton, valtiovarainministeriön ja verohallinnon laskelmien 
mukaisiin uusimpiin marraskuun 2022 ennusteisiin. 
 
Vuosikatteen ennustetaan olevan 3,450 milj. euroa vuonna 2023, ja  
se kattaa vuosittaiset poistot. Vuodelle 2023 suunnitelman mukaiset 
poistot ovat 3,4 milj. euroa ja lisäksi varaudutaan 50 t€ lisäpoistoihin. 
 
Vuoden 2021 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä n. 5,5 milj. euroa ja 
vuoden 2022 ennustettu tulos huomioiden, ennakoidaan Saarijärven 
kaupungin kertyneen ylijäämän olevan vuoden 2023 tilinpäätöksessä 
noin 5,4 milj. euroa.  
 
Investointiosan nettosumma v. 2023 on 5,1 M€. 
Investointisuunnitelman merkittävin yksittäinen hanke vuonna 2023  
on paloaseman uudisrakentaminen, joka kokonaisuudessaan ajoittuu 
investointisuunnitelmassa vuosille 2023-2024. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-
2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteen 
mukaisena.  
 
Talousjohtaja valtuutetaan tekemään tekniset korjaukset, jotka eivät 
vaikuta sitoviin tavoitteisiin. 
 
Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Keskustelun aikana 
kaupunginjohtaja teki muutetun päätösesityksen, jossa talousarvion 
investointiosassa uimahallin peruskorjaukseen varataan 120 000 euroa 
siten, että 60 000 euroa on käytettävissä hanke- ja tarvesuunnitteluun 
ja 60 000 euroa kiireellisiin korjauksiin. Lisäksi muutetussa 
päätösesityksessä muutettiin elinvoimatoimen tavoitekortissa sivulla 30 
olevaa muotoilua siten, että tuulivoima- ja aurinkovoimahankkeiden 



 
 
 
Saarijärven kaupunki 
  

Esityslista 9/2022  12 

 
Kaupunginhallitus § 224 28.11.2022 
Kaupunginvaltuusto  12.12.2022 
 

 

edistäminen muutettiin muotoon kestävien energiapoliittisten 
ratkaisuiden edistäminen. Tälle mittariksi tulee käynnistettyjen 
hankkeiden lukumäärä.  
 
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksen on 
kirjattu päivitettyyn liitteeseen.  
 
 

Päätös Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-
2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi 
kaupunginjohtajan kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen 
mukaan korjatun liitteen mukaisena. 
Talousjohtaja valtuutettiin tekemään tekniset korjaukset, jotka eivät 
vaikuta sitoviin tavoitteisiin. 

 
 
 
 
KV 12.12.2022       
153/02.02.00/2022    
    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2024-

2025 taloussuunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttävksi liitteen 
mukaisena. 
 

Päätös    
 
 
 
 
Liitteet 
 Liite [2] Saarijärven kaupungin talousarvio  2023 ja taloussuunnitelma 2024-

2025 
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69 
Saarijärven kaupungin strategian 2023-2027 toimenpideohjelma 
 
KH 07.11.2022 § 208  
  
 
 
Valmistelijat Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maarit Kaija,  

talousjohtaja Maarit Tuononen 
 
Kuntalain 37 §:n mukaan 
Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan 
toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa 
tulee ottaa huomioon: 
1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen; 
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen; 
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 
4) omistajapolitiikka; 
5) henkilöstöpolitiikka; 
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet; 
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. 
 
Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä 
tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista 
kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä 
myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. 
 
Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -
suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä.  
Kuntastrategia tarkistetaan vähintään kerran valtuuston toimikaudessa. 

 
 
Kaupunginvaltuusto ja kaupungin johtoryhmä ovat työstäneet 
Saarijärven kaupungin strategiaa vuosille 2023 – 2027 vuoden 2022 
aikana järjestetyissä työpajoissa.  
Työpajojen ohjauksesta on vastannut konsultti Petri Löfberg  
Soctor Oy:ltä. 
Valtuustotyöpajat on pidetty 9.5.2022, 6.6.2022 ja 8.8.2022. 
 
 
Edellä mainituissa työpajoissa on ollut mukana myös lukion 
opiskelijakunnan edustajana Aino Puttonen, vanhusneuvoston 
edustajana Arja-Leena Peiponen, vammaisneuvoston edustajana  
Kaija Kekkilä, SSYP Kiinteistön edustajana Olavi Nolte ja Saarijärven 
Kaukolämmön ja Vesihuollon edustajana Tuomo Vilkkilä. 
 
Kaupungin johtoryhmä on lisäksi työstänyt strategian eri osioiden 
valmistelua kahdessa työpajassa konsultti Löfbergin tuella 1.9. ja 
6.10.2022.  
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Työpajoissa tarkasteltiin Saarijärven kaupungin nykytilaa sekä 
tunnistettiin vahvuustekijöitä, joiden pohjalta kaupungille voidaan luoda 
menestystä tuova strategia. Työskentelyssä keskusteltiin erityisesti 
painopistealueista, joiden kehittäminen nähtiin mahdollisuutena ja 
toisaalta kriittisenä tekijänä Saarijärven kaupungin tulevaisuuden 
menestyksen näkökulmasta.  
 
Visio tarkoittaa näkemystä siitä tulevaisuuden tavoitetilasta, 
jossa organisaatio haluaa olla tietyn ajanjakson kuluessa. Hyvä visio on 
tavoitteellinen ja innostava. Toimiva visio on myös sanoitukseltaan 
sellainen, että se on helppo muistaa ja pitää mielessä niin isoja kuin 
pieniäkin päätöksiä tehtäessä: mitä ja missä haluamme olla 
strategiakauden jälkeen?   
 
Työpajatyöskentelyiden kautta Saarijärven kaupungin visioksi 
muodostui Uudistuva ja elinvoimainen Saarijärvi – palveluiden ja 
biotalouden kasvukeskus. Vision sanamuodosta sovittiin valtuuston 
infossa 19.9.2022.  
 
Kevään ja kesän valtuustotyöpajoissa päädyttiin seitsemään (7) 
strategiseen painopistealueeseen, joiden lopullisista muodoista sovittiin 
valtuuston infossa 19.9.2022.  
 
Kuntalain 22 §:n mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on 
oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on 
pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen ja 
vaikuttamisen mahdollisuuksista ja menetelmistä. 
 
Osana strategiaprosessia kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille ja 
Saarijärvellä yrittäville ja työskenteleville ihmiselle suunnatussa 
kyselyssä 26.9. – 9.10.2022 vastaajia pyydettiin priorisoimaan 
valtuuston aiemmin muotoilemat strategiset painopistealueet.  
166 vastauksen kyselyn tulosten perusteella priosoitu lista painopiste-
alueista:  
 
1. Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, 
kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan 
2. Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. 
Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen 
3. Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja 
teollisuutta 
4. Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
yrityskeskittymä 
5. Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja 
tavoittelee korkeaa työllisyysastetta 
6. Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden 
keskus 
7. Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja 
metsätaloussektori 
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Kyselyssä pyydettiin lisäksi toimenpide-ehdotuksia kunkin strategisen 
painopistealueen alueelle. Johtoryhmä ja hallituksen jäsenet ovat 
saaneet kyselyn tulokset käyttöönsä ennen  talousarvioseminaaria 
13.10.2022, ja valtuutetut valtuustoinfon yhteydessä 31.10.2022. 
Kyselyn vastaukset kokonaisuudessaan liitteenä. 
 
Samaan kyselyyn pyydettiin vastauksia myös vanhusneuvostolta, 
vammaisneuvostolta ja nuorisovaltuustolta. Vanhusneuvosto ja 
nuorisovaltuusto toimittivat vastaukset, ja ne ovat asiakohdan liitteenä.   
 
Kyselyn tuloksia on hyödynnetään seuraavassa vaiheessa strategian 
toimenpideohjelman valmistelussa. Toimenpideohjelmassa esitetään 
kullekin strategiselle painopistealueelle strategiakauden aikana 
kohdennettavat konkreettiset toimenpiteet, niiden aikataulutus, mittarit 
ja vastuuhenkilöt. Toimenpideohjelma tulee hallituksen käsittelyyn 
marraskuun lopussa ja päätetään samaan aikaan talousarvion kanssa 
joulukuun valtuustossa.  
 
Arvoilla tarkoitetaan niitä ohjenuoria ja periaatteita, joiden tulisi 
näkyä organisaation päätöksenteossa, johtamisessa ja 
työntekijöiden päivittäisessä toiminnassa: ne kertovat tavasta, 
jossa strategiaa käytännössä toteutetaan. Strategian pohjana olevien 
arvojen tunnistamiseksi toteutettiin sanapilvikysely koko kaupungin 
henkilöstölle ja kaikille valtuutetuille 28.9. – 4.10.2022. Kyselyyn 
vastasi 97 henkilöä. Vastauksista syntynyt arvosanapilvi liitteenä. 
Eniten ehdotuksia arvoiksi saivat avoimuus, oikeudenmukaisuus ja 
yhteisöllisyys. Sanapilveä tulkitessa tulee kuitenkin huomata, että 
siinä ratkaisevaa on sanan kirjoitusasu: samaan asiaan on saatettu 
kyselyssä viitata useilla eri sanamuodoilla tai sanoilla. Lisäksi erot 
keskeisimmiksi nousseiden ja niitä lähimmäksi kivunneiden seuraavien 
arvoehdotusten välillä on pieni.   
 
Kuitenkin eniten kannatusta saaneiden arvojen (avoimuus, oikeuden-
mukaisuus ja yhteisöllisyys) voidaan katsoa soveltuvan hyvin 
Saarijärven kaupungin päätöksenteon, johtamisen ja käytännön arkisen 
toiminnan ohjenuoriksi. Avoimuuden ajatellaan viittaavan sekä 
toiminnan läpinäkyvyyteen että avoimuuteen erilaisille ajatuksille. 
Oikeudenmukaisuus pitää sisällään rehellisyyden, laillisuuden ja 
yhdenvertaisuuden: jokainen kuntalainen ja työntekijä Saarijärven 
kaupungissa voi luottaa tulevansa oikeudenmukaisesti kohdeltua. 
Yhteisöllisyys viittaa hyvään Saarijärven henkeen, yhdessä tekemiseen 
ja toisista välittämiseen.   
 
Strategiakokonaisuudesta laaditaan visuaalinen esitys/ strategiakuva, 
jonka tarkoitus on tuoda esiin strategian keskeiset asiat tiivissä 
muodossa. Esitys strategiakuvaksi liitteenä.  
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 
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Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa 

Saarijärven kaupungin strategian 2023 – 2027 
 
1) Arvot: avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys  
 
2) Vision  ”Uudistuva ja elinvoimainen Saarijärvi – palveluiden ja 
biotalouden kasvukeskus” 
 
3) Strategiset painopistealueet prioriteettijärjestyksessä:  
1. Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan  
2. Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. 
Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen.  
3. Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta  
4. Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
yrityskeskittymä  
5. Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee 
korkeaa työllisyysastetta  
6. Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus  
7. Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori  
 
4) Visuaalisen ilmeen/ strategiakuvan liitteen mukaisesti 
 
 

Päätös Hyväksyttiin kohdat 1-4 esityksen mukaisesti. 
 
 
 
 
 
KV 14.11.2022 § 57  
  
 
 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa 

Saarijärven kaupungin strategian 2023 – 2027 
 
1) Arvot: avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys 
 
2) Vision  ”Uudistuva ja elinvoimainen Saarijärvi – palveluiden ja 
biotalouden kasvukeskus” 
 
3) Strategiset painopistealueet prioriteettijärjestyksessä:  
1. Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan  
2. Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. 
Kaupungin keskusta on viihtyisä ja elinvoimainen.  
3. Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta  
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4. Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
yrityskeskittymä  
5. Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee 
korkeaa työllisyysastetta  
6. Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus  
7. Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori  
 
4) Visuaalisen ilmeen/ strategiakuvan liitteen mukaisesti 
 
 
Puheenjohtaja avasi asiasta keskustelun. Keskustelun kuluessa 
valtuutettu Pulmu Kuorelahti-Juntunen teki esityksen asian 
palauttamisesta valmisteluun ilmastosuunnitelman lisäämiseksi 
strategiaan ja erillisen valtuuston iltakoulun järjestämiseksi asiasta. 
Esitystä kannattivat valtuutetut Ville Rautiainen, Veli-Matti Pihlainen ja 
Harri Lehtinen. Valtuutetut Miikkael Reiman, Carita Tuominen ja Riitta 
Pirttiniemi totesivat kannattavansa käsittelyn jatkamista alkuperäisellä 
pohjaesityksellä.  
 
Keskustan pyynnöstä pidettiin ryhmätauko kello 17.10. Puheenjohtaja 
avasi kokouksen uudestaan klo 17.14.  
 
Puheenjohtaja totesi, että oli tullut esitys asian palauttamisesta valtuus-
toon, josta ei oltu yksimielisiä, joten asiasta järjestetään nimenhuuto-
äänestys. Äänestyksessä pohjaesityksen käsittelyn jatkamista 
kannattavat äänestävät JAA ja Pulmu Kuorelahti-Juntusen esitystä 
valmisteluun palauttamisesta kannattavat äänestävät EI. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. JAA-ääniä annettiin 23 ja EI-ääniä 8. 
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan pohjaesityksen 
pohjalta. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Valtuutetut Marjut Pollari ja 
Pulmu Kuorelahti-Juntunen ilmoittivat jättävänsä asiaan eriävän 
mielipiteensä.  
 
Puheenjohtaja totesi, että aletaan käsitellä pohjaesitystä kohta 
kerrallaan. Ensimmäiseksi kohta 1) Arvot. Valtuutettu Harri Lehtinen 
esitti valtuutettu Ulla Palmun kannattamana, että arvoihin lisätään 
rohkeus. Valtuutettu Marjut Pollari esitti ja valtuutettu Pulmu 
Kuorelahti-Juntunen kannatti, että lisätään arvoihin vastuullisuus.  
 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty kaksi kannatettua vastaesitystä. 
Puheenjohtaja kysyi kummastakin vastaesityksestä erikseen, voidaanko 
ne hyväksyä yksimielisesti lisättäväksi strategian arvoihin. 
Yksimielisyyttä ei ollut, joten puheenjohtaja totesi, että toteutetaan 
äänestys siten, että ensin äänestetään vastaesityksistä ja sen jälkeen 
voittanut vastaesitys pohjaesitystä vastaan. Puheenjohtaja esitti 
äänestysjärjestykseksi, että Harri Lehtisen tekemää ja Ulla Palmun 
kannattamaa esitystä siitä, että arvoihin lisätään rohkeus, kannattavat 
äänestävät JAA.  
Marjut Pollarin tekemää ja Pulmu Kuorelahti-Juntusen kannattamaa 
esitystä siitä, että arvoihin lisätään vastuullisuus, kannattavat 
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äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.  
Suoritettiin nimenhuutoäänestys, jossa JAA-ääniä annettiin 10,  
EI-ääniä 4 ja tyhjää äänesti 17 valtuutettua.  
Puheenjohtaja totesi JAA-äänten voittaneen äänestyksen, eli Harri 
Lehtisen esitys rohkeuden lisäämisestä arvoihin eteni seuraavaan 
äänestykseen pohjaäänestystä vastaan. Äänestyspöytäkirja liitteenä.   
 
Puheenjohtaja totesi, että seuraavassa nimenhuutoäänestyksessä 
kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Harri 
Lehtisen esitystä siitä, että arvoihin lisätään sana rohkeus, kannattavat 
äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. JAA-ääniä annettiin 26 ja 
EI-ääniä 5. Äänestyspöytäkirja liitteenä. Puheenjohtaja totesi 
kaupunginhallituksen pohjaesityksen voittaneen äänestyksen ja tulleen 
siten kaupunginvaltuuston päätökseksi esityksen kohdassa 1.  
 
Seuraavaksi puheenjohtaja avasi keskustelun esityksen kohdasta 2 
Visio. Asiasta ei käytetty puheenvuoroja, joten puheenjohtaja totesi 
kaupunginvaltuuston hyväksyneen Saarijärven kaupungin strategian 
vision pohjaesityksen mukaan.  
 
Seuraavaksi puheenjohtaja avasi keskustelun pohjaesityksen kohdasta 
3) strategiset painopistealueet prioriteettijärjestyksessä. Suvi Ahola 
esitti, että kohtaan 2 lisätään kaupungin keskustan lisäksi kylät, eli 
muotoilu olisi ”Kaupungin keskusta ja kylät ovat viihtyisiä ja 
elinvoimaisia.” Marjatta Suomäki ja Sisko-Annikki Komu-Moisio 
kannattivat esitystä. Carita Tuominen esitti ja Hannu Vilkkilä kannatti, 
että poistetaan sana keskusta, jolloin muotoilu olisi ”Kaupunki on 
viihtyisä ja elinvoimainen.”  
 
SDP:n pyynnöstä pidettiin ryhmätauko. Puheenjohtaja avasi kokouksen 
uudestaan klo 17.40.  
Keskustelun aluksi Suvi Ahola veti aiemmin tekemänsä esityksen pois. 
Puheenjohtaja totesi, että on tehty yksi vastaesitys, jossa Carita 
Tuominen esitti, että jätetään sana keskusta pois.  
Puheenjohtaja kysyi, voidaanko tämä hyväksyä päätökseksi. 
Vastalauseita ei tullut, joten puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston 
päättäneen, että strategian painopistealueiden kohta 2 muotoillaan 
seuraavasti: Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. 
Kaupunki on viihtyisä ja elinvoimainen.  
 
Puheenjohtaja avasi keskustelun painopistealueiden kohdasta 3.  
Ville Rautiainen esitti ja Pulmu Kuorelahti-Juntunen ja Marjut Pollari 
kannattivat, että painopistealueiden kohtaan 3 lisätään sana kestävästi, 
jolloin muotoilu olisi ”Saarijärvi kehittää monipuolisesti ja kestävästi 
yritystoimintaa ja teollisuutta.” Puheenjohtaja totesi tulleen kannatetun 
vastaesityksen. Puheenjohtaja esitti äänestysjärjestykseksi, että 
kaupunginhallituksen pohjaesitystä kannattavat äänestävät JAA ja Ville 
Rautiaisen vastaesitystä ”kestävästi” sanan lisäämisestä kannattavat 
äänestävät EI. Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Nimenhuutoäänestyksenä suoritetussa äänestyksessä annettiin 27 JAA-
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ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestyspöytäkirja liitteenä.  
Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen pohjaesityksen tulleen 
kaupunginvaltuuston päätökseksi asiassa.  
 
Puheenjohtaja avasi keskustelun muista painopistealueiden kirjauksista. 
Lisää puheenvuoroja ei enää käytetty, joten puheenjohtaja totesi 
kaupunginvaltuuston hyväksyneen päätösesityksen kohdan 3 loput 
painopistealueet 4-7 pohjaesityksen mukaan.  
Puheenjohtaja avasi keskustelun pohjaesityksen kohdasta 4 Visuaalinen 
ilme/strategiakuva. Tästä ei käytetty puheenvuoroja, joten 
puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen esityksen pohjaesityksen 
mukaisesti.   
 
 

Päätös Kaupunginvaltuusto vahvisti Saarijärven kaupungin strategian  
2023 – 2027  
1) Arvot: avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys. (Äänestykset 
10-4, 17 tyhjää ja 26-5) 
 
2) Vision: ”Uudistuva ja elinvoimainen Saarijärvi – palveluiden ja 
biotalouden kasvukeskus” 
 
3) Strategiset painopistealueet prioriteettijärjestyksessä:  
1) Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan. 
2) Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupunki 
on viihtyisä ja elinvoimainen.  
3) Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 
(Äänestys 27-4) 
4) Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
yrityskeskittymä.  
5) Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee 
korkeaa työllisyysastetta.  
6) Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus.  
7) Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsaätaloussektori.  
 
4) Visuaalisen ilmeen/strategiakuvan liitteen mukaan.  
 
Valtuutetut Marjut Pollari ja Pulmu Kuorelahti-Juntunen jättivät 
päätökseen eriävät mielipiteet. 

 
 
 
 
 
KH 28.11.2022 § 222  
  
 
 



 
 
 
Saarijärven kaupunki 
  

Esityslista 9/2022  20 

 
Kaupunginhallitus § 208 07.11.2022 
Kaupunginvaltuusto § 57 14.11.2022 
Kaupunginhallitus § 222 28.11.2022 
Kaupunginvaltuusto  12.12.2022 
 

 

Valmistelijat Talousjohtaja Maarit Tuononen, hallinto- ja henkilöstöjohtaja  
Maarit Kaija 
 
Toimenpideohjelmassa määritellään tavoitteet kullekin strategian 
painopistealueelle strategiakaudelle 2023 – 2027. Toimenpideohjelman 
tavoitteita tarkennetaan vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä 
kunkin toimialan tavoitekorteissa. 
 
Toimenpideohjelmaa on valmisteltu johtoryhmässä, hallintokuntien 
johtoryhmissä ja lautakunnissa. Valmistelussa on hyödynnetty 
valtuuston strategian valmistelutyöpajoissa ja strategian hyväksymisen 
yhteydessä syntyneitä ajatuksia: osa esillä olleista asioista todettiin 
valmistelun yhteydessä painopistealueiden toimenpiteiksi sen sijaan, 
että ne olisivat olleet omia painopistealueitaan.  
 
Lisäksi valmistelussa on käytetty apuna kuntalaiskyselyn vastauksia, 
jossa kuntalaiset saivat esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia 
kullekin strategiselle painopistealueelle. Kyselyn tulokset ovat 
esityslistan liitteenä. Lopullinen esitys toimenpideohjelmaksi on 
talousjohtaja Maarit Tuonosen ja kaupunginjohtaja Satu Autiosalon 
yhteenveto valmistelutyössä syntyneistä esityksistä.  
 
Toimenpideohjelman valmistelussa kunkin toimenpiteen osalta on tullut 
miettiä mittarit, joilla toimenpiteen valmistumista ja vaikutuksia 
arvioidaan. 
Mittarit on jaoteltu neljään eri näkökulmaan: T=talous, A=asiakas, 
P=palvelut/prosessit, H=henkilöstö. Jokaista toimenpidettä ei arvioida 
kaikilla neljällä mittarilla, vaan toimenpiteen kohdalle valitaan kyseisen 
toimenpiteen osalta olennaisimmat mittarit.  
 
Lisäksi kunkin toimenpiteen osalta on suunniteltu aikataulu, vastuualue 
ja vastuuhenkilö. Myöhempinä vuosina toimenpideohjelman edistymistä 
seurataan kolmiportaisella arvioinnilla (toteutunut – toimenpiteissä – 
kesken). 
 
Esitys strategian toimenpideohjelmaksi liitteenä. Liite on jaettu osiin 
strategian painopistealueiden mukaan.         
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 
strategian toimenpideohjelman 2023 – 2027 toimenpiteet seuraaville 
painopistealueille:  
1) Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan. Toimenpiteet liite, osa 1.  
2) Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki.  
Kaupunki on viihtyisä ja elinvoimainen. Toimenpiteet liite, osa 2.  
3) Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 
Toimenpiteet liite, osa 3.  
4) Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
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yrityskeskittymä. Toimenpiteet liite, osa 4.  
5) Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee 
korkeaa työllisyysastetta. Toimenpiteet liite, osa 5.  
6) Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus. 
Toimenpiteet liite, osa 6.  
7) Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsaätaloussektori. 
Toimenpiteet liite, osa 7. 
 
Puheenjohtaja avasi aiheesta keskustelun.  
Keskustelun aikana käytiin kohta kohdalta läpi toimenpideohjelma  
ja tehtiin yksimielisesti liitteisiin joitakin muutoksia sekä teknisiä 
korjauksia mm. siihen, minkä painopistealueen alle mikin toimenpide 
kuuluu. Muutokset on päivitetty liitteisiin.   
 
 

Päätös Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 
strategian toimenpideohjelman 2023 – 2027 kokouksessa päivitetyt 
toimenpiteet seuraaville painopistealueille:   
1) Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan. Toimenpiteet liite, osa 1.   
2) Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki.  Kaupunki 
on viihtyisä ja elinvoimainen. Toimenpiteet liite, osa 2.   
3) Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 
Toimenpiteet liite, osa 3.   
4) Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
yrityskeskittymä. Toimenpiteet liite, osa 4.   
5) Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee 
korkeaa työllisyysastetta. Toimenpiteet liite, osa 5.   
6) Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus. 
Toimenpiteet liite, osa 6.   
7) Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsaätaloussektori. 
Toimenpiteet liite, osa 7. 

 
 
 
 
 
KV 12.12.2022       
631/00.01.03/2022    
 
Päätösehdotus:  Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi 

strategian toimenpideohjelman 2023 – 2027 kokouksessa päivitetyt 
toimenpiteet seuraaville painopistealueille:   
1) Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluistaan. Toimenpiteet liite, osa 1.   
2) Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki.  Kaupunki 
on viihtyisä ja elinvoimainen. Toimenpiteet liite, osa 2.   
3) Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 
Toimenpiteet liite, osa 3.   
4) Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 
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yrityskeskittymä. Toimenpiteet liite, osa 4.   
5) Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee 
korkeaa työllisyysastetta. Toimenpiteet liite, osa 5.   
6) Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus. 
Toimenpiteet liite, osa 6.   
7) Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsaätaloussektori. 
Toimenpiteet liite, osa 7. 

 
 

Päätös    
 
 
 
 
Liitteet 
 Liite [3] Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus- kulttuuri- ja 

liikuntapalveluistaan. Toimenpiteet liite, osa 1. 
 Liite [4] Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupunki 

on viihtyisä ja elinvoimainen. Toimenpiteet liite, osa 2. 
 Liite [5] Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta. 

Toimenpiteet liite, osa 3. 
 Liite [6] Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja 

yrityskeskittymä. Toimenpiteet liite, osa 4. 
 Liite [7] Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyytoimija ja tavoittelee 

korkeaa työllisyysastetta. Toimenpiteet liite, osa 5. 
 Liite [8] Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus. 

Toimenpiteet liite, osa 6. 
 Liite [9] Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori. 

Toimenpiteet liite, osa 7. 
 Liite [10] Saarijärven kaupungin strategiakysely 2022 
 Liite [11] Vanhusneuvoston vastaus strategiakyselyyn 
 Liite [12] Nuorisovaltuuston vastaus strategiakyselyyn 
 Liite [13] Saarijärven kaupungin strategiakuva 
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70 
Vuoden 2023 virka- ja toimijärjestelyt 
 
YTRYHMÄ 17.11.2022 § 22  
  
 
 
Valmistelija Henkilöstösihteeri Riikka Honkonen 

 
Vuodelle 2023 esitettävät muutokset virkoihin ja toimiin: 
 

1. Lakkautettavat virat ja toimet 
• yksi kirjanpitäjän toimi 
• yksi laskentasihteerin toimi 
• yksi kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimi 
• kolme vastaavaa ryhmäperhepäivähoitajan tointa 
• kolme ryhmäperhepäivähoitajan tointa 
• yksi koulukuraattorin toimi 
• yksi vastaavan koulukuraattorin toimi 
• kaksi koulupsykologin tointa 
• yksi ravitsemispalvelupäällikön toimi 
• yksi ravitsemispalveluesimiehen toimi 
• 17 kokin tointa 
• 10 ravitsemistyöntekijän tointa 
• yksi kiinteistönhoitajan toimi 
• yksi siivoojan toimi 
• työnjohtajan toimi 1.5.2023 alkaen 

 
  
  

2. Nimikkeen muutokset 
• perusopetuksen ja lukion äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin virka 

muutetaan lukion ja perusopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden 
lehtorin viraksi 1.8.2023 

• varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimi muutetaan kiertäväksi 
varhaiskasvatuksen erityisopettajan toimeksi 1.8.2023 

• varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimi muutetaan kiertäväksi  
varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi 1.8.2023 

• vapaa-aikasihteerin virka muutetaan vapaa-aikapäällikön viraksi 
1.1.2023 

• markkinointisihteerin toimi muutetaan markkinointikoordinaattorin 
toimeksi 1.1.2023 
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• mittausmiehen toimi muutetaan paikkatietoinsinöörin toimeksi 
1.3.2023 alkaen. 

 
3. Perustettavat virat 

 
• Yhdyskuntainsinöörin virka 1.5.2023 alkaen. Tulevina vuosina 

eläköitymisen myötä lakkautetaan maanrakennusmestarin virka. 
 
 
 

Esittelijä Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maarit Kaija 
 

Päätösehdotus Yhteistyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt virka- ja toimijärjestelyt. 
 

Päätös Työnjohtajan toimi lakkautetaan kun nykyinen työntekijä jää eläkkeelle.  
Yhteistyöryhmä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt virka- ja toimijärjestelyt. 

 
 
 
 
 
KH 28.11.2022 § 226  
  
 
 
Valmistelija Hallinto- ja henkilstöjohtaja Maarit Kaija 

 
Yhteistyöryhmä on käsitellyt vuoden 2023 virka- ja toimijärjestelyt 
kokouksessaan 17.11.2022 ja esittänyt ne edelleen kaupungin-
hallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Työjohtajan 
toimi lakkautetaan nykyisen työntekijän jäädessä eläkkeelle. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy esitetyt virka- ja toimijärjestelyt vuodelle 
2023 ja esittää ne edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
 
 
 
KV 12.12.2022       
690/01.00.02/2022    
 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää oheiset virka- ja toimijärjestelyt vuodelle 

2023 edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 
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Päätös    
 
 
 
 
Liitteet 
 Liite [14] Vuoden 2023 virka- ja toimijärjestelyt 
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71 
Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2023 
 
KH 28.11.2022 § 232  
  
 
 
Valmistelija Hallinto- ja henkilöstöjohtaja Maarit Kaija 

 
”Kunnan on kuntalain 29 §:n mukaan tiedotettava asukkailleen 
kunnassa valmisteluista olevista asioista, niitä koskevista 
suunnitelmista, asioiden  käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja 
päätösten vaikutuksista.  
 
Yksi osa tiedotustoimintaa on kaupungin virallisten ilmoitusten tiedoksi 
saattaminen kuntalain 108 §:n mukaisesti. Kunnan ilmoitukset 
saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei 
salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen 
vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla. Muu kunnan päättämä 
tapa voi olla esim. lehti-ilmoitukset, tiedotustilaisuudet tai kotisivut.  
 
Arvioitaessa kunnallisten ilmoitusten julkaisemistapoja, tulee asiaa 
tarkastella sekä lakisääteisen ilmoitusvelvollisuuden että viestinnän 
näkökulmasta. Lainsäädäntö asettaa tiettyjen asioiden osalta 
vaatimuksen ilmoitusten julkaisemisesta virallisen ilmoitustaulun lisäksi 
sanomalehdessä. Tällaisia asioita ovat mm. maankäyttö- ja 
rakennuslain ja ympäristönsuojelulain erikseen määrittelemät asiat, 
kuten esim. kaavan vireilletulo ja ympäristölupahakemukset. Lain 
nimenomaisesti lehti-ilmoitusta edellyttävistä asioista tulee julkaista 
aina erillinen ilmoitus paikkakunnalla yleisesti leviävässä 
sanomalehdessä.  
 
Keskushallinto on pyytänyt tarjousta Saarijärven kaupungin ilmoitusten 
julkaisemisesta Keski-Suomen Media Oy:ltä. Keski-Suomen Media Oy 
omistaa paikkakunnalla ilmestyvät Sampo ja Saarijärveläinen lehdet.  
Saatu tarjous on esityslistan liitteenä. 
 
Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa 
seuraavasti: 
 
Kaikki kaupungin kuntalain 108 §:n mukaiset ilmoitukset julkaistaan 
ensisijaisesti vain kaupungin kotisivuilla. Niissä tapauksissa, joissa 
asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on erityisen suuri, voidaan 
ilmoitukset julkaista lehdessä. Kaavoituksen osalta maanrakennuslain 
mukaiset ilmoituskäytännöt on esitetty erillisessä liitteessä.  
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Satu Autiosalo 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se  
1) hyväksyy  Keski-Suomen Media Oy:n tarjouksen kaupungin 
ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta. 
2) päättää, että kuntalain 108 §:n mukaiset ilmoitukset julkaistaan 
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kaupungin kotisivuilla. Mikäli asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on 
erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista em. lisäksi Sampo-
lehdessä. 
 

Päätös 1-2) Hyväksyttiin esityksen mukaan. 
 
 
 
 
 
KV 12.12.2022       
704/07.02.01.01/2022    
    

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se, 

1) hyväksyy Keski-Suomen Media Oy:n tarjouksen kaupungin 
ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta. 
2) päättää, että kuntalain 108 §:n mukaiset ilmoitukset julkaistaan 
kaupungin kotisivuilla. Mikäli asiaan liittyvä tiedottamisen tarve on 
erityisen suuri, voidaan ilmoitukset julkaista em. lisäksi Sampo-
lehdessä. 
 

Päätös    
 
 
 
 
Liitteet 
 Liite [15] Keski-Suomen Media Oy: tarjous kunnallisten, virallisten ilmoitusten 

ja kuulutusten julkaisemisesta sekä muiden ilmoitusten 
julkaisemisesta Sampo- ja Saarijärveläinen lehdessä vuonna 2023 

 Liite [16] Saarijärven kaupunki / kaavoituksen kuulutusmenettelyt 2023 
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Valtuustoaloitteet 
 
KV 12.12.2022       
      
 
    

 
    
 


