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1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 

 

Saarijärven kaupungin talousarviota on valmisteltu toimintaympäristöltään muuttuvassa ja epävarmassa tilan-
teessa. Kuluvan vuoden helmikuussa alkanut sota, Venäjän hyökättyä Ukrainaan, on tuonut myös Euroopan talou-
teen paljon epävarmuustekijöitä ja taloudellisia haasteita. Sodasta aiheutuneet taloudelliset pakotteet sekä sodan 
aiheuttama energiakriisi ovat saattaneet energiahinnat merkittävään nousuun koko Euroopassa, mikä näkyy myös 
Saarijärven kaupungin talousarviossa energiahintojen kasvuna. Energiahintojen nousuun on talousarviossa varau-
duttu 350 000 eurolla.  

Sota ja laajat Venäjää kohtaan suunnatut talouspakotteet sekä koronapandemian vaikutukset ovat saaneet myös 
tavaroiden ja palveluiden hinnat erittäin merkittävään nousuun. Inflaatio oli lokakuussa 2022 yli 8 %:a. Euroopan 
keskuspankki (EKP) on korkoja nostamalla pyrkinyt hillitsemään inflaatiota koko Euroopassa. Korkojen nousu näkyy 
myös Saarijärven kaupungin ensi vuoden talousarviossa ja korkojen nousuun on varauduttu talousarviossa 790 000 
eurolla.  

Myös riskit taloudelliseen taantumaan ajautumisesta ovat kasvaneet ja tämä luo edelleen epävarmuutta suunnit-
telukaudelle. Taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta Suomessa ja Euroopassa on ollut kuitenkin hyvä työlli-
syystilanne. Myös Saarijärvellä työllisyystilanne on parantunut siten, että työttömyysaste oli syyskuun lopussa 
10,7%:a.  

Sota on aiheuttanut mittavan pakolaisvirran Eurooppaan ja myös Suomeen. Saarijärvelle Ukrainasta on talousar-
vion valmisteluvaiheessa saapunut noin 150 tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakenutta henkilöä. Saarijärven 
kaupungin asuntopalvelut on vuokrannut heidän käyttöönsä vapaana olevat kaupungin vuokra-asunnot. Kaupunki 
on varautunut talousarviossa uusien asukkaiden palveluiden tuottamiseen ja talousarvioesitys sisältää mm. ko-
touttamisohjaajan palkkauksen. 

Taloudellisesti merkittävin muutos talousarviossa on pitkään valmisteltu SOTE-uudistuksen toteutuminen. 
1.1.2023 aloittaa toimintansa uudet hyvinvointialueet, jotka järjestävät ja tuottavat jatkossa sosiaali- ja terveyspal-
velut sekä palo- ja pelastustoimen palvelut. Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu 22 Keski-Suomen kunnasta.  

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle Saarijärven 
kaupungin veroprosentti pienenee merkittävästi laskien 22 %:sta 9,36 %:iin. Vuoden 2022 talousarviossa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen määrärahavaraus oli yhteensä 44,3 miljoonaa euroa, vuonna 
2023 talousarvioesityksessä noin 170 000 euroa. Muutoksen myötä myös SoTe kuntayhtymä ja sen liikelaitos Saa-
rikan toiminta loppuvat. Lopettamisprosessin vastuukuntana toimii Saarijärven kaupunki ja toimenpiteet toteute-
taan vuoden 2023 alkuvuoden aikana. 

SoTe -uudistus tuo muutoksia myös kaupungin omaan organisaatioon. Kaupungin sote-palveluita tuottava henki-
löstö oppilashuoltoon liittyvien toimintojen osalta siirtyy hyvinvointialueelle sekä Saarikan kirjanpitopalveluiden 
osalta Monetra Keski-Suomi Oy:lle. 

Hyvinvointialueuudistuksen valmistelun yhteydessä on myös perustettu Saarijärvelle uusi ravitsemispalveluyhtiö 
(SaaSera Oy), jonne siirtyy kaupungin ravitsemispalvelutyöntekijät vuoden alussa. Uusi hyvinvointialue tulee ravit-
semispalveluyhtiöön osakkaaksi. Yhtiöittäminen toteutettiin, jotta kaupunki pystyy turvaamaan ruoan tuotannon 
sekä kaupungin omien yksiköiden asiakkaille, että hyvinvointialueen Saarijärven yksiköiden asiakkaille. Yhtiöittä-
minen turvaa myös uuden keittiön tehokkaan käytön ja henkilöstön työpaikkojen säilymisen Saarijärvellä.  

Toiminnallisia muutoksia on tulossa myös uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen valmistumisen myötä. Toiminta uu-
dessa koulu- ja kulttuurikeskuksessa alkaa täysimääräisesti vuoden 2023 alussa, jolloin koulu- ja kulttuurikeskuk-
seen siirtyy alakoulun, kansalaisopiston ja musiikkiopiston toiminnat. III vaihe eli pihatyöt ja käytöstä poistuneiden 
rakennusten purku / siirto toteutetaan kevään ja kesän 2023 aikana.  

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen käyttöön saaminen tuo merkittävän parannuksen niin perusopetuksen, lukion 
kuin vapaan sivistystyön oppilaille ja opiskelijoille. Tilat ovat puhtaat ja ne vastaavat hyvin tarpeita uusien asioiden 
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oppimiseen ja harrastamiseen. Uusi kulttuurisali on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten aktiivisesti käyttöön tulevaksi 
tapahtumapaikaksi. Koulu- ja kulttuurikeskuksen vuosittaisten leasing-vuokrakulujen määrä tulee talousarviossa 
nousemaan n. 1,2 milj. eurosta noin 1,8 milj. euroon. 

Talousarvio sisältää myös uuden Saarijärvistrategian toimeenpano-ohjelman. Saarijärven kaupungin uusi strategia 
vuosille 2023-2027 vahvistettiin valtuustossa 7.11.2022. Strategian visioksi tuli ”Uudistuva ja elinvoimainen Saari-
järvi – palveluiden ja biotalouden kasvukeskus”. Osana strategisten painopistealueiden toteuttamista talousarvio 
sisältää toimenpideohjelman, joka osaltaan ohjaa talousarvion määrärahojen kohdentamista tulevina vuosina.  

Kokonaisuudessaan vuoden 2023 talousarvioesitys on tuloksen osalta tasapainossa. Tilikauden tulos vuonna 2023 
on 0 euroa. Investointiosan nettomäärä on 5,0 miljoonaa euroa.  Suurin investointivaraus on tehty uuden paloase-
man rakentamiseen. Suunnitelmavuosien osalta, talouden epävarmuudesta johtuen, tullee esitetyt luvut täsmen-
tymään taloudellisen tilanteen tarkentuessa, niin käyttötalouden kuin investointiohjelmankin osalta.  

Talousarvioesitys sisältää merkittävät panostukset kuntalaisten palveluiden tuottamiseen ja niiden edelleen kehit-
tämiseen. Saarijärvi pitää edelleen hyvää huolta nykyisistä asukkaistaan sekä mahdollistaa elinvoiman kehittämi-
sen luomalla uusia mahdollisuuksia asukkaille ja yrityksille. Saarijärvi tukee myös uusien työpaikkojen syntymistä 
sekä elinkeinojen kehittymistä tukemalla yritysten kasvua ja sijoittumista kaupungin alueelle.  

 

Uudistuva ja elinvoimainen Saarijärvi – palveluiden ja biotalouden kasvukeskus  

 

Satu Autiosalo,  
kaupunginjohtaja 
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2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT JA LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1.  TALOUSARVION PERUSTEET  
 

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

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

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

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

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

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

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

oon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daan uudistuneiden raja-arvojen mukaisesti käynnistää, jos  

• kunta ei ole kattanut taseeseen kertynyttä alijäämää määräajassa 

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

sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa asukasta kohden TAI 

• kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena peräkkäisenä vuotena täyttäneet kaikki 

laissa säädetyt raja-arvot, jotka ovat: 

o kunnan konsernituloslaskelman vuosikatteen ja poistojen suhde on alle 80 % 

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

painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti 

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

tää kaikkien kuntien konsernitilinpäätöksen lainojen ja vuokravastuiden keskimääräisen määrän 

vähintään 50 prosentilla 

o konsernitilinpäätöksen laskennallinen lainanhoitokate on alle 0,8 
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Vuoden 2021 tilinpäätöksessä Saarijärven kuntakonsernin vuosikate oli ylijäämäinen, konsernitaseessa oli kerty-

nyttä ylijäämää (1 097 €/asukas), eivätkä neljän uuden arviointikriteeristön raja-arvot täyttyneet. Saarijärven kau-

pungin osalta arviointimenettelyä ei tunnuslukuihin pohjaten tarvitse käynnistää. 

 

2.2.  YLEISET TALOUSNÄKYMÄT SUUNNITTE LUKAUDELLA  
 

Valtiovarainministeriön 19.9.2022 julkistamassa taloudellisessa katsauksessa on esitetty taloudellisen kehityksen 

ennusteet vuosille 2022-2024.  Sen mukaan talouden kasvu hidastuu merkittävästi vuoteen 2023 mentäessä, eikä 

talouden ajautumista taantumaan voi sulkea pois. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa yllä-

pitää ja lisää epävarmuutta. Lisäksi energiamarkkinoiden epävarmuus ja nopea inflaatio sekä nousevat korot pie-

nentävät kulutuksen ja investointien kasvua kaikkialla.  

Verrattuna edelliseen kesäkuussa 2022 julkaistuun ennusteeseen riskit inflaation kerrannaisvaikutuksista ja no-

pean inflaation vaiheen pitkittymisestä, energiakriisistä ja talouden kasvun pysähtymisestä kokonaan pidemmäksi 

aikaa ovat kasvaneet. Ennusteen mukaan tilanne alkaisi kuitenkin helpottua vuoden 2023 aikana. 

Nopea työllisyyden ja kulutuksen kasvu ovat kasvattaneet verotuloja ja vahvistaneet julkista taloutta vuosina 2021-

2022. Kun talouden kasvu hidastuu ja velanhoitomenot kasvavat, julkisen talouden alijäämät ja velka alkavat kas-

vaa uudelleen. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee vuonna 2022, mutta kääntyy nousuun vuonna 2023. Julkisyh-

teisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan nyt 3,0 

% suhteessa BKT:hen eli noin 9 mrd. euroa vuoden 2026 tasolla. Velanhoitokustannusten arvioidaan kasvavan en-

nustejaksolla. Kasvavat velanhoitokulut ovat pois muusta julkisesta rahankäytöstä ja kaventavat julkisen talouden 

ennestäänkin niukkoja puskureita. Myös hyvinvointialueiden aloitukseen liittyvät kustannukset, päätökset tukea 

turvallisuutta, huoltovarmuutta, tutkimusta, tuotekehitystä ja talouden vihreää rakennemuutosta, toimet sähkön 

hinnan kohtuuttoman nousun kompensoimiseksi kotitalouksille sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvat jatkuvasti 

kasvavat menot kasvattavat alijäämää. 

Maailmantalouden ja euroalueen näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Ve-

näjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Maailmantalouden kasvu hidastuu vuoden 2021 nopean kasvun jälkeen 

2,7 prosenttiin vuonna 2022 ja edelleen 2,5 prosenttiin v. 2023. Euroalueella erityisesti Saksan talouden näkymät 

ovat heikot. Kiinan talouskasvu on hidastunut huomattavasti vuoden 2022 aikana ja yhä jatkuvat koronasulut ja 

kiinteistösektorin ongelmat heikentävät kasvunäkymiä. Yhdysvaltojen talous supistui vuoden 2022 ensimmäisellä 

ja toisella neljänneksellä. Yhdysvalloissa työllisyyden ja palkkojen kasvu on kuitenkin edelleen erittäin vahvaa. Ra-

hapolitiikkaa on kiristetty Yhdysvalloissa sekä euroalueella ja korkotasot ovat olleet nousussa. Vaikka Yhdysvalto-

jen inflaatiossa on näkyvillä jo hidastumisen merkkejä, inflaatio ei ole vielä pysyvästi hidastunut. VM:n ennusteessa 

oletetaan, että pitkät ja lyhyet markkinakorot nousevat vuoden 2024 loppuun saakka. 

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden 2022 nopean kasvun jälkeen. Tästä huolimatta työllisyys kasvaa noin kaksi 

prosenttia vuonna 2022. Työmarkkinoiden kohtaaminen työvoiman kanssa näyttää edelleen heikentyneen ja pula 

osaavasta työvoimasta heikentää edellytyksiä kasvattaa tuotantoa. Vuonna 2022 solmittujen palkkasopimusten 

korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia, eli hieman suurempia kuin vuonna 2021. 

Vuonna 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vas-

taava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Sote-uudistuksen 

myötä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon menot siirtyvät hyvinvointialuei-

den vastuulle. Kuntahallintoon (paikallishallinto pl. hyvinvointialueet) luettavat tehtävät painottuvat uudistuksen 
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jälkeen entistä vahvemmin varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, joiden yhteenlaskettu palveluntarve on laskeva 

syntyvyyden alenemisen vuoksi.  

Etlan syksyn 2022 suhdanne-julkaisun ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuotteen kasvun ennakoidaan py-

sähtyvän vuonna 2023. Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Sekä VM:n 

taloudellisen katsauksen että Etlan suhdanne-julkaisun mukaisesti suurimmat riskit liittyvät uuteen turvallisuuspo-

liittisen tilanteeseen. Muita riskejä ovat rahapolitiikan odotuksia nopeampi kiristyminen, vientimarkkinoiden kehi-

tys, raaka-aineiden hintojen voimakas kohoaminen ja mahdolliset uudet koronaviruksen muunnokset. Venäjän 

hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden hintapaineiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen niin 

yleisen talouskehityksen kuin myös tilanteen vaatiman varautumisen tai kansalaisille osoitettujen kompensaatioi-

den kautta. Myös covid-19-epidemian myötä kertynyt hoitovelka voi rasittaa julkista taloutta.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty VM:n keskeiset talousennusteluvut keskipitkälle aikavälille. 

 

 

(Lähteet: VM Taloudellinen katsaus syksy 2022 19.9.2022, ETLA suhdanne-ennuste syksy 2022) 

 

2.3.  KUNTATALOUDEN KEHITYSNÄKYMÄT  

Viimeiset vuodet ovat olleet kuntataloudessa poikkeukselliset. Vuoden 2019 ennätyksellisen heikosta tilanteesta 

kuntatalous päätyi talousluvuilla mitattuna vuonna 2020 hyvään tilanteeseen, johon vaikutti erityisesti valtion kun-

nille osoittama tuki. Koronatuki ylitti kuntataloudelle koronasta vuonna 2020 aiheutuneet taloudelliset menetyk-

set. Koronaviruspandemia vaikutti myös vuoden 2021 taloudelliseen asemaan, joskin valtion tukitoimet olivat edel-

lisvuotta pienemmät. Myös vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa jälleen hy-

vältä. 
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Kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys 

Ukrainaan muutti talouden tilannekuvan, eikä se ole sittemmin selkiytynyt oleellisesti. Venäjän hyökkäys Ukrai-

naan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on edelleen kovin epävarma. Myöskään covid-19-virukseen liittyvät uhka-

kuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävarmuutta liittyy myös sote- ja pelastustoimen kustan-

nuskehitykseen sekä hyvinvointialueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntata-

louteen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua. 

Kuntien verotuloennusteet ovat kohonneet keväästä 2022 koko ennustejaksolla 2022–2026 pääasiassa veropohja- 

ja maksuunpanoennusteen päivityksen vaikutuksesta. Toisaalta myös hintaennusteita on nostettu keväästä. Kun-

tien kustannuskehityksen kannalta painoarvoltaan merkittävin hintoihin vaikuttava tekijä on kunta-alan ansiokehi-

tys, sillä henkilöstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman kuluerän. Kunta-alalle kesällä 2022 sol-

mittua palkkaratkaisua sovelletaan kaikkiin kunta-alan työntekijöihin. Niin sanottuun yleiseen linjaan sidottujen 

sopimuskorotusten lisäksi kunta-alan palkkausta uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027. 

Ohjelman mukaan kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 % sopimuskorotusten li-

säksi. Vuonna 2023 kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutoksen ennustetaan 

olevan 3,8 prosenttia ja 3,6 prosenttia vuosina 2024-2026. 

Valtiovarainministeriön vuoden 2023 kuntatalousohjelman mukaan valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kunta-

talouteen vuonna 2023 verrattuna vuoden 2022 varsinaiseen talousarvioon on lähellä neutraalia. Hallitusohjelman 

mukaiset tehtävien ja velvoitteiden lisäykset on tehty pääosin jo aikaisempina vuosina, ja osa määräaikaisista li-

säyksistä valtionavustuksiin päättyy vuoden 2022 lopussa. Kuntien uusiin ja laajeneviin tehtäviin osoitetaan täysi 

valtionosuus, ja valtion päättämät veroperustemuutokset kompensoidaan kunnille. 

Sote-uudistuksen voimaantulo tekee vuodesta 2023 historiallisen. Uudistuksen yhteydessä sosiaali- ja terveyspal-

veluiden sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialuille ja siirtyviä kustannuksia vastaava 

määrä kuntien tuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Tämän hetken arviolaskel-

man mukaan siirtyvien kustannusten yhteismäärä on noin 21,2 mrd. euroa. Tuloista siirtyy eniten kunnallisveroa, 

noin 13,11 mrd. euroa, mikä toteutetaan alentamalla kaikkien kuntien kunnallisveroprosentteja tasasuuruisesti 

12,64 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveroa siirretään kolmasosa kuntien ryhmäosuudesta eli noin 0,82 mrd. euroa. Kun-

tien peruspalvelujen valtionosuudesta siirtyy yhteensä 5,36 mrd. euroa ja veromenetysten korvauksista yhteensä 

1,94 mrd. euroa. Valtionosuuslain 57 §:ssä säädetään sote-siirtolaskelmien päivittämisestä vuoden 2022 lopullis-

ten tilinpäätösten jälkeen. Koska kunnallisveron leikkausprosentti on jo kiinnitetty eikä sitä enää voi muuttaa, toi-

mii tuolloin tasapainotuseränä valtionosuus. Valtionosuutta vähennetään tai lisätään asukasta kohden yhtä suu-

rella osuudella siten, että siirtyvät tulot ja kustannukset ovat tasapainossa koko maan tasolla. Vähennys tai lisäys 

otetaan huomioon valtionosuudessa kaikissa kunnissa asukasta kohti yhtä suurena eränä vuodesta 2024 alkaen. 

Vastaavasti vuoden 2023 osalta erotuksesta otetaan huomioon jälkikäteen valtionosuuden lisäyksenä tai vähen-

nyksenä puolet vuonna 2024 ja puolet vuonna 2025. 

Edellä mainitun mukaisesti merkittävin veroperustemuutos vuonna 2023 on sote-uudistukseen liittyvä verouudis-

tus. Lisäksi sähkön hinnan nousun vuoksi tuloveroon toteutettava määräaikainen sähkövähennys alentaa kuntien 

verotuloja. Vuonna 2023 on edelleen voimassa korotettu matkakuluvähennys, minkä lisäksi kuntien verotuloja vä-

hentävät hieman myös ikääntyneiden työtulovähennyksen korotus, perhevapaalta palaavien työmatkavähennyk-

sen omavastuun huojennus sekä T&K-toiminnan lisävähennys. Lisäksi ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiota-

soindeksin muutosta vastaava indeksitarkistus. Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen 

esitystä ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Hallitus on arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kus-

tannusten yleisen nousun, että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka saat-

taisi lisätä taloudellista epävarmuutta. 
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Kuntalain mukaan kuntien rahoitusaseman muutosta arvioidaan kuntatalousohjelmassa koko maan näkymien 

ohella myös kuntaryhmittäin. Kuntien kyky rahoittaa lakisääteiset tehtävänsä perustuu pitkän aikavälin tulojen ja 

menojen tasapainopyrkimykseen. Kuntien taloudellinen kantokyky ja maksukyky ovat pidemmällä aikavälillä uhat-

tuna, jos toiminnan ja investointien rahavirta on pysyvästi negatiivinen. Kokonaisuutena arvioiden ja painelaskel-

maan liittyvät epävarmuustekijät huomioiden on todettu, että laskennallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine 

pysyy suurimmassa osassa kuntakokoryhmiä maltillisella tasolla kehyskauden aikana. Useissa pienissä kunnissa 

korotuspaine on kuitenkin merkittävä, mikä näkyy myös negatiivisena vuosikatteena ja tilikauden tuloksena. Vero-

pohjan rapautuminen voi olla uhkana varsinkin pienemmissä kuntakokoryhmissä, jos väestöennusteen mukainen 

demografiakehitys jatkuu ja muuttotappiokehitys jatkuu ennustetun kaltaisena. 

Vuoden 2021 hyvän taloudellisen tilanteen jälkeen vuoden 2022 rahoituksen tasapainon ennakoidaan koronatu-

kien poistuessa heikentyvän kaikissa kuntakokoryhmissä painaen toiminnan ja investointien rahavirran negatii-

viseksi. Tasapainoa heikentää myös toimintakatteen heikkeneminen sekä nettoinvestointien kasvu kaikissa kunta-

kokoryhmissä. Vuonna 2023 toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan jälleen tilapäisesti vahvistuvan kai-

kissa kuntakokoryhmissä. Suotuisaa kehitystä selittää erityisesti verotulojen tavallista korkeampi kertymä. Sote-

uudistuksen vaikutus verotuloihin näkyy täysimääräisenä vasta vuonna 2024 verojen kertymis- ja tilitysrytmin ta-

kia. Kehyskauden loppua kohti mentäessä toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee jälleen lähes kaikissa 

kuntakokoryhmissä. Verotulojen kertymä normalisoituu sote-uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen, mikä pienentää 

verotuloja kaikissa kuntakokoryhmissä vuonna 2024. Kehyskauden viimeisenä vuonna 2026 kaikkien kuntakoko-

ryhmien toiminnan ja investointien rahavirran arvioidaan olevan negatiivinen. Kuntakokoryhmittäin vertailtuna 

toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee suhteellisesti eniten juuri pienimmillä kunnilla kehyskauden loppua 

kohden. Pienten kuntien verotulojen kehitys onkin tarkastelujaksolla heikompaa kuin muissa kuntakokoryhmissä. 

Toisaalta pienten kuntien väestökehitys vaikuttaa toimintakate-ennusteeseen menoja vähentävästi, vaikkakin pal-

velutarpeen vähenemisestä aiheutuvia säästömahdollisuuksia voi olla vaikea realisoida. Kokonaisuutena rahoitus-

aseman heikkeneminen painottuu pienten kuntien kokoryhmiin. 

Kuntakohtaisen painelaskelman perusteella kymmenellä kunnalla olisi negatiivinen vuosikate vuonna 2022. Kehys-

kauden loppua kohden mentäessä tilanne heikkenee, kun noin kahdellakymmenellä kunnalla on negatiivinen vuo-

sikate vuonna 2026. Vuosikatteen painuminen negatiiviseksi kertoo käyttötalouden rakenteellisista ongelmista, 

jotka tulisi korjata viipymättä. Vuosikatteen tulisi riittää vähintään kattamaan vuosittaiset poistot. Taseeseen ker-

tynyttä alijäämää on muutamalla kymmenellä kunnalla kehyskauden lopussa. Alijäämäisten kuntien määrän kas-

vua kehyskauden aikana selittää se, että vuosikatteen arvioidaan jäävän alle poistotason useassa kunnassa. Kunta-

lain mukaisen arviointimenettelyn kriteeri taseen kertyneestä alijäämästä voi painelaskelman perusteella näin olen 

täyttyä kehyskauden lopulla muutamassa kunnassa. 

Laskennallisen kuntaveroprosentin korotuspaineen ennuste viittaa siihen, että valtaosassa kuntia on tarve sopeut-

taa käyttötaloutta ja tehdä käyttötaloutta kohentavia rakenteellisia uudistuksia keskipitkällä aikavälillä. Vuonna 

2026 suurin laskennallinen korotuspaine on pienissä alle 2 000 asukkaan kunnissa. Näissä kunnissa kunnallisvero-

prosentti on jo nykyisin pääsääntöisesti muita kuntaryhmiä korkeampi. Suuremmissa kuntakokoryhmissä lasken-

nallinen kunnallisveroprosentin korotuspaine pysyy reilun 0,5 prosenttiyksikön paikkeilla kehyskauden loppupuo-

lella. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty kuntatalouden kehitysarvio vuosille 2021-2026 sekä rahoituksellisen tasapai-

non (toiminnan ja investointien rahavirta) poikkeaman vaikutukset veroprosentiksi muunnettuna. 
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Kuntatalouden kehitysarvio vuosina 2021-2026, mrd. euroa 

 

Laskennallinen tuloveroprosentin korotuspaine kuntakokoryhmittäin 

 
(Lähteet: Kuntatalousohjelma syksy 2022, Valtiovarainministeriön julkaisu 2022:57, VM Taloudellinen katsaus 

syksy 2022 19.9.2022) 
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2.4.  TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS  

 

Yritystoiminnan kehitys 
 

Syksyn 2022 PK-yritysbarometrin mukaan voimistunut inflaatio sekä Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttavat sel-

västi yritysten toimintaympäristöön, ja suhdanneodotukset ovat heikentyneet kaikilla alueilla keväästä 2022. 

Vaikka epävarmuus on kasvanut ja yritysten on aiempaa vaikeampi arvioida tulevaisuutta, odotukset henkilöstön 

määrän muutoksesta ovat koko maan osalta positiiviset.  

Barometrin mukaan Keski-Suomen alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat keskimäärin hieman koko 

maan keskiarvoa heikommat. Myös arviot liikevaihdon ja investointien arvon kehityksestä jäävät hieman alle kes-

kitason. Pk-barometrin mukaan kasvuhakuisten yritysten osuus on kuitenkin pysynyt samana, ja oppilaitosten ja 

tutkimuslaitosten ohella maakunnassa tki-osaamiskeskittymien toiminta vahvistuu useilla seuduilla. Noin puolet 

vastaajista kokivat Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan olevan vaikutusta yrityksen liiketoimintaan ja /tai tuotantoon, 

kun taas lähes puolet kokivat, ettei asialla ollut vaikutusta. Pieni osa (4 %) koki tilanteen vaikuttaneen myönteisesti 

yrityksen liiketoimintaan. Kielteiset vaikutukset kohdistuivat erityisesti tuotantokustannuksiin ja kysynnän heiken-

tymiseen.  

PK-barometrin mukaan maakunnan kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä 48 % kokee tärkeäksi kehityskohteeksi 

markkinoinnin ja myynnin ja 36 % henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen.  Kyselyyn vastanneista 22 % piti yleistä 

suhdannetilannetta ja työvoiman saatavuutta esteenä kasvulle.  

Keski-Suomen Aikajana luo katsauksen Keski-Suomen elinkeinoelämän kehitykseen. Aikajanan 3/2022 mukaan 

Keski-Suomen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto jatkoi edellisvuoden vahvaa kasvua vuoden 2022 alkupuolis-

kolla. Kasvu kattoi kaikki toimialat, mutta erityisen vahvasti kasvoi rakentamisen alan yritysten liikevaihto, 15,4 % 

edellisvuodesta. Saarijärvi-Viitasaaren seudulla tammi-kesäkuussa 2022 yllettiin hyvään 18,3 %:n liikevaihdon kas-

vuun. Loppuvuoden odotukset liikevaihdon kasvun suhteen ovat ensimmäistä vuosipuoliskoa vaisummat johtuen 

erityisesti Ukrainan sodan vaikutuksista mm. materiaalien ja energian saatavuuteen ja kustannusten kasvuun. 

Hyvä työllisyystilanne on jatkunut vuoden 2022 kuluessa ja siitä kertoo erityisesti yritysten henkilöstömäärän 

kasvu. Henkilöstömäärän vuosimuutos oli koko maassa 4,4 % ja Keski-Suomessa hieman enemmän, 4,7 %. Toisaalta 

ammattityövoiman puute tunnistetaan merkittäväksi kasvun esteeksi useissa yrityksissä. 

Saarijärvellä perustetaan yrityksiä enemmän kuin vanhoja lopetetaan. Maaseuturahoitusta voidaan hyödyntää 

myös jatkossa yritystoiminnan kehittämiseen sekä yrityksien investointeihin. Saarijärven kaupungin maankäytön 

kehittäminen jatkuu, ja tällä työllä vastataan yritysten sijoittumistarpeisiin. Kaupungin yrityspalveluiden kehitys-

hankkeet tukevat paikkakunnan elinvoimaisuutta ja paikkakunnan yrittäjiä. JTF rahoitusta on suunniteltu käytet-

tävän biotalouskampuksen kehittämiseen sekä alueen investointeihin, jotka tukevat myös yrityksiä. 

Seuraavassa kuviossa on esitetty Keski-Suomen yritysten liikevaihdon kehitys kausiväliltä Q1/2015-Q2/2022. Kehi-

tystä on verrattu kausittain koko maan kehitykseen. 
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Lähteet: Alueelliset kehitysnäkymät, TEM julkaisu 2022:59; EK:n suhdannebarometri lokakuu 2022; PK-yritysbaro-

metri syksy 2022 alueraportti Keski-Suomi; Keski-Suomen aikajana 3/2022, Keski-Suomen liitto) 

 

Väestönkehitys 

Syyskuun 2022 ennakkotietojen mukaisesti koko maan väestömuutos oli edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna +0,2 %. Keski-Suomessa vastaava väestömuutos oli lievästi negatiivinen -0,05 % ja Saarijärvellä -1,3 %. 

Keski-Suomen väestömäärä väheni ennakkotietojen mukaan 21 henkilöllä tammi-syyskuussa 2022. Kuusi Keski-

Suomen kuntaa ylsi muuttovoittoon. Luonnollinen väestömuutos on miinuksella ja vain Uuraisilla tammi-syyskuun 

luonnollinen väestönmuutos oli niukasti positiivinen. Koko maanlaajuisia väestömuutoksen trendejä ovat viime 

vuosina olleet muuttoliikkeen suuntautuminen suurempiin kasvukeskuksiin, syntyvyyden lasku ja väestön ikäänty-

minen. Seuraavassa kuvassa on esitetty Saarijärven vuosittaiset väestömuutokset vuodesta 2016 lähtien.  

 

 

 



 

Saarijärven kaupunki, talousarvio 2023, taloussuunnitelma 2024-2025 
11 

 

Tilastokeskuksen viimeksi syksyllä 2021 päivittämän väestöennusteen mukaan koko maan väkiluvun kasvu jatkuu 

tulevinakin vuosina, mutta on kääntymässä laskuun vuonna 2034. Tilastokeskuksen ennusteet perustuvat havain-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

graafinen kehityskäyrä väestön ikäjakaumasta ja väestömäärästä yhteensä.  
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Työllisyyden kehitys  

Keski-Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä osoittaa tasaantumisen merkkejä koronan aiheuttaman tilasto-

piikin jälkeen: määrä on palautunut lähelle koronavuotta 2020 edeltäneitä kahta vuotta. Työ- ja elinkeinoministe-

riön työnvälitystilastojen mukaan Keski-Suomessa oli syyskuun lopussa yhteensä 13 144 työtöntä työnhakijaa, 

mikä on 1 431 henkilöä (-9,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja 432 henkilöä vähemmän kuin kuukausi sit-

ten. Syyskuuhun 2021 verrattuna vuoden työttömänä olleiden pitkäaikaistyöttömien määrä laski, mutta kaksi 

vuotta työttömänä olleiden määrä nousi. Uusia avoimia työpaikkoja oli edellisvuoteen verrattuna selvästi vähem-

män. Edellisvuoden syyskuuhun verrattuna miesten työttömyys laski 10,6 % ja naisten työttömyys 8,7 %. Ikäryh-

mittäin verrattuna työttömyys laski kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi yli 64-vuotiaiden ryhmässä, jossa se nousi 

2,4 %. Eniten työttömyys laski 20-24-vuotiaiden ikäryhmässä (-17,9%). 

Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun 2022 lopussa 8,8 %, kun vastaava luku 

Keski-Suomessa oli 10,6 prosenttia. Keski-Suomen luku on maan toiseksi korkein vain Pohjois-Karjalan (11,8%) ylit-

täessä Keski-Suomen luvun. Keski-Suomen alueella työttömien työnhakijoiden määrä laski kuitenkin vuoden 2022 

syyskuuhun verrattuna lähes kaikissa seutukunnissa. Tarkastelujaksolla 14 Keski-Suomen kuntaa pääsi alle 10 %:n 

työttömyyteen. Viimeisimmän tilastotiedon mukaan Saarijärven työttömyysaste oli syyskuussa 2022 lähes Keski-

Suomen keskiarvon tasolla, 10,7 %. Saarijärven työttömyysasteen kehitystä suhteessa Keski-Suomen ja koko maan 

työttömyysasteeseen kuvaa alla oleva taulukko. 

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

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

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

den 2020 suhdeluvut. Keski-Suomen maakunnassa taloudellinen huoltosuhde vuonna 2020 oli 160, mikä on sel-

västi korkeampi kuin koko maan huoltosuhde, 142. Keski-Suomen kuntien välillä taloudellinen huoltosuhde vaih-

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

ven taloudellinen huoltosuhde vuonna 2020 oli 213,1. Työllisyyden paraneminen on yksi avaintekijöistä, sillä väes-

tön ikääntyminen vaikuttaa huoltosuhdetta heikentävästi. 

Lähteet: Keski-Suomen työllisyyskatsaus syyskuu 2022, Ely-keskus, Keski-Suomen liiton tilasto- ja ennakointitiedot, 
Tilastokeskus kuntien avaintunnusluvut 1987-2021 

 



 

Saarijärven kaupunki, talousarvio 2023, taloussuunnitelma 2024-2025 
13 

 

Verorahoitus ja sen muutokset 

Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2023 sekä veroprosentin muutokset 2018-2022 ovat seu-

raavat:  

 

Valtionosuudet 

Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta, valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan perus-

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

hoituksesta, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö. Vuodesta 2020 alkaen kunnille maksettavat veromene-

tysten kompensaatiot on erotettu peruspalvelujen valtionosuudesta omalle momentilleen. Uudistus on yksinker-

taistanut järjestelmää ja lisännyt sen läpinäkyvyyttä. 

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti on 22,09 % vuonna 2023, ja se laskee 

vuoden 2022 tasosta 1,5-prosenttiyksikköä. Peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2023 vaikuttavat erilaiset uu-

det tai laajenevat tehtävät. Uusiin tai laajeneviin tehtäviin ja velvoitteisiin osoitetaan voimassa olevan lainsäädän-

nön mukaisesti 100 prosentin valtionosuus.  

Sote-uudistuksen voimaantulo vuoden 2023 alusta lähtien on edellyttänyt nykyisen kuntien peruspalvelujen valti-

onosuusjärjestelmän uudistamista rahoituksen siirron myötä. Nykyisen valtionosuusjärjestelmän perusrakentee-

seen ja kriteereihin ei kohdistu merkittäviä muutoksia. Uusina valtionosuuden laskennan peruste-erinä on mm. 

hyte-kerroin ja positiiviseen asukasmäärän muutokseen perustuva erä. Tulojen tasausjärjestelmään (verotuloihin 

perustuva valtionosuuksien tasaus) kohdistuu suurempia muutoksia, koska kuntien verotuloista poistuu merkit-

tävä osa. Tasausjärjestelmän tasauslisäprosentti nousee nykyisestä 80:sta 90:ään prosenttiin, kun taas tasausvä-

hennysprosentti tulee olemaan kiinteä 10 prosenttia. Sote-tehtävien siirtyessä pois kunnilta suurin osa peruspal-

velujen valtionosuusjärjestelmän kautta jaettavasta rahasta määräytyy alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perusteella. 

Valtionosuusjärjestelmään tulee jatkossa sisältymään myös sotekustannusten ja –tulojen siirrosta johtuva muu-

tosrajoitin, jonka suuruus on symmetrisesti 60 prosenttia. Vuoden 2024 ja 2025 valtionosuusennusteet tarkentuvat 

sote-uudistuksen rahoituslaskelmien tarkentuessa kesän 2023 kuluessa. 

Vuoden 2023 peruspalveluiden valtionosuus on talousarvioon kirjattu Kuntaliiton arvion perusteella. Valtionosuu-

den laskennallinen peruste muodostuu ikärakenteen ja muiden laskennallisten kustannusten määräytymistekijöi-

den perusteella. Järjestelmän laskennallisuudesta johtuen kunnalle myönnetyn valtionosuuden suuruuteen ei vai-

kuta se, miten kunta palvelutoimintansa järjestää ja miten paljon rahaa se niihin käyttää. Yleiskatteellisen valtion-

osuusrahoituksen käyttämisestä eri tehtäviin päättää kunta itse. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitus 

on arvioitu kuntaliiton mukaisten tietojen perusteella. 

 

2023 2022 2021 2020 2019 2018

Tuloveroprosentti 9,36 22,00 22,00 21,50 21,50 21,50

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

Vakituisten asuinrakennusten 

kiinteistöveroprosentti 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

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

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

Rakentamattoman rakennuspaikan 

kiinteistöveroprosentti 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40

Yleishyödyllisten yhteisöjen käytössä olevien 

rakennusten ja maapohjan 

kiinteistöveroprosentti 0 0 0 0 0 0
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Seuraavissa taulukoissa on esitetty arvio vuoden 2023 valtionosuudesta ja vertailu vuosiin 2018-2022. 

 

 

 

Verotulot 
 
Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti kunnallisveron tilityksissä vuonna 2022. Suu-

rin muutos koskee vuoden 2022 palkkasumman kehitystä. Muun muassa tulorekisteristä saatujen tietojen perus-

teella palkkasumma kasvaisi vuonna 2022 selvästi verrattuna aiempiin vuoden 2022 arvioihin. Ennusteen kasvu ei 

kuitenkaan näy suoraan vuoden 2022 kunnallisveron tilityksissä, vaan verrattain suurempina jäännösveroina 

vuonna 2023. 

 

Vuoden 2023 kunnallisveron veropohjan kasvu on vuotta 2022 maltillisempi, samoin kuin kalenterivuosien 2024-

2026 kunnallisveron kokonaiskertymäennuste. Kuntakohtainen kehitys voi poiketa kuitenkin selvästi koko maan 

kehitysarvioista. Tämä johtuu tarkennuksista kuntakohtaisissa veropohjissa, erityisesti verosta tehtävissä vähen-

nyksissä verovuonna 2022. Maksettavalla kunnallisverolla 2022 on suora vaikutus kuntakohtaisiin jako-osuksiin ja 

arvioituihin vero-oikaisuihin vuonna 2023. Myös palkkasumman kuntakohtainen kehitys voi poiketa veroennuste-

kehikossa esitettyihin oletusarvoihin.  

 

Yhteisövero jatkaa edelleen vahvaa kehitystään. Valmistuneen verotuksen 2021 tiedoista käy ilmi, että kunnille 

maksettava yhteisövero kasvaa noin 40 prosenttia vuodesta 2020. Tämä nostaa vuoden 2022 yhteisöveron kerty-

mäarviota noin 50 miljoonalla eurolla verrattuna aikaisempiin vuoden 2022 arvioihin. Vuoden 2022 ja vuoden 2023 

Valtionosuudet TP2018 TP2019 TP2020 TP2021 TA2022 TA2023

peruspalveluiden valtionosuus 30 287 623 30 745 686 29 192 857 28 533 866 29 742 352 6 482 522

  josta verotuloon perustuva valtionosuuden tasaus8 538 467 8 532 970 8 617 091 8 873 699 8 916 614 4 572 390

veromenetysten kompensaatiot 5 277 766 5 511 889 6 315 735 1 907 456

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus-278 755 -132 096 69 811 188 645 83 219 297 261

Kotikuntakorvaukset -181 084 -111 569 -112 175 -147 588 -100 000 -41 348

Yhteensä 29 827 784 30 502 021 34 574 860 34 233 413 35 881 722 8 645 891

Muutos 674 237 4 072 839 -341 447 1 648 309 -27 235 831
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ennakkoverot ovat myös kehittyneet hyvin, ja nostavat omalta osaltaan yhteisöveron kertymäarviota noin 50 mil-

joonalla eurolla.  Kuntakohtaiset lopulliset yhteisöveron jako-osuudet verovuodelle 2023 vahvistuvat ensi vuoden 

alussa, kun ne tammikuun verontilityksissä otetaan käyttöön. 

 

Saarijärven alueelle on rakentumassa vuoden 2023 kuluessa kaksi tuulivoimapuistoa, Haapalamminkankaan ja Soi-

dinmäen puistot. Näistä on odotettavissa kiinteistöverotulojen lisäyksiä vuodesta 2023 alkaen. 

 

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosenttien määräämisestä on säädetty Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoi-

mea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain 55 §:n 

muuttamisesta annetussa laissa (8.7.2022/702). Soteuudistukseen liittyen kaikkien Manner-Suomen kuntien tulo-

veroprosentteja alennetaan yhtä paljon: 12,64 prosenttiyksikköä. Saarijärvellä vahvistettu kunnallisveroprosentti 

vuonna 2023 on näin ollen 9,36 prosenttia. Veroprosenttimuutoksen yhteydessä valtion- ja kunnallisverotuksen 

veropohjat yhdistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin pe-

rustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Kuntien osuutta yhteisöveron 

tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla ja valtion osuutta kasvatetaan vastaavasti. Kiinteistöveroprosentit 

päätettiin säilyttää ennallaan vuonna 2023.  

 

Kunnallisverojen tuotto-odotukseksi arvioidaan 13,3 miljoonaa euroa, mikä on 13,6 miljoonaa euroa (-50,6 %) vä-

hemmän, kuin vuoden 2022 talousarvion mukainen ennuste. Talousarvion ja –suunnitelman verotuloennusteet 

perustuvat kuntaliiton marraskuussa päivitettyyn veroennusteeseen ja aikaisempien toteumien pohjalta laadittui-

hin arvioihin. Yhteisöverojen tuotto-odotus on 2,3 miljoonaa euroa, eli 0,7 miljoonaa euroa (-22,4%) vuoden 2022 

talousarviota pienempi. Kiinteistöverotuottojen puolestaan odotetaan kasvavan 0,3 miljoonaa euroa (12,1 %) vuo-

teen 2022 verrattuna. 

Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy vuonna 2023 valtion verosta tehtäviksi. Tämän 

takia kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys tulee 

parantumaan (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus). Saarijärven ennakoitu efektiivinen kunnallisveroaste 

on 6,4 % vuonna 2023.  

 

 
 
 

1 000 €

Verotulot (* ennuste) TP2020 TP2021 TAM2022* TA2023* TS2024* TS2025*

Kunnallisvero 25 425 26 786 27 000 13 348 13 096 13 108

Yhteisövero 2 459 3 403 2 900 2 250 2 050 2 127

Kiinteistövero 2 197 2 575 2 598 2 913 3 053 3 043

Verotulot yhteensä 30 081 32 763 32 498 18 511 18 198 18 278

Muutos% 1,2 8,9 -0,8 -43,0 -1,7 0,4
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Kokonaisverorahoituksen (valtionosuudet ja verotulot) kehitystä vuosina 2018 - 2025 kuvaa alla oleva taulukko. 
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2.5.  KUNTASTRATEGIA  

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

talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunginvaltuusto ja kaupungin johtoryhmä ovat työstäneet Saarijärven 

kaupungin strategiaa vuosille 2023 – 2027 vuoden 2022 aikana järjestetyissä työpajoissa. Valmisteluun ovat osal-

listuneet myös lukion opiskelijakunnan, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajat sekä kaupungin tytär-

yhtiöiden toimitusjohtajat.  

Alla Saarijärven kaupungin uusi strategia vuosille 2023-2027.  

 
 
Strategian visio 

❖ Uudistuva ja elinvoimainen Saarijärvi – Palveluiden ja biotalouden kasvukeskus 
 
Strategian arvot 

❖ Avoimuus   
❖ Oikeudenmukaisuus   
❖ Yhteisöllisyys 

 
Strategisista arvoista avoimuus viittaa muun muassa toiminnan läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen erilaisille ajatuk-
sille. Oikeudenmukaisuus pitää sisällään rehellisyyden, laillisuuden ja yhdenvertaisuuden. Yhteisöllisyys viittaa 
hyvään Saarijärven henkeen, yhdessä tekemiseen ja toisista välittämiseen.   
 
Strategiset painopistealueet 

❖ Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan  
❖ Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupunki on viihtyisä ja elinvoimainen.  
❖ Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta  
❖ Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja yrityskeskittymä  
❖ Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee korkeaa työllisyysastetta  
❖ Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus  
❖ Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori 
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2.6.  SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HALLINTO JA ORGANISAATIO  

Kaupungin päätöksenteko- ja luottamuselinorganisaatio on seuraava:  

 

Palveluorganisaatio on seuraava:  

 

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

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

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

tuuryhmittäin. 
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2.7.  KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET   

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2023 talousarvion suunnitteluohjeiden mukaan vastuuryhmät määrittele-

vät konkreettiset vuoden 2023 tavoitteet, niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Ta-

voitteiden asettamisessa lähtökohtana ovat valtuuston asettamat uuden strategian mukaiset strategiset painopis-

tealueet kaudelle 2023-2027. 

Toimialojen ja konserniyhtiöiden tulee toiminnassaan toteuttaa kaupunginvaltuuston vahvistamaa strategiaa ja 

em. painopistealueiden perusteella asettamiaan strategisia tavoitteita.  Konserniyhtiöiden hallitusten tulee mui-

den lakisääteisten ja konserniohjeissa määriteltyjen tehtäviensä lisäksi valvoa, että konserniyhtiöt noudattavat 

kaupungin strategiaa ja toimivat siinä asetettujen visioiden ja arvojen mukaisesti. 

KONSERNIN TUNNUSLUKUTAVOITTEET 

Strategisten tavoitteiden ohella konserniyhtiöiden taloudelle on niiden tavoitekorteissa asetettu tunnuslukutavoit-

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

asetettu alla olevat tunnuslukutavoitteet.  

Tilinpäätöksessä 2021 kaupungin tunnusluvut eivät täyttäneet kuntalain 118 §:n mukaisia voimassa olevia arvioin-

tikriteerejä. Korollisten lainojen määrä asukasta kohden ja suhteellinen velkaantuneisuus olivat edelleen selkeästi 

Manner-Suomen ja koko maan vertailulukuja alhaisemmat. Soteuudistuksen myötä sairaanhoitopiiri siirtyy varoi-

neen ja velkoineen hyvinvointialueeseen 1.1.2023 alkaen, jolloin kuntien konsernilaskennasta jäävät sairaanhoito-

piirin velkavastuut pois. Muutos vaikuttaa myös käytettävään Manner-Suomen vertailulukuun, sillä vastaava muu-

tostilanne on edessä koko maan laajuisesti. Ennen siirtymistä kuntien on vastattava sairaanhoitopiirin kertyneiden 

alijäämien kattamisesta.  

 

 

  

KOKO KONSERNIN TAVOITTEET TP 2019 TP 2020 TP 2021 TA2022 TA 2023

vrt. TP2021 

Manner-

Suomi

Toimintatulot toimintamenoista % 46,4 45,8 46,6 50 50 49,7

Vuosikate poistoista % 40 137 117 100 100 140,0

Omavaraisuusaste % 39,0 39,7 41,8 > 40,0 > 40,0 41,8

Suhteellinen velkaantuneisuus % 56,2 55,7 49,3

alittaa koko maan 

vertailuluvun

alittaa koko maan 

vertailuluvun 82,5

Korolliset lainat/asukas €

5 264
(lainat ja 

vuokravastuut 

6 659)

5 494
(lainat ja 

vuokravastuut 

7 039)

5 219
(lainat ja 

vuokravastuut 

7 868)

max. koko maan 

keskiarvon tasolla

max. koko maan 

keskiarvon tasolla

7 680
(lainat ja 

vuokravastuut 

9 083)
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2.7.1. TALOUDEN JA TOIMINNAN VASTUUT JA RISKIT 

 

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

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

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

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

vutetaan ja että vahvistettua strategiaa noudatetaan tasapainoisessa taloudessa.  

 

Taloussuunnitelman toteutumiseen liittyviä riskejä 

Talousarviovuoden 2022 alkuperäisenä tulostavoitteena oli 0 €, jonka myötä vuoden 2022 kertynyt ylijäämä pysyy 

edellisen vuoden tasolla noin 5,5 miljoonassa eurossa. Suurimpia vuoden 2022 talousarvion toteumaa uhkaavia 

tekijöitä ovat yleisen kustannus- ja korkotason kasvun aiheuttamat ylitykset ja sotekustannusten ylitykset alkupe-

räiseen kehykseen nähden.  

Soteuudistukseen ja hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyen jäsenkuntien tulee kattaa Keski-Suomen sairaanhoi-

topiirin kertyneet alijäämät vuoden 2022 loppuun mennessä. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri oli laatinut talousar-

vionsa vuodelle 2022 siten, ettei uutta alijäämää kerry, mutta kunnille syksyllä 2022 annetun tiedoksiannon mu-

kaan ennuste vuonna 2022 syntyvistä alijäämistä on 38,2 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 kertyvän alijäämän lisäksi 

kuntien tulee kattaa vuoden 2021 loppuun mennessä kertynyttä kumulatiivista alijäämää noin 17 miljoonaa euroa. 

Yhteensä kuntien tulee viimeisimmän virallisen ennusteen mukaan kattaa alijäämiä vuoden 2022 loppuun men-

nessä noin 55,2 miljoonaa euroa. Saarijärven kaupungin osuus kertyneiden alijäämien kattamisesta on yhteensä 

noin 2 milj. euroa. Katettavien alijäämien todellinen taso selkiytyy kuitenkin vasta myöhemmin, viimeistään vuo-

den 2022 tilinpäätösvalmistelujen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin lopulliseen tulokseen vaikuttaa vielä useampi iso 

kokonaisuus, jotka voivat pahimmassa tapauksessa lisätä kertyvää alijäämää edelleen. 

Saarikka on ilmoittanut oman toiminnan ylitysennusteesta, joka Saarijärven osalta tulee olemaan talousarvion laa-

dintahetken arvion ja sote kuntayhtymän esittämän kuntalaskutuksen lisäyksen perusteella noin 0,24 milj. euroa. 

Toisaalta Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää kunnille korona-avustusta toteutuneita testauksia, rokotuksia ja 

hoitopäiviä vastaan. Avustus perustuu laskennallisiin kustannuksiin ja avustusten kokonaismäärä selviää loppu-

vuoden 2022 aikana. Ennakkoarviona Saarijärven kaupungille myönnettävä avustus on noin 0,5 miljoonaa euroa. 

Talouden kokonaistoteumaan vaikuttaa myös se, että verorahoituksen ennustetaan loppuvuoden 2022 ennus-

teissa toteutuvan talousarviota jonkin verran parempana, ja näin osaltaan paikkaavan lisäkustannuksia ja kehysyli-

tyksiä. Kunnallisverojen ennakoidaan toteutuvan talousarviota parempana erityisesti ansiotulotason ennustettua 

paremman kehityksen myötä. Myös yhteisöverotuottojen ennustetaan toteutuvan talousarviota parempana.  

Talousarviossa on huomioitu kevään 2022 kehyskeskusteluihin perustuen toiminnan muutosten aiheuttamat tar-

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

mialojen budjetit eivät mahdollista yllättäviä tai budjettiin suunnittelemattomia kulueriä ilman vastaavia kulusääs-

töjä tai tulolisäyksiä. Erityisesti kasvusuunnassa olleet sähkö- ja korkokustannukset luovat merkittävän riskin myös 

vuoden 2023 talouskehitykselle. Lisäksi, vaikka soten ja pelastustoimen kustannukset siirtyvät pois kuntien vas-

tuulta ensi vuodesta alkaen, voivat hyvinvointialueen palveluverkkoratkaisut vaikuttaa merkittävästikin kaupungin 

talouden tasapainoon. Erityisesti vuokratuotoissa mahdollisesti tapahtuvat muutokset heikentävät oleellisesti ta-

sapainoisen talouden saavuttamista, jos tiloista saatavat vuokratuotot pienenevät, mutta tilojen ylläpidon kustan-

nukset ja poistovastuut jäävät edelleen kaupungin vastuulle. 

Kaupungin palvelutaso säilyy talousarviovuonna 2023 edelleen hyvällä tasolla. Keinoja kustannusten kasvun hillit-

semiseksi ja talousarviossa määritellyssä kustannustasossa pysymiseksi on vuoden 2023 aikana kuitenkin edelleen 
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tärkeää etsiä. Taloussuunnitelmavuosien ollessa selvästi alijäämäiset, ei kertaluonteisilla säästötoimenpiteillä saa-

vuteta riittävää talouden tasapainoa, vaan sopeuttamistoimenpiteissä tulee huomioida pysyvät pidemmän tähtäi-

men vaikutukset. Taloudellisen tilanteen tulevien vuosien kehityksessä on toistaiseksi selviä epävarmuuksia ja eri-

tyisesti tulevien vuosien verorahoituksen tasoa ei vielä tässä vaiheessa voida luotettavasti ennakoida. Nyt on kui-

tenkin jo nähtävissä, että Saarijärven kaupungin taloustasapaino tulee vaatimaan tulevina vuosina tulolähteiden 

vahvistusta ja suunnitelmallisia sopeuttamistoimenpiteitä, joilla tasataan kustannustason kasvua.  Euromääräinen 

kokonaistavoite ja vaikuttavimmat keinot tasapainon ylläpitämiseksi ovat kuitenkin tarkemmalla tasolla suunnitel-

tavissa ja toteutettavissa vuonna 2023 vasta siinä vaiheessa, kun taloustilanne vuodesta 2024 alkaen alkaa kirkas-

tumaan ja verorahoituksen todellinen taso selkiytymään.  

Kaupungin kokonaistalouden merkittävänä haasteena ovat edelleen isot investoinnit. Suurin näistä on koulu- ja 

kulttuurikeskushanke, jonka ensimmäisen vaiheen leasingvastuut alkoivat vuonna 2021 ja toisen vaiheen vastuut 

2-vaiheen valmistuttua vuoden 2023 alussa. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu vuoden 2023 kuluessa. Rahoi-

tusriskit heijastuvat erityisesti koulu- ja kulttuurikeskuksen leasingrahoituksen kokonaisuuteen lainakannan ollessa 

toistaiseksi suhteellisen pieni. Riskinä on vaihtuvakorkoisen leasingrahoituksen koronmuutokset. Tulevien vuosien 

investointiohjelman ollessa kasvussa ja nettoinvestointien ylittäessä kaikkina vuosina arvioidun vuosikatteen, on 

edessä myös taselainojen nosto ja lisävelkaantuminen. Kasvusuuntaisten korkojen myötä on tarkasti arvioitava, 

millaisia korko- ja poistoeriä tulevina vuosina merkittävästi tiukentuva talous ja tulos tulee kestämään. 

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

laisille vetovoimaisina edellyttävät vuosittaisia investointeja. Vuokra-asuntostrategiassa on määritelty vuokra-

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

on toteutettu tehokkaasti. Taloussuunnitelmassa on arvioitu kaupungin omistamiin vuokrataloihin kohdistuvan 

nettoinvestointitarpeen olevan vuosittain noin 0,4-0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 investointiohjelmaan ei ole 

sisällytetty isompia asuntokohteiden investointeja johtuen vuokra-asuntostrategian päivitystarpeesta. Ohjelma tu-

lee päivittää vastaamaan nykytilanteen mukaista asuntokantatarvetta ja päivityksen yhteydessä on tarkistettava 

myös ylläpidettävään ja kehitettävään asuntokantaan kohdistettavien korjaus- ja investointitoimien taso. Asunto-

toimelle on budjetoitu vuokra-asuntostrategian mukaisesti vuosittaisia realisointituottoja. Näiden tuottojen toteu-

tuminen edellyttää kuitenkin onnistumista realisointikohteiden valinnassa ja myös itse myyntitapahtumassa.  

Talouden vastuut ja niiden muutokset taloussuunnitelmakaudella 

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

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

rakentamishanke, jonka 1-vaihe valmistui vuoden 2020 lopussa, 2-vaihe vuoden 2022 lopussa ja koko hanke vuo-

den 2023 kuluessa. Valtuuston hyväksymän leasingrahoitusratkaisun perusteella lokakuussa 2017 allekirjoitettiin 

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

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

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

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

arviolta helmikuusta 2023 alkaen. Valtuusto on hyväksynyt myös koulu- ja kulttuurikeskuksen irtaimistohankinto-

jen leasingrahoitusratkaisun kokonaisarvoltaan 2,2 miljoonaa kesäkuussa 2020.  

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

tomien yhtiöiden puolesta sekä leasingvastuut ja vuokravastuut määräaikaisista tilaelementtien vuokrasopimuk-

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

settu maksuohjelmien mukaisesti, joten niiden määrä on vastaavasti vähentynyt. 

Merkittävimmät takauksiin ja leasing- ja vuokrasopimuksiin perustuvat vastuut raportointivuoden lopussa: 
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2.7.2. OLENNAISET ORGANISAATIO- JA TOIMINNAN MUUTOKSET 

Muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen 2-vaihe valmistui vuoden 2022 lopussa. Koulurakennuksen täysimittainen käyt-

töönotto ja hankkeen rahoitus tulevat ohjaamaan kaupungin kokonaistalouden suunnittelua ja toteutumista sekä 

sivistystoimen toimintaa koko taloussuunnittelukauden. Talouden suunnitteluun ja toteumiin vaikuttaa suurelta 

osalta myös kasvava kulutaso. Erityisesti sähkön ja korkokustannusten kasvuun joudutaan varautumaan jo etukä-

teen, ja talousarviovuoden kuluessa nähtäväksi jää todellinen kustannustason kehitys ja ennakkovarausten riittä-

vyys näiden kuluerien osalta. 

 

Sivistyspalveluissa jatkuu valtakunnallisen oppivelvollisuusiän pidentämisen ja maksuttoman toisen asteen koulu-

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

kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus päättyi keväällä 2021. Saarijärven kaupunki osallistuu 2-vuo-

tisen esiopetuksen kokeiluun vuosina 2021-2024. Ensimmäisessä vaiheessa syksyllä 2021 kaksivuotisen esiopetuk-

sen aloittivat vuonna 2016-syntyneet lapset ja elokuussa 2022 kokeiluun osallistuivat vuonna 2017-syntyneet lap-

set. 

 

Talouden sopeuttamistarpeisiin perustuen kaupungin investointiohjelmaa supistettiin vuonna 2020 ja vuoden 

2021 nettoinvestoinnit olivat maltilliset. Vuoden 2022 investointitaso on pidetty noin 2,5 miljoonan tasolla. Maltil-

lisella investointiohjelmalla on pyritty osaltaan estämään lisävelkaantumista ja siten varautumaan tulevien vuosien 

isompiin investointeihin. Investointiohjelman matala taso on vaikuttanut erityisesti teknisessä toimessa katujen ja 

kevyen liikenteen väylien korjausvelan kasvamiseen ja korjausvelan kattamisen siirtymiseen. Talousarviossa net-

MERKITTÄVIMMÄT VASTUUT € TP 2021

€ TA2022

ennuste

€ TA2023

ennuste

(31.12.2021) (31.12.2022) (31.12.2023)

Takaukset konserniyhtiöiden puolesta 9 928 709

Joista suurimmat

SSYP Kiinteistöt Oy 7 105 924 6 486 608 5 867 292

Saarijärven Virastotalo Oy 540 747 447 785 354 823

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

Saarijärven Kaukolämpö Oy 1 100 000 1 110 000 1 110 000

Takaukset muiden kuin konserniyhtiöiden puolesta 2 805 252

Joista suurimmat

Saarijärven Seudun Asumisoikeusyhdistys 2 116 004 2 081 504 2 047 004

Vesiosuuskunta HKM 220 498 62 078 0

Saarijärven Urheilukeskus Oy 468 750 0 0

Vuokravastuut määräaikaisista vuokrasopimuksista 

(tilinpäätöksessä koko jäljellä olevan sopimusajan yhteenlasketut vastuut)

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

Parmaco Oy (Lanneveden tilaelementti), vuokra-aika irtisanottavissa aikaisintaan 31.12.2023 433 075 292 962 148 646

Leasingvuokravastuut

(tilinpäätöksessä koko jäljellä olevan sopimusajan yhteenlasketut vastuut)

Pylkönmäen tilaelementtikoulu (Kuntarahoitus Oyj) 614 865 524 467 433 255

Koulu- ja kulttuurikeskus Sales Leaseback (Kuntarahoitus Oyj) 4 737 825 4 647 811 3 997 734

Koulu- ja kulttuurikeskus I vaihe, rakentamisen leasing (Kuntarahoitus Oyj) 12 476 505 11 960 587 11 354 988

Koulu- ja kulttuurikeskus I vaihe, irtaimistoleasing (Kuntarahoitus Oyj) 1 080 000 760 000 450 000

Koulu- ja kulttuurikeskus II vaihe, rakentamisen leasing, ennuste (Kuntarahoitus Oyj) 13 850 000

Koulu- ja kulttuurikeskus II vaihe, irtaimistoleasing, ennuste (Kuntarahoitus Oyj) 680 000

Koulu- ja kulttuurikeskus III vaihe, rakentamisen leasing, ennuste (Kuntarahoitus Oyj) 760 000
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toinvestointien tasoa on nostettu noin 5 miljoonaan euroon vuosina 2023-2024 ja vuonna 2025 noin 5,5 miljoo-

naan euroon. Investointiohjelmassa on huomioitu korjausinvestointien lisäksi myös varauksia kaupungin elin-

voima- ja kehittämishankkeisiin. 

Verorahoituksessa on huomioitu soteuudistuksen tuomien muutosten lisäksi vuonna 2019 käynnistyneen kiinteis-

töverokartoituksen vaikutusarviot ja arviot tuulivoimapuistojen verovaikutuksista vuodesta 2023 alkaen. Kiinteis-

tökartoitushankkeen on määrä valmistua kesällä 2023. 

Talousarviovuonna 2023 toteutuu mittava sote-uudistus, jonka myötä sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoi-

men palvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille. Saarijärven edellä mainitut palvelut tuottaa vuodesta 2023 al-

kaen Keski-Suomen hyvinvointialue. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Esimer-

kiksi päivähoito, opetus, liikunta ja kulttuuri pysyvät jatkossakin kuntien järjestäminä palveluina. Kunnat ja hyvin-

vointialueet tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä, jotta esimerkiksi lasten ja nuorten hyvinvointia voidaan tukea 

saumattomasti heidän arjessaan. Saarijärven kaupungin uuden hyvinvointikoordinaattorin tehtävänä on muun mu-

assa kaupungin hyvinvointipalvelujen kehittäminen ja yhteistyö kunnan eri sektoreiden, muiden toimijoiden sekä 

alueellisten toimijoiden kanssa. 

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

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

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

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

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

kuntien vastuulta. Kuntien rahoitusasema tulee kertaheitolla muuttumaan, ja useilla kunnilla huoli palveluiden säi-

lymisestä ja tulevaisuuden investointikyvystä on todellinen. Muutoksen myötä kunnilla on kuitenkin hyvä mahdol-

lisuus omilla valinnoilla vaikuttaa siihen, miltä tulevaisuus näyttää, millaisiin vahvuuksiin panostetaan ja mihin ve-

rokertymät ja valtionosuusrahoitus käytetään.  

Soteuudistuksen myötä kaupungin toiminnoista opiskelijahuolto ja kuntouttava työtoiminta siirtyvät Keski-Suo-

men hyvinvointialueen tuottamiksi palveluiksi. Samalla toimintojen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle. Lisäksi 

osa talouspalveluiden henkilöstöstä siirtyy soteuudistuksen myötä hyvinvointialueen valitseman tukipalvelujen 

tuottajan palvelukseen. Näin ollen myös talouspalveluiden myyntituottojen taso alenee aikaisempiin vuosiin ver-

rattuna. Kaupungin omistamien sotekiinteistöjen vuokralaiseksi vaihtuu Keski-Suomen hyvinvointialue vuokraso-

pimusten siirtyessä Sote kuntayhtymältä hyvinvointialueelle. Jatkossa käytössä olevien ja hyvinvointialueelle vuok-

rattujen sotetilojen laajuus tulee olemaan liitoksissa hyvinvointialueen palveluverkkoratkaisuihin.  

Sote Kuntayhtymän toimintojen siirtyessä hyvinvointialueen toiminnoiksi, on edessä kuntayhtymän purkaminen. 

Kuntayhtymän ja Saarijärven kaupungin kesken on sovittu, että Saarijärven kaupunki on omistajakunnista vastuul-

linen purkuprosessin toimenpiteiden toteuttaja ja toteutuneet purkukustannukset jaetaan omistajakuntien kes-

ken. Purettavan kuntayhtymän varat ja velat siirretään purkamisen yhteydessä kuntien kirjanpitoon ns. fuusiotilin 

kautta. Kunnille jaettavaksi jäävän nettovarallisuuden taso ei talousarvioesityksen valmistumisen yhteydessä ole 

vielä varmuudella tiedossa, eikä nettovarallisuuden tulouttamisen satunnaista erää ole talousarvioon arviona kir-

jattu. Kirjanpidollisessa käsittelyssä on huomioitava myös jäsenkunnan taseessa oleva poistamaton kuntayhtymä-

osuuden hankintameno.  Kokonaisuudessaan talousarvion laadinnan hetkellä arviona on noin 1,5 milj. euron ker-

taluonteinen erä, jonka perusteella talousarviossa ei voida kasvattaa nykyisten toimintakulujen tasoa pysyvästi 

eikä suunnitella uusia pysyviä kulueriä. Erän suuruus tarkentuu purkuprosessin päättyessä keväällä 2023. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyessä hyvinvointialueiden toiminnaksi kunnat eivät voi itse tuottaa palveluja hy-

vinvointialueelle, vaan toiminta on yhtiöitettävä. Sama periaate koskee myös tukipalveluja, kuten ravitsemuspal-

veluja. Saarijärven kaupungin ravitsemuspalvelut-yksikkö on tuottanut ateriapalveluita myös soten tarpeisiin ja 

tuotettujen palvelujen arvo on ylittänyt yhtiöittämiseen liittyvät euromääräiset rajat. Hyvinvointialueet ja kunnat 
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voivat tuottaa yhdessä ateriapalveluja molempien tarpeisiin ns. In-house yhtiön avulla. Saarijärven kaupunki päätti 

edellä mainittuihin reunaehtoihin pohjaten perustaa Saarijärven kaupungin tytäryhtiön Saarijärven Seudun Ravit-

semuspalvelut SaaSeRa Oy:n, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. In house-yhtiön luonteen mukaisesti hyvinvointialue 

tulee vuoden 2022 loppuun mennessä yhtiön osakkaaksi in house-asemaan oikeuttavalla osuudella. Yhtiön perus-

taminen merkitsee sitä, että nykyinen ravitsemispalveluiden henkilöstö siirretään 1.1.2023 alkaen uuteen perus-

tettavaan yhtiöön, joka jatkossa tuottaa ateriapalvelut kaupungin ja hyvinvointialueen tarpeisiin. Taloussuunnitel-

makauden aikana laaditaan myös muun muassa kaupungin omistamien sotekiinteistöjen yhtiöittämisvelvoitetta 

koskeva selvitys. 

Merkittävä kuntien toimintaan ja talouteen vaikuttava muutos on suunnitteilla myös vuodelle 2025, kun hallituk-

sen linjauksen mukaan TE-palvelut siirretään kuntien järjestämisvastuulle. Kunnille siirtyy pääosa TE-toimistojen 

henkilö-, työnantaja- ja yrityspalveluista. Myös näiden palvelujen hankintatehtävät ovat siirtymässä ELY-keskuk-

silta kunnille. Palvelut on määrä siirtää kunnalle tai useammasta kunnasta muodostuvalle yhteistoiminta-alueelle, 

jonka työvoimapohjan on oltava vähintään 20 000 henkilöä. Tämä vastaa kokoluokaltaan nyt käynnissä olevien 

työllisyyden kuntakokeilujen vähimmäiskokoa. TE-palveluilla on kiinteä yhteys rahoitusmalliin, joka tullaan uudis-

tamaan myös kokonaan TE-palvelujen siirtyessä paikallistasolle.  

Työllisyysvastuiden siirrolla kuntiin on merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen ja toimintaan vuodesta 2025 al-

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

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

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

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

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

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

kehityksestä. Työttömyyden kestoon sidotun rahoitusvastuun odotetaan kannustavan työttömyyden pitkittymisen 

ehkäisemiseen ja ohjaavan kohdistamaan vahvemmin resursseja vaikeimmin työllistyvien työllisyyden edistämi-

seen.  

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

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

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

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

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

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

 

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on aiheuttanut pakolaisvirran Euroopan alueelle. Saarijärvelle Ukrainasta on saa-

punut noin 150 tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakenutta henkilöä. Talousarviossa on varauduttu muun mu-

assa uusien asukkaiden palveluiden tuottamiseen ja kotouttamisohjaajan palkkaukseen. 

 

Vuonna 2022 päätetyssä uudessa kuntastrategiassa vuosille 2023–2027 ja sen toimenpideohjelmassa on huomi-

oitu muuttuva toimintaympäristö ja siitä aiheutuvat toiminnalliset muutokset ja niiden rahoitukselliset vaikutuk-

set. Strategiassa linjataan muun muassa millaisin arvoin ja keinoin kaupunki turvaa puitteet hyvään elämiseen, 

asumiseen ja yrittämiseen ja mitkä strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat jatkossa myös kaupungin 

taloudellisten resurssien käyttöä.  Uusi kaupunkistrategia ohjaa jatkossa taloussuunnitelmakauden toiminnallisten 

tavoitteiden asetantaa ja rahoituksen kohdentamista. Talousarvioon on kohdennettu muun muassa rahoitus osal-

listavaan budjetointiin ja taloussuunnitelmavuosien ajan kokeiluluonteisesti myönnettäviin lapsiperheiden kan-

nustimiin vauvarahan ja paikkakunnalle muuttavien lapsiperheiden maksuseteleiden muodossa.  
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3. KÄYTTÖTALOUSOSA 

Kaupunginhallitus antoi talousarvion valmistelua koskevat ohjeet 13.6.2022. Valmistelun yhtenä keskeisenä lähtö-

kohtana on ollut talouden tasapainon vaatimus. Toiminnallisten tavoitteiden asettamista ohjaa kaupunginvaltuus-

ton hyväksymä valtuustostrategia sekä sen toimeenpano-ohjelma. Suunnitteluohjeet ja niiden sisältämät tavoit-

teet pohjautuvat tähän strategiaan ja sen mukaiseen tavoiteasetteluun.  

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

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

tuuryhmät ja –alueet laativat omat käyttösuunnitelmansa.  

3.1.  TOIMIALOJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TULOSSOPIMUKSET  

 

3.1.1. KAUPUNGINVALTUUSTON STRATEGIAN TOIMENPIDEOHJELMA 

 

Valtuustostrategian toimenpideohjelma on esitetty alla: 

  

 

VALTUUSTOSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA

TOTEUTUNUT

TOIMENPITEISSÄ

EI ALOITETTU Vaikuttaa HYTE-kertoimeen =

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Palvelut pidetään talouden kestävällä 

tasolla, joka vastaa asukasmäärää ja 

palvelutarvetta

Palveluiden kustannukset € / asukas 2023 - 2027 Kaikki toimialat Toimialajohtajat

Digitalisaation hyödyntäminen, 

uusien palveluiden kehittäminen 

Digitaalisten palvelujen määrän 

kasvu

2023 - 2027 Kaikki toimialat Toimialajohtajat

Omistajapoliittisten linjausten 

määritys

Päätös omistajapoliittisista 

linjauksista

2023-2024 Konsernijohto Kaupungin-

johtaja

Yhteistyön kehittäminen ympäröivän 

yhteiskunnan muiden toimijoiden 

kanssa (mm. kaupungin ja 

yhdistysten yhteistyön kehittäminen)

Yhteistyösopimusten määrä ja 

niiden vaikuttavuus,

Järjestettyjen asiakasraatien/-

foorumien määrä

2023 - 2027 Kaikki toimialat Hyvinvointi-

koordinaattori

Osallisuusohjelman laatiminen Valmistunut ohjelma 2023 Sivistyspalvelut Hyvinvointi-

koordinaattori

Palvelutuotannossa huomioidaan 

kestävä kehitys ja elinympäristön 

säilyminen

Ilmasto-ohjelman laadinta 2023 - 2027 Kaikki toimialat Ympäristö-

sihteeri

Uudet energiapoliittiset ratkaisut 

edistävät kaupungin vihreää 

siirtymää ja vahvistavat kaupungin 

taloutta

Tehdyt päätökset 2023 - 2027 Kaikki toimialat Kaupungin-

johtaja

Etsitään uusia tapoja palveluiden 

kehittämiseen ja tuottamiseen 

hankerahoituksen keinoin

Myönnetyt hankerahoitukset 2023 - 2027 Kaikki toimialat Hanke-

koordinaattori

Monipuolisten 

harrastusmahdollisuuksien 

ylläpitäminen yhteistyössä seurojen  

ja yhdistysten kanssa. 

Harrastusmahdollisuuksien 

lukumäärä. Seuraparlamentin 

kokoukset vähintään kolme kertaa 

vuodessa, 

Kansalaisopiston kurssien määrä

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Vapaa-

aikasihteeri

Opiston rehtori

Nuorten liikuntapalveluiden 

säilyttäminen vähintään nykyisellä 

tasolla ja nuorten liikkumisen 

edistämistyö

Lasten ja nuorten liikuntavuorojen 

osuus liikuntavuoroista,

Nuorten liikkumisen edistämisen 

toimenpideohjelma,

Mielipidekysely

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Vapaa-

aikasihteeri

Osallistetaan nuoret tapahtumien 

järjestämiseen osallistavan 

budjetoinnin kautta

Vähintään kaksi tapahtumaa 

vuosittain 

2023 - 2027 Nuorisotoimi ja 

Nuorisovaltuusto

Vapaa-

aikasihteeri

Opiston rehtori

TOIMENPIDE

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen

Laadukkaat 

liikunta- ja 

kulttuuri-

palvelut
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TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Laadukkaat, tasavertaiset ja 

saavutettavat kirjastopalvelut, 

osaava henkilökunta

Asiakastyytyväisyyskyselyt, 

Kävijämäärät (pk ja auto)

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Kirjastotoimen-

johtaja

Laadukkaat ja uudistuvat 

museopalvelut (yleisö- ja 

kokoelmatyö, tietopalvelu). 

Kulttuuriperintötyön tunnetuksi 

tekeminen ja arvostuksen 

lisääminen.  

Kuntalaiskysely (näyttely- ja 

tapahtumatoiveet). 

Tapahtumamäärät. 

Asiakastyytyväisyysmittaukset,

Kulttuuriperintötyön uudet mittarit,

Kävijämäärät

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Museotoimen-

johtaja 

Työelämälähtöisten 

opiskelumahdollisuuksien 

kehittäminen

Yrittäjyyskasvatus osaksi opintoja 2023 - 2027 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Henkilöstö on pedagogisesti ja 

ammatillisesti kelpoista 

Kelpoisuuden osoittava tutkinto %-

osuus henkilöstöstä

2023 - 2027 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Perusopetuksen resurssointi 

taloudellisesti kestävällä tasolla

Tuntia/oppilas

€/oppilas

2023 - 2027 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Lukion ja yläkoulun kurssitarjonta on 

monipuolista 

Kysely nuorille,

Kurssiyhteistyö yli kuntarajojen

2023 - 2027 Sivistyspalvelut Lukion ja 

yhtenäiskoulun 

rehtorit

Toimintamallien luominen 

opiskeluhuollon 

yhdyspintatyöskentelyssä 

hyvinvointialueen kanssa

Valmis toimintamalli / 

prosessikuvaukset

2023 - 2027 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Opistojen resurssointi taloudellisesti 

kestävällä tasolla 

Toteutuneet opetustuntimäärät,

Tuntia/oppilas,

€/oppilas

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Opiston rehtori

Opistojen kurssitarjonta on 

monipuolista 

Toteutuneet kurssit määrä/tunnit 

(KO),

Todistukset (VO),

Kurssien määrä/tunnit kyläkunnilla 

(KO) / 

Toimintakunnissa järjestetyn 

opetuksen tuntimäärä (VO)

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Opiston rehtori

Perusopetuksen tukeminen, 

lukutaidon edistäminen mm. 

vinkkausten ja tiedonhaunopetuksen 

avulla

Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten 

määrä ja osallistujamäärä

2023 - 2027 Vapaa

sivistystoimi

Kirjastotoimen-

johtaja

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen 

käyttöönotto

Kaikkien kuntalaisten käytössä 

oleva koulu- ja kulttuurikeskus,

Tapahtumien määrä

2023 Kaikki toimialat Sivistysjohtaja

Vapaa-

aikasihteeri

Kokonaiskoulupäivä Lasten ja nuorten kerhotoiminnan 

kehittäminen

2023 - 2027 Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

TOIMENPIDE

Laadukkaat 

kasvatus- ja 

koulutus-

palvelut 

Laadukkaat 

liikunta- ja 

kulttuuri-

palvelut

Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupunki on viihtyisä ja elinvoimainen.

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Positiivisen kuvan vahvistaminen ja 

asukasmarkkinointi

Nettomuutto 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Markkinointi-

sihteeri

Ratkaisukeskeisen ilmapiirin 

vahvistaminen

Strategian arvojen mukainen 

toiminta, kyselytutkimus 

(kouluarvosana 4-10)

2023 - 2027 Kaikki toimialat Johtoryhmä

Houkuttelevien 

asuinmahdollisuuksien edistäminen: 

onnistunut kaavoitus.

Tonttien määrä (vapaa-aika, 

omakoti jne.), myönnettyjen lupien 

käsittelyaika

2023 - 2027 Elinvoimatiimi Kaavoitusjohtaja

Tonttimarkkinointi Myydyt tontit kpl 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Maankäyttö-

päällikkö

Vetovoimaiset ranta-alueet 

asumiselle

Myynnissä tai rakenteilla olevat 

rantatontit ja rakennuspaikat kpl

2023 - 2027 Kaavoitus- ja 

maankäyttö-

Kaavoitusjohtaja

Selvitys perhepuistosta Valmistunut selvitys 2023 - 2027 Tekninen, 

Kaavoitus ja 

Sivistys

Tekninen johtaja

sivistysjohtaja

Joukkoliikenneratkaisut, 

saavutettavuus

Joukkoliikenneratkaisujen 

selvittäminen/hanke

2023 - 2027 Elinvoimatiimi Hanke-

koordinaattori

Asuntopalveluiden 

yhtiöittämisedellytysten 

selvittäminen 

Valmistunut selvitys 2023 Asuntopalvelut Isännöitsijä / 

Talousjohtaja

Kiinteistö- ja vuokra-asuntostrategian 

päivittäminen

Päivitetyt strategiat 2023 Tekninen toimi / 

Asuntopalvelut

Tekninen johtaja

Isännöitsijä / 

Talousjohtaja

TOIMENPIDE

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen
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Saarijärvi on haluttu asuinpaikka ja muuttovoittokaupunki. Kaupunki on viihtyisä ja elinvoimainen.

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen

Päätös ja toimintaohjeen laadinta 

ennakkoarvioinnin käytöstä 

kuntalaisten hyvinvointiin ja 

terveyteen vaikuttavien päätösten 

valmistelussa

Valmistunut ohjelma 2023 Sivistyspalvelut Hyvinvointi-

koordinaattori

Uusien 

asukkaiden 

kotiutuminen

Kotikunnan saaneiden asukkaiden 

työpaikat ja kielikoulutus

Kielikoulutusten määrä ja 

osallistumis%,

Maahanmuuttajista työssä %:a

2023 - 2027 Vapaa 

sivistystoimi

Työllisyysyksikkö

Opiston rehtori

Kotouttamis-

koordinaattori

Lapsi-

perheiden 

tukeminen

Vauvaraha, muuttotuki lapsiperheille Syntyvyys, 

Lapsiluvun kehitys,

Myönnetyt tuet €

2023 - 2027 Sivistyspalvelut

Konsernipalvelut

Varhais-

kasvatusjohtaja

Talousjohtaja

Hallinto- ja 

henkilöstö-

johtaja

Viheraluesuunnitelma valmistunut suunnitelma 2023 - 2027 Tekninen toimi Puutarhuri

Toimijoiden houkutteleminen 

keskustaan. Asukkaat, yritykset ym.

Keskustan kehittämishanke 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Kaupungin-

johtaja

hanke-

koordinaattori

Villenkulman valmiiksi saattaminen Valmis alue 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Tonttien saaminen myyntiin kylillä Myydyt tontit kpl,

Rakennusluvat kpl

2023 - 2027 Elinvoimatiimi Markkinointi-

sihteeri

Kolmannen sektorin ja kuntalais-ja 

kylätoiminnan aktiivisuuden 

tukeminen. Yhteistyö kaupungin ja 

kylien välillä: kyläyhdistysten 

osallistaminen. 

Avustusten määrä ja niiden 

vaikuttavuus

2023 - 2027 Konsernijohto Kaupungin-

johtaja, 

hyvinvointi-

koordinaattori

TOIMENPIDE

Viihtyisä 

kaupunki

Elinvoimaiset 

kylät

Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Yritysten sijoittumista ja 

paikkakuntaan sitoutumista edistävät 

ratkaisut kaupunkikonsernin 

palveluissa.

Maankäytön suunnittelu ja riittävä 

tonttivaranto.

Yritysten määrä. Yritystonttien 

määrä. 

2023 - 2027 Elinvoimatiimi Kaupungin-

johtaja ja 

Elinkeinojohtaja

Olemassa olevien yritysten 

investointitukihauissa avustaminen.

Saatujen investointitukien määrä 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Kaupungin-

johtaja ja 

Elinkeinojohtaja

Tarvetta vastaavan infran 

rakentaminen

Yritystonttien määrä, 

rakennusoikeus tonteilla

2023 - 2027 Tekninen ja ympäristötoimiMaankäyttö-

päällikkö

Kaupungin kiinteistöyhtiö tukee 

yritysten sijoittumista ja kasvua 

kiinteistökumppanina

Yhtiön strategisten tavoitteiden 

toteutuminen

2023 - 2027 Elinvoimatiimi

SSYPK

SSYPK TJ

Tontit ovat myyntikunnossa ml. 

vanhojen tonttien myyntikuntoon 

laittaminen. 

Myydyt tontit. Kunnostettujen 

tonttien määrä. 

2023 - 2027 Elinvoimatiimi Maankäyttö-

päällikkö, 

elinkeinojohtaja

Uuden ravitsemuspalveluyhtiön 

toiminnan vakiinnuttaminen ja 

laadukkaan sekä kustannustehokkaan 

ravitsemuspalvelun järjestäminen

Asiakaspalautteet, kyselyt tms., 

Suoritteet kpl

Kustannus € / suorite

2023 RavitsemispalveluyhtiöSaaseran TJ

Ennakkoluulot

tomat uudet 

avaukset

Etsitään hankerahoituksen keinoin 

uusia avauksia alueen 

elinkeinoelämän tueksi

Tukimäärä 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Hanke-

koordinaattori

TOIMENPIDE

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen
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Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja yrityskeskittymä

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Jatketaan uusien opiskelijoiden 

tukemista

Opiskelijapassi lukumäärä 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Tuetaan biotalouskampuksen 

rakentumista, biotalouskampuksen 

masterplan, business park

Masterplan valmis, myydyt tontit 2023 - 2027 Kiinteistöyhtiö Kiinteistöyhtiön 

TJ, Kaupungin-

johtaja, 

elinkeinojohtaja

Aktiivinen tuki biotalousalan 

yritysten perustamiseen

Perustetut tai kumppanuusyritykset 

kpl

2023 - 2027 Elinvoimatiimi Yritysneuvoja

Biotalousosaamiskeskittymän 

aktiivinen markkinointi

Alueelle sijoittuneet yritykset 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Biotalousinstituutin ja lukion 

yhteistyön tiivistäminen

Kaksoistutkintojen määrä. Jamkiin 

biotalousinsitituuttiin siirtyneet 

opiskelijat. 

2023 - 2027 Lukio Sivistysjohtaja                 

Lukion rehtori

TOIMENPIDE

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen

Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee korkeaa työllisyysastetta.

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Työllisyyden hoidon resurssien 

tuloksellinen kohdentaminen

Palkkatuella työllistettyjen määrä,

Kesätyöntekijät ja kesätyötukien 

määrä,

Työmarkkinatuen kuntaosuuden 

määrä

2023 - 2027 Työllisyyspalvelut Työllisyys-

päällikkö

Paikallisuuden ja paikallisen 

työllisyysvaikutuksen huomioiminen 

hankinnoissa mahdollisuuksien 

mukaan

Tarjouspyynnöissä on huomioitu 

työttömien työllistäminen 

mahdollisuuksien mukaan, kpl 

tarjouspyyntöjä/vuosi

2023 - 2027 Tekninen ja 

ympäristötoimi

Tekninen johtaja

Työ- ja opiskeluperäisen 

maahanmuuton mahdollistaminen ja 

paikkakunnalla olevien 

maahanmuuttajien työllistyminen

Työllisyys- ja opiskelu 

mahdollisuuksista tiedottaminen ja 

työnantajien palveluohjaus, 

Yrityskontaktit kpl, 

Maahanmuuttajista työssä %:a

2023 - 2027 Työllisyyspalvelut Työllisyys-

päällikkö

Koulutustarjonnan kehittäminen 

yhdessä koulutusorganisaatioiden ja 

elinkeinoelämän kanssa

Yhteiset suunnittelutilaisuudet 

oppilaitosten kanssa kpl, sekä 

yritysten tarpeiden kartoitus

2023 - 2027 Elinvoimapalvelut Työllisyys-

päällikkö ja 

elinkeinojohtaja

Aktiivinen mukanaolo kunnille 

siirtyvien TE-palveluiden 

valmistelussa

Riittävien resurssien ja palveluiden 

varmistaminen valtiolta ja tulevalta 

työllisyysalueelta muutoksessa 

(työntekijät, rahoitus)

2023 - 2027 Työllisyyspalvelut Työllisyys-

päällikkö 

TET-harjoittelupaikkojen 

monipuolistaminen

Toteutuneet TET-harjoittelut 2023 - 2027 Perusopetus, 

elinvoimapalvelut 

Opinto-ohjaajat, 

elinkeinojohtaja

TOIMENPIDE

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen

Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖVASTUUHLÖ
Aktiivinen uusien yritysten 

perustamisen tukeminen

Uudet yritykset kpl 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Yritysneuvoja

Toiminnassa olevien yritysten 

kehittäminen

Kehittämiset määrä kpl 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Asiointipiste mahdollistaa julkisen 

sektorin palveluiden saatavuuden

Asiointimäärät kpl 2023 - 2027 Konsernipalvelut Kaupungin-

johtaja

Maankäyttöstrategia Maapoliittinen ohjelma 2023 - 2027 Maankäyttö ja 

kaavoitus

Kaavoitus-

johtaja, 

kaupungin-

johtaja

Aktiivinen yhteistyö ja vaikuttaminen 

hyvinvointialueen 

palveluratkaisuihin

Palvelutason säilyminen alueella 2023 - 2027 Konsernijohto Kaupungin-

johtaja

talousjohtaja

tekninen johtaja

Sote-kiinteistöjen 

yhtiöittämisselvitys

valmistunut selvitys 2023-2024 Konsernijohto Talousjohtaja

Sote-palvelut turvaava 

toimitilajärjestely

Päätös toimitilaratkaisuista 

sotekeskus, paloasema

2023 Tekninen toimi tekninen johtaja

Kehittyvä 

yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö: tiiviit vierailut alueen 

yrityksiin, säännölliset tapaamiset 

yrittäjäyhdistyksen kanssa. 

Yrityskäynnit kpl 2023 - 2027 Elinvoimatiimi Kaupungin-

johtaja, 

elinkeinojohtaja

yritysneuvoja, 

hanke-

koordinaattori

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen
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Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori

TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHLÖ Tilanne
Selvitys Kolkanlahden 

teollisuusalueen keskittämisestä 

saha- ja puuteollisuudelle

Valmistunut selvitys 2023 - 2027 Elinvoimapalvelut Elinvoima-

johtaja

Haetaan aktiivisesti 

teollisuusyrityksiä Kolkanlahden 

teollisuusalueelle

Uudet teollisuusyritykset alueella 

kpl

2023 - 2027 Elinvoimapalvelut Elinvoima-

johtaja

Aktiivinen uusien 

yritysmahdollisuuksien tukeminen

Kehittämistukihakemukset kpl 2023 - 2027 Elinvoimapalvelut Maatila-

yritysneuvoja

Kaupungin maa- ja metsäomaisuuden 

paikkatietoaineiston kehittäminen ja 

laatiminen karttapalvelimelle 

(viranomaiskäyttöön, Louhi)

Kartallinen aineisto 2023 - 2027 Kaavoitus- ja 

maankäyttö-

palvelut

Maankäyttö-

päällikkö

Maatilojen aktiivinen yritysneuvonta Neuvontakäyntien/-tapaamisten 

lukumäärä

2023 - 2027 Maaseutupalvelut Maaseutu-

päällikkö

Metsätaloussuunnitelman 

päivittäminen

Päivitetty metsätaloussuunnitelma 2023 - 2027 Maankäyttö-

palvelut

Maankäyttö-

päällikkö

TOIMENPIDE

Toiminta-

ympäristössä 

tapahtuvien 

muutosten 

huomioiminen
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3.1.2. KONSERNIPALVELUT 

 

Konsernipalveluista vastaa toimielimenä kaupunginhallitus. Konsernihallinnon keskeisinä tehtävinä on vastata 

omistajapolitiikasta ja omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoida konsernijohtaminen ja konsernivalvonta 

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

linnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä sekä vastata kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

järjestämisestä.  

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

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

tila- ja kiinteistöhallinnon sekä keskushallinnon. Konsernipalveluiden alaisuuteen sisältyy myös kaupungin omara-

hoitusosuus ympäristöterveydenhuollosta.  

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja johtavat valtuuston hyväksymän elinvoimaohjelman toimeenpanoa koko 

konsernissa. Käytännössä tämä tarkoittaa valintojen tekemistä mm. siitä, missä järjestyksessä, millä henkilöstö- ja 

rahoitusresursseilla ja keiden yhteistyökumppaneiden kanssa työtä tehdään. Johtamiseen liittyy myös aktiivinen 

kuntien toimintaympäristön muutosten analyysi ja uuden tiedon hankinta. 

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

punkikonsernin johtaminen sekä strategisesta ja operatiivisesta kehittämisestä vastaaminen, kaupungin talouden 

tasapainon ylläpitäminen ja johtoryhmän johtaminen. 

Konserniohjauksen tavoitteet  

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Konserniohjaus 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI  
TAVOITE/TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT 
TOTEUTU-
NEET TOI-
MENPI-
TEET 

ARVIOINTI 

 Työllisyyspalveluiden siirto kunnille, val-
mistelutyö 

työllisyyspäällikkö   

Kuntayhtymä Saarikan purkaminen kaupunginjohtaja   

 Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys  talousjohtaja   

 Yhtiöittämisselvityksen aloitus, asunto-
palvelut 

isännöitsijä   

 Selvitys vesi- ja viemärihuollon organi-
soinnista 

tekninen johtaja 
talousjohtaja 

  

 Omistajaohjauksen kehittäminen, omis-
tajapoliittiset linjaukset 

kaupunginjohtaja 
konsernijohto 
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3.1.2.1. ELINVOIMAPALVELUT 
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

ELINVOIMAPALVELUT 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: 
valtuus-
tostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunne-
taan laaduk-
kaista kasvatus-, 
koulutus-, kult-
tuuri- ja liikunta-
palveluistaan 

Etsitään uusia tapoja palve-
luiden kehittämiseen ja tuot-
tamiseen hankerahoituksen 
keinoin 
 

1 myönteinen hankera-
hoitus, Hankerahoitus-
mahdollisuuksien esitte-
lytilaisuudet hallintokun-
nille 3 kpl / vuosi 

Hankekoordi-
naattori 

  

Saarijärvi on ha-
luttu asuinpaikka 
ja muuttovoitto-
kaupunki. Kau-
punki on viih-
tyisä ja elinvoi-
mainen 

Positiivisen kuvan vahvista-
minen ja asukasmarkkinointi 

 

A= Nettomuutto + 20 
 

Markkinointikoor-
dinaattori 

  

Keskustan asemakaava-
muutostyö etenee, vetovoi-
maisia uusia asuinalueita 
asemakaavoitetaan, Sum-
massaaren kyläyleiskaavoi-
tus ja taajamarantojen yleis-
kaavoitus etenee, Saarijär-
ven reitin rantaosayleiskaa-
van päivitys etenee. Kes-
kusta-strategia, rantojen ke-
hittämisstrategia sekä kylien 
kehittämisstrategia osana 
maapoliittista ohjelmaa. 

Keskustan asemakaa-
vamuutos nähtävillä 
kaavaehdotuksena, hu-
levesiselvitys valmistuu, 
Lumperon ranta-alueen 
asuinkorttelin asema-
kaava on ehdotuksena 
nähtävillä, yleiskaava-
hankkeet etenevät mitoi-
tus- ja suunnitteluperus-
teiden hyväksyntään. 
Maapoliittinen ohjelma 
valmistuu. 

Asemakaava-
muutos: kaavoi-
tusinsinööri. 
Hulevesiselvitys: 
tekninen johtaja 
Yleiskaavoitus: 
kaavoitusjohtaja. 
Maapoliittinen 
ohjelma: kaupun-
ginjohtaja, kaa-
voitusjohtaja, 
maankäyttöpääl-
likkö 

 

  

 Villenkulman valmistuminen  
(yritystoimintaa alueella) 

Valmis toimiva alue Elinkeinojohtaja   

Saarijärvi on ar-
vostettu kestä-
vän biotalouden 
osaamis- ja yri-
tyskeskittymä 

Yhteiset kehityshankkeet 
JAMKn ja POKEn kanssa, 
jolla biotalouskampusta ke-
hitetään. 

Yhteiset hankkeet kpl Elinkeinojohtaja   

Haetaan ankkuriyrityksiä 
alueelle. 

Alueelle sijoittuvia yrityk-
siä tai yhteistyösopimuk-
sia kpl 

Elinkeinojohtaja   

Master Plan –hanke Tarvaa-
lan biotalouskampuksen 
osalta, KTY-korttelin markki-
nointi, tonttimyynti (tavoite  
vähintään1 kpl), kestävien 
energiapoliittisten ratkaisui-
den edistäminen 

Master Plan valmistuu,  
some-kävijämäärät tont-
teja koskien,  myyty 
KTY-tontti, käynnistetty-
jen hankkeiden luku-
määrä 

Master Plan: 
Kiinteistöyhtiön tj, 
Tonttimyynti: 
maankäyttöpääl-
likkö, markkinoin-
tisihteeri 
Energiahankkeet: 
kaupunginjohtaja  

  

Saarijärvellä on 
vahva ja uudis-
tuva maa- ja 
metsätaloussek-
tori 

Selvitys Kolkanlahden teolli-
suusalueen keskittämisestä 
saha- ja puuteollisuudelle 
 

Kehityshanke 1kpl Elinkeinojohtaja   

Haetaan aktiivisesti teolli-
suusyrityksiä Kolkanlahden 
teollisuusalueelle 

Alueella uutta yritystoi-
mintaa 1 kpl 

Elinkeinojohtaja   
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

ELINVOIMAPALVELUT 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: 
valtuus-
tostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTU-
NEET  
TOIMENPI-
TEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvellä on 
vahva ja uudis-
tuva maa- ja 
metsätaloussek-
tori 

Etsitään uusia tapoja palve-
luiden kehittämiseen ja tuot-
tamiseen hankerahoituksen 
keinoin 
 

1 myönteinen hankerahoitus, 
Hankerahoitusmahdollisuuk-
sien esittelytilaisuudet hallin-
tokunnille 3 kpl / vuosi 

Hankekoordi-
naattori 

  

Aktiivinen uusien yritysmah-
dollisuuksien tukeminen 
 

Kehittämistukihakemukset 1 
kpl 

Maatalousyritys-
neuvoja 

  

Kaupungin maa- ja metsä-
omaisuuden paikkatietoai-
neiston kehittäminen ja laati-
minen karttapalvelimelle (vi-
ranomaiskäyttöön, Louhi), 
Kartallinen aineisto. Ranta-
osayleiskaavojen ja ky-
läyleiskaavojen kaavamer-
kintöjen päivityshanke jous-
tavoittaa osin rakentamista.  
 

Louhi- paikkatietoaineistojen 
valmistuminen. Kaavamer-
kintöjen päivitysaineisto on 
nähtävillä luonnosaineistona.   

Paikkatietoasiat: 
Maankäyttöpääl-
likkö,  
Yleiskaavoitus: 
kaavoitusjohtaja.  

  

Saarijärvi on ke-
hittyvä alueelli-
nen kaupan ja 
palveluiden kes-
kus 

Rautakauppa-korttelin ase-
makaavamuutos etenee 

Kaavaluonnosaineisto on 
nähtävillä 

kaavoitusinsi-
nööri 

  

Saarijärvi kehit-
tää monipuoli-
sesti yritystoi-
mintaa ja teolli-
suutta 
 

Yritysten sijoittumisen/ kas-
vun tukeminen 
 
 
 

maapoliittinen ohjelma val-
mis, osana tonttivarannon 
strategia 
 
 
Linnan Liisan viereinen alue 
on rakenteilla rakennuspaik-
kojen myyntiä varten.  
 
Myydyt rakennuspaikat 2 
kpl. 
 
Maapoliittisen ohjelman to-
teutus valmis  
 
 

Kiinteistöstrategia valmis ja 
toimenpiteissä yhtiössä 
 
Raakamaan hankinta tule-
ville teollisuustonteille hy-
vien yhteyksien varrelta 

Kaupunginjohtaja, 

kaavoitusjohtaja ja 

maankäyttöpääl-

likkö 

Tekninen johtaja 
 
 
 
 
Maankäyttöpääl-
likkö 
 
Kaupunginjohtaja 
ja elinkeinojoh-
taja 
 
SSYPK Oy toimi-
tusjohtaja 
 
 
Maankäyttöpääl-
likkö 

  

Tarvetta vastaavan infran ra-
kentaminen. 
 

Kaavoituksen ja infrasuun-
nittelun yhteensovittaminen. 
Infran toteutuksen resurs-
sointi ja aikataulutus toimii. 

Tekninen johtaja, 
maanrakennus-
mestari, kaavoi-
tusjohtaja ja kaa-
voitusinsinööri 
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

ELINVOIMAPALVELUT 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: 
valtuus-
tostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTU-
NEET  
TOIMENPI-
TEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi kehit-
tää monipuoli-
sesti yritystoi-
mintaa ja teolli-
suutta 
 

Maankäytön sekä alueiden 
kehittäminen yritysten tarpei-
siin sopivaksi. 
 

Rakennettavuuden / houkut-
televuuden parantaminen 
määrärahavaraus 1 alue / 
vuosi 
 

Maankäyttöpääl-
likkö ja tekninen 
johtaja 

  

Yritysten rahoituksen ja ke-
hittämisen neuvonta. 

Myönnetyt maaseuturahoi-
tuksen tuet paikkakunnalle 

Elinkeinojohtaja   

Uusia yrityksiä syntyy 25 kpl Elinkeinojohtaja   

Saarijärven kau-
punki on aktiivi-
nen työllisyystoi-
mija ja tavoitte-
lee korkeaa työl-
lisyysastetta. 
 

Työllisyydenhoidon resurs-
sien tuloksellinen kohdenta-
minen 

 

Palkkatuella työllistettyjen 
määrä 13 he/vuosi 
 
Nuorten kesätyöllistäminen 
kaupungille 25 he/vuosi 
 
Kesätyötuet työnantajille 45 
x1 kk/vuosi 
 

Työllisyyspääl-
likkö 

  

Paikallisuuden ja paikallisen 
työllisyysvaikutusten huomi-
oiminen hankinnoissa mah-
dollisuuksien mukaan 

Tarjouspyynnöissä huomi-
oitu työttömien työllistämi-
nen mahdollisuuksien mu-
kaan 1 kpl/vuosi 

Tekninen johtaja   

Työ- ja opiskeluperäisen 
maahanmuuton mahdollista-
minen ja paikkakunnalla ole-
vien maahanmuuttajien työl-
listyminen 

Tiedotustilaisuudet työnan-
tajille maahanmuuttajien 
rekrytoinnista 2 kpl/vuosi 

Asiakkaana olevista maa-
hanmuuttajista työssä 50 % 
Palveluohjaus maahanmuut-
tajien rekrytoinnista kiinnos-
tuneille työnantajille 20 
kpl/vuosi 

Työllisyyspääl-
likkö 

  

 Koulutustarjonnan kehittämi-
nen yhdessä koulutusorga-
nisaatioiden ja elinkeinoelä-
män kanssa 

Koulutussuunnittelutilaisuudet 
oppilaitosten kanssa 2 
kpl/vuosi 

Yritysten ja työnantajien 
koulutustarpeiden kartoitus-
kysely työnantajille ja yrittä-
jille 1/vuosi ja suorat työnan-
tajakontaktit 20/vuosi 

Työllisyyspääl-
likkö 

  

 Aktiivinen mukanaolo kun-
nille siirtyvien TE-palvelui-
den valmistelussa  

Riittävien resurssien ja palve-
luiden varmistaminen valtiolta 
ja tulevalta työllisyysalueelta 
muutoksessa. Työntekijä 
määrä toiminnan käynnisty-
essä 8 kpl 

   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023: 

Saarijärvellä asuvilla tilapäisen suojelun saaneilla mahdollisuus kotikuntaan 4.3.2023 alkaen n. 150 he. 
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Tulossopimus/Maisemaraportti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1110 ELINVOIMAPALVELUT 02

Koko ELINVOIMAPALVELUT 02

Toimintakate € -1 870 281,16 -2 120 453,00 -2 172 888,00

Toimintakate / asukas € -203,11 -233,43 -238,33

1011 TYÖLLISYYS 03

Koko TYÖLLISYYS 03

Toimintakate € -1 267 415,18 -1 318 000,00 -1 270 821,00

Toimintakate / asukas € -137,64 -145,09 -139,42

10505 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS

Toimintakate € -940 889,61 -862 825,00 -755 000,00

1021 KEHITTÄMINEN 03

Toimintakate € -287 393,87 -434 467,00 -488 072,00

Toimintakate / asukas € -31,21 -47,83 -53,53

Uusien työpaikkojen määrä kpl 22,00

Yritysten määrä kpl 780,00

1025 KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Koko KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 03

Toimintakate € -315 472,11 -367 986,00 -396 995,00

Toimintakate / asukas € -34,26 -40,51 -43,54

Tehty työ henkilötyövuosina htv 7 875,00

Yleiskaavat, rantaviiva km 1 329,60 838,30

Laadinnassa olevat kaavat ha 19 520,00 31 634,00

Laadinnassa olevat asemakaavat ha 849,00 334,00
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3.1.2.2. TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO  
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: 
valtuus-
tostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunne-
taan laaduk-
kaista kasvatus-, 
koulutus-, kult-
tuuri- ja liikunta-
palveluistaan 

Toimintaympäristössä ta-
pahtuvien muutosten huomi-
oiminen: asuntopalveluiden 
vuokra-asuntostrategian päi-
vitys ja asuntopalveluiden 
yhtiöittämisedellytysten sel-
vitys 

Valmistunut selvitys 
Päivitetty strategia 

Isännöitsijä   

Saarijärvi on ha-
luttu asuinpaikka 
ja muuttovoitto-
kaupunki. Kau-
punki on viih-
tyisä ja elinvoi-
mainen 

Asuntojen kuvaus ja markki-
nointi vuokraovi.com 
 

Vuokraovi.com 
 

Asuntopalvelut   

Asunnot ja talot ovat hyvä-
kuntoiset ja niitä remontoi-
daan budjetin puitteissa 

Remontoidut talot ja 
asunnot 

Asuntopalvelut   

Asuntoja tarjotaan useam-
malle hakijalle yhtä aikaa 

Asuntotarjoukset Asuntopalvelut   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023: 

Vuokra-asuntostrategiaa päivitetään ja täytäntöönpanoa jatketaan. Tuodaan päätöksentekoon myytäviä vuokra-asuntoja. 
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tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

3.1.2.3. OMARAHOITUSOSUUDET  
 

Omarahoitusosuudet ovat aiemmin käsittäneet ostopalveluina tuotettavat palo- ja pelastuspalvelut, sosiaali- ja 

terveyspalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon. Sote-uudistuksen myötä palo- ja pelastuspalveluiden sekä sosi-

aali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuut siirtyvät 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueelle ja kau-

pungin omarahoitusosuuksiin jää ostopalveluna ostettavat ympäristöterveydenhuollon palvelut. 

 

 

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1120 TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Koko TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 02

Tuotot € 6 828 986,81 6 376 487,00 6 566 932,00

Toimintakulut € -1 726 122,07 -1 486 303,00 -1 589 869,00

Toimintakate € 5 102 864,74 4 890 184,00 4 977 063,00

Toimintakate / asukas € 554,18 538,33 545,91

1121 METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 03

Koko METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 03

Tuotot € 664 056,10 588 000,00 621 500,00

Toimintakulut € -64 489,69 -99 816,00 -86 437,00

Toimintakate € 599 566,41 488 184,00 535 063,00

Toimintakate / asukas € 65,11 53,74 58,69

41001 METSÄTILAT

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

1125 ASUNTOPALVELUT 03

Tuotot € 2 884 600,29 2 541 487,00 2 646 432,00

Toimintakulut € -1 659 973,07 -1 386 487,00 -1 503 432,00

Toimintakate € 1 224 627,22 1 155 000,00 1 143 000,00

Toimintakate / asukas € 133,00 127,15 125,37

Kerrosala k-m² 18 828,00 18 828,00 18 785,50

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -88,17 -73,64 -80,03

Täyttöaste % 95,00 98,00 98,00

Vaihtuvuus % 26,00 15,00 20,00

1128 TOIMITILAVUOKRAUS 03

Tuotot € 3 280 330,42 3 247 000,00 3 299 000,00

Toimintakate € 3 278 671,11 3 247 000,00 3 299 000,00

Toimintakate / asukas € 356,07 357,44 361,85
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tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

3.1.2.4. KESKUSHALLINTO 
 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Keskushallinto/Hallinnon tukipalvelut  

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostra-
tegiassa nimetty PAINO-
PISTEALUE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunnetaan laaduk-
kaista kasvatus-, koulutus-, kult-
tuuri- ja liikuntapalveluistaan 

Digitaalisten palveluiden kehi-
tys: Digitaalisuuden hyödyntämi-
nen kasvatuksessa ja koulutuk-
sessa 

ICT-tiimi   

Tietojärjestelmien nykyaikainen 
hyödyntäminen mahdollistaa uu-
den koulukeskuksen resurssien 
tehokkaan hyödyntämisen 

ICT-tiimi   

Markkinoinnilla tuetaan koko-
naiskuvaa palveluista ja palve-
luiden tavoitettavuutta.  

Markkinointikoor-
dinaattori 

  

 Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen 
sekä varautuminen toimintaym-
päristön muutoksiin.  

Kaikki tiimit   

Saarijärvi on haluttu asuin-
paikka ja muuttovoittokaupunki. 
Kaupunki on viihtyisä ja elinvoi-
mainen. 

Sähköisten prosessien kehitys: 
Sähköiset prosessit mahdollista-
vat työntekijäresurssien suun-
taamisen vaativiin asiakaspalve-
lutehtäviin 

ICT-tiimi   

Markkinoinnilla kehitetään kau-
pungin veto- ja pitovoimaa 

Markkinointikoor-
dinaattori 

  

Asiointipisteen toiminnan jatku-
vuus ja palveluiden jatkuva ke-
hittäminen 

asiakaspalvelutiimi   

 Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen 

Kaikki tiimit   

 
 
 
 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 

2022 (Muutos)

Talousarvio 

2023

1130 OMARAHOITUSOSUUDET 02

1135 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 03

Toimintakulut € -354 497,91 -391 411,00 -427 239,00

Toimintakate € -354 497,91 -391 411,00 -427 239,00

Toimintakate / asukas € -38,50 -43,09 -46,86
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vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Keskushallinto/Hallinnon tukipalvelut  

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostra-
tegiassa nimetty PAINO-
PISTEALUE 

TOIMENPIDE VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi on arvostettu kestä-
vän biotalouden osaamis- ja yri-
tyskeskittymä 

Markkinoinnilla tuetaan biotalou-
den osaamis- ja yrityskeskitty-
män tunnettavuutta 

Markkinointikoor-
dinaattori 

  

Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen 
sekä varautuminen toimintaym-
päristön muutoksiin.  

Kaikki tiimit   

Saarijärvellä on vahva ja uudis-
tuva maa- ja metsätaloussektori 

Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen 
sekä varautuminen toimintaym-
päristön muutoksiin.  

Kaikki tiimit   

Saarijärvi on kehittyvä alueelli-
nen kaupan ja palveluiden kes-
kus 

Markkinoinnin keinoin tuetaan 
kaupan ja palveluiden löydettä-
vyyttä 

Markkinointikoor-
dinaattori 

  

Asiointipisteen toiminnan jatku-
vuus ja palveluiden jatkuva ke-
hittäminen 

Asiakaspalvelu-
tiimi 

  

Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen 
sekä varautuminen toimintaym-
päristön muutoksiin.  

Kaikki tiimit   

Saarijärvi kehittää monipuoli-
sesti yritystoimintaa ja teolli-
suutta 

Markkinoinnin keinoin tuetaan 
alueen yritystoiminnan ja teolli-
suuden näkyvyyttä ja tunnetta-
vuutta 

Markkinointikoor-
dinaattori 

  

Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen sekä 
varautuminen toimintaympäristön 
muutoksiin.  

Kaikki tiimit   

Saarijärven kaupunki on aktiivi-
nen työllisyystoimija ja tavoitte-
lee korkeaa työllisyysastetta. 

Hallinnollinen tuki työllisyyspal-
veluiden siirtoon kunnille 

Hallinto- ja henki-
löstöjohtaja, kaikki 
tukipalvelutiimit. 

  

Laadukkaiden tukipalveluiden 
tuottaminen strategian painopis-
tealuetta tukevia toimenpiteitä 
tuottaville yksiköille ja tukipalve-
luiden jatkuva kehittäminen 
sekä varautuminen toimintaym-
päristön muutoksiin.  

Kaikki tiimit   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023 

Intra-uudistus, ravitsemispalvelut yhtiön käynnistymiseen liittyvä palvelutoiminnan käynnistäminen, asio-järjestelmän käyttöönotto, sote-
kuntayhtymän purkuun liittyvät muutokset, whistleblower-kanavan käyttöönotto, valmistautuminen työllisyyspalveluiden siirtoon kunnille, 
muut lainsäädännön muutoksista johtuvat pakottavat muutokset toiminnassa 
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Tulossopimus/Maisemaraportti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

161 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT 04

Laskujen lukumäärä (sis.verkkolaskut) kpl 55 179,00 52 000,00 42 000,00

Tositteiden lukumäärä kpl 115 771,00 115 000,00 69 000,00

162 HENKILÖSTÖPALVELUT 04

Palkkalaskelmat kpl 6 784,00 6 300,00 6 800,00

163 ASIANHALLINTA- JA ASIAKASPALVELUT 04

Käynnit kpl 5 775,00 6 000,00 5 500,00

164 ICT-PALVELUT 04

Työasemamäärä kpl 1 124,00 1 000,00 1 100,00

130 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 04

Toimintakulut € -239 005,92 -270 719,00 -344 490,00

10705 HENKILÖSTÖN TERVEYDENHUOLTO

Toimintakulut € -233 410,61 -220 325,00 -205 950,00

Toimintakate € -148 698,21 -100 325,00 -83 950,00

Toimintakulut / työntekijä, vakituinen € -734,00 -677,92 -631,75
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3.1.2.5. KONSERNIYHTEISÖT  
 

 

 

 

 

SSYP KEHITYS OY TOT 2020 TOT 2021 TA 2022 TA 2023

Liikevaihto 1000 € 80 0 0 0 

Tilikauden tulos 1000 € -41 -16 -6 -4 

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 -15,4 (heikko) -6,6 (heikko) (heikko) -0,4 (heikko)

Omavaraisuusaste % 98,8 (hyvä) 99,4 (hyvä) (hyvä) 99,4 (hyvä)

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

72,8 (erinomainen) 159,9 (erinomainen) (erinomainen) (erinomainen)

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
TAVOITTEET ARVIOINTI

Saarijärvi kehittää monipuolisesti 

yritystoimintaa ja teollisuutta

 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.   Loput 

hankemaksutukset tulevat 

vuoden 2021 puolella.

Yhtion taloustilanne on vakaa.   

Loput hankemaksutukset 

tulevat vuoden 2022 aikana.

Yhtion taloustilanne on vakaa.   

Loput hankemaksutukset 

tulevat todennököisesti 

loppuvuoden 2021 aikana.

Yhtion taloustilanne on 

vakaa.  Yhtiöllä ei ole 

ostovelkoja tai muita 

merkittäviä sitoumuksia. 

Kaikki hankesaatavat on 

saatu. Yhtiöllä ei ole 

toimintaa. Yhtiön toiminnan 

päättäminen on mahdollista 

ja se asia käsitellään 

hallituksen kokouksessa 

loppuvuodesta 2022.

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2023
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SSYP KIINTEISTÖT OY TOT 2020 TOT 2021 TA 2022 TA 2023

Liikevaihto 1000 €                                                  1 868                                                       2 073                                                            2 086                                                  1 998   

Liikevoitto 1000 €                                                     168                                                          202                                                               158   165 

Tilikauden tulos 1000 €                                                        71                                                             52                                                                  14   13 

Toimitilojen käyttöaste %                                                        89   96,3                                                                98   97,0 

Toimitiloja vuokrattu aloittaville yrityksille 

m2
                                                    576                                                          402                                                               250                                                      950   

Kaupungin lainat                                                     100                                                             40                                                                  40                                                        20   

Kaupungin takaus                                                  6 985                                                       6 985                                                            6 985                                                  6 985   

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

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

Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)
                                                      0,4   0,05                                                               0,2   0,20 

TAVOITE: valtuustostrategiassa nimetty 

KÄRKIHANKE
ARVIOINTI 2020 ARVIOINTI 2021 TAVOITTEET 2022 ARVIOINTI 2023

Sokkeliin on löytynyt uusi 

päävuokralainen (sopimus on 

allekirjoitettu 15.9.2020).

Vuoden 2021 puolella on tehty 

uusia vuokrasopimusia: Nikkarila 

440,8 m2, Pajulammentie 100 m2, 

Rentontie 141 m2, Noheva 277 m2, 

Noheva 125 m2. Vapaita tila on 

siten rajoitetusti olla lopussa. Yksi 

uusi keskeneräinen halli (Ellunpaja) 

450 m2 on ostettu huhtikuussa 

2021.

Tavoitteena on edelleen pitää 

vuokrausastetta korkealla ja pitää se 

vähintään 95% tasolla. 

Luottotappioriskit tulee arvioida 

viimeistään tilinpäätösvaiheessa 

varovaisuusperiaatetta 

noudattamalla.

Vapaita tiloja on tällä hetkellä 

hyvin rajoitetusti. Saratiellä on 

vapautunut n. 400 m2 halli. 

Muuten on jäljellä lähinnä 

varastotilaksi sopivaa tilaa sekä 

toimistotiloja 6-7 huonetta. 

Ellunpaja 450 m2 hallin 

valmiusasteen nostaminen 

mahdollista käynnistää keväällä 

2023. Kesäkuussa vapautuu 

Nohevassa JAMKilta noin 350 

m2.

Nohevan kaikki tilat on vuokrattu, 

mutta 2 hallia vain 

määräaikaisella sopimuksella.

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

Powerinpajan vuoratut tilat tai tyhjät 

tilat tulisi saada tehokkaampaan ja 

tuottavampaan käyttöön.  

Powerinpajassa vapaata tilaa on noin 

150m2

Kaavaltuja uudistarakentamis- ja 

saneeraushankkeita voi 

käynnistyä vuonna 2023: 1) 

Rentontie 3 j 7 sekä Rajalan 

alueen energiatalouteen liittyvät 

hankkeet, 2) Linna Liisan 

Halliosakehanke ja mahdollinen 

teollinen hallinrakennushanke 

(3.200 m2) Linnan Liisan alueella.

Saarijärvi on arvostettu kestävän 

biotalouden osaamis- ja yrityskeskittymä

(1) 2020 totettiin 2019 

suunnitellut: a) 

Varasto/käsittelytila valmiina, b) 

uusi tieliittymä/ajoreitti 

kiinteistölle,  

2021 toteuttettiin merkittäviä piha-

alueiden perusprannuksia:  a) piha-

aluemuutokset, b) asfalttitie tontille 

Uuraisten tieltä. 

BTI/JAMK:n osalta on toteutetaan 

loput suunnitellut pihojen kehittämis- 

ja muutostoimet. 

Loppuvuodesta 2022 valmistuvan 

Biotalouskampuksen Masterplan -

työn kautta nousee esille 

mahdollisia 

olosuhdekehittämishankkeita. 

Saadun tiedon mukaan 

investointeihin (ml. 

uudisrakentamien) voidaan 

saada investointitukea jopa 70% 

Yritysten sitouttaminen toimitilaratkaisuihin, 

yhtiön toimitilariskin vähentäminen

Kohteesta noin 75% on 

vuokrattuna. 

Tehdään vuosikorjauksia ja 

asiakastarpeiden mukaisia 

perusparannuksia kiinteistöissä. 

Tehdään vuosikorjauksia ja 

asiakastarpeiden mukaisia 

parannuksia kiinteistöissä. 

Yhtiön vuoden 2022 lopussa 

valmistuva strategia tulee 

sisältämään merkittäviä 

linjauksia millä painotuksilla 

asiakkuuksien kehittäminen 

Talous on tasapainossa
Tasearvojen arvioiminen ei ole ole 

edennyt. 

Yhtiössä on tarkasteltu 

kiinteistökohtaista kannattavuutta.  

Talouden tasapainoa ja tulosta 

tulee parantaa kiinteistökohtaisen 

kannattavuuden kautta. 

Kiinteistökohtaista tappiota ei pidä 

maksattaa muilla asiakkailla

Arvioidaan tarvittavia ohjaustoimia 

kiinteistökohtaisen kannattavuuden 

näkökulmasta. Alustavien selvitysten 

mukaan kiinteistöjen 

kannattavuudessa on olennaisia eroja 

ja sitä kautta voidaan pyrkiä yhtiön 

tuottavuuden parantamiseen. 

Vuoden 2023 haasteena on 

kääntää yhtiön tulos 

positiiviseksi tappiollisen vuoden 

2022 jälkeen. Teräsmiehentie 2 

vuokratuotot ovat pois 

liikevaihdosta, mutta myös siihen 

liittyvät poistot jäävät pois. Kate 

vähenee kuitenkin 125 te ja sen 

myötä on painetta parantaa 

tuottavuutta vastaavasti. 

Asiakkuuksiin liittyvät riskit
Erääntyneissä vuokrasaatavissa on 

merkittävä luottotappioriski. 

Erääntyneissä vuokrasaatavissa on 

merkittävä luottotappioriski. 

Tiedossa ei ole erityistä 

yksittäistä asiakasriskiä. Riskit 

liittyvä yleisellä tasolla yritysten 

liiketoiminnan kannattavuuden 

mahdollisiin suuntamuutoksiin, 

jos suhdannetilanteen 

negatiivinen kehitys yhdessä 

poikkeuksellisen 

kustannuskehityksen kanssa 

heikentävät merkittävästi 

yritysten kannattavuutta.

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Saarijärvi kehittää monipuolisesti 

yritystoimintaa ja teollisuutta

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT
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Kiinteistö Oy Saarijärven 

Virastotalo
 TOT 2020  TOT 2021  TA 2022  TA 2023 

Liikevaihto 1000 €                                           534                                             538                                             539                                             564   

Liikevoitto (Käyttökate)                                           205                                             242                                             182                                             189   

Tilikauden tulos 1000 €                                             74   -                                           83                                                 7                                                 8   

Tilojen terveellisyys ja turvallisuus

 tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset 

korjaukset pääosin 

suoritettu siltä osin kuin 

katsottu tarpeelliseksi 

Kesällä 2021 on tehty 

tiivistyskorjauksia. 

Kaupungintalon 

ikkunakarmeja on 

huoltomaalattu kesällä. 

Ilmanvaihtokanavien 

puhdistus ja tasapainotus 

siirtyi alkuvuoteen 2022. 

Lisäksi teetettiin 

palohälytysjärjestelmään 

koskevat suunnitelma työn 

kilpailuttamista varten.

 Tiloissa hyvä sisäilma, 

päätösten mukaiset uudet 

korjaukset on suoritettu. 

Lisäksi suunnitelmissa on 

toteuttaa 

palohälytysjärjestelmä 

kaikkiin yhtiön kolmeen 

rakennukseen. 

Palohälytysjärjestelmän 

asennustyöt valmistuivat 

lokakuun lopussa 2022. 

Pelastusuunnitelmaa 

päivitetään 

vuodenvaihteessa 2022/23 

ja alkuvuodesta 2023 

käynnistetään 

henkilökunnan koulutus ja 

säännölliset 

evakuointiharjoitukset.  

Toimitilojen käyttöaste %  ei tavoitteena  ei tavoitteena  ei tavoitteena  ei tavoitteena 

Kaupungin lainat 1000 €                                           488                                             309                                             308                                             308   

Kaupungin takaus 1000 €                                           680                                             680                                             680                                             680   

Oman pääoman tuotto  1,9 (heikko) -2,2 % (heikko)  (heikko)  1,8 (heikko) 

Omavaraisuusaste %  79 % (hyvä)  81,4 (Hyvä)  (Hyvä)  84,1 (Hyvä) 

Quick ratio (rahoitusomaisuus/ 

lyhytaikaiset velat – 

ennakkomaksut)

 0,02 (heikko)  0,31 (heikko)  (heikko)  1,26 (hyvä) 

Tavoite Toteuma Toteuma Tavoite Toteuma

Palveluverkon uudistaminen ja 

rakentaminen turvaamaan 

laadukkaat ja kustannustehokkaat 

palvelut kaikille kuntalaisille

 Sisäilmatutkimusten ja 

päivitettyjen PTS:n mukaiset 

suunnitellut korjaukset 

pääosin suoritettu siltä osin 

kuin on katsottu 

tarpeelliseksi 

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.

Vuoden 2022 aikana 

toteutetaan suunnitellut 

korjaukset jakamalla niitä 

sekä kesään ja syksyyn. 

Yhtiön kassatilanne on 

selkeästi vahvistunut, mikä 

mahdollistaa 

pitkäjänteisemmin 

vuosikorjausten 

suunnittelua ja 

toteuttamista. Lisäksi 

varaudutaan yllättäviin 

korjausmenoihin siten, että 

vasta loppusyksystä 

päätetään jäljellä olevan 

vuosikorjausbudjetin 

käytöstä.

Toteutetaan suunnitellut 

korjaukset jakamalla niitä 

sekä kesään ja syksyyn. 

Lisäksi varaudutaan 

yllättäviin korjausmenoihin 

siten, että vasta 

loppusyksystä päätetään 

jäljellä olevan 

vuosikorjausbudjetin 

käytöstä. 

Energiasäästötoimia 

tehdään ilmastointia ja 

lämmistystä optimoimalla. 

Suunnitteilla on 

vaiheittainen siirtyminen  

led-valaistukseen 

toimistotiloissa. 

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2023
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Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo TOT 2020 TOT 2021 TA 2022 TA 2023

Liikevaihto 1000 € 149                                                                 171                                             171   177

Liikevoitto 1000 € -7                                                                     6                                               15   14

Tilikauden tulos 1000 € -20 -5 2 3

Taloutta koskevat arviot

Tilikaudella päättynyt 

rakennushanke pysyi budjetissa 

ja kaikki avustukset on saatu ja 

käytetty suunnitelmien mukaan. 

Museotalon saneeraus ja 

laajennus on nostanut yhtiön 

kulurakennetta.  

Tulosvaikutteisia kasvaneita 

menoeriä ovat mm. poistot, 

korkomenot sekä 

käyttömenoissa näkyvät 

energiamenojen kasvu. Yhtiön 

talousarviossa 2021 on 

huomioitu nykyinen 

kustannustaso ja sen vaatima 

tulorahoitus talouden 

tasapainottamiseksi.

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 kulujan tasaisesti 

kokou vuodella. Sähkölasku on 

kääntynyt laskuun. 

Vuoden 2021 perusteella 

tulot ja menot ovat 

kokolailla tasapainossa ja 

myös kassa on selkeästi 

vahvistunut edelliseen 

vuoteen nähden. 

Lainanlyhennyksiä on tehty 

suunnitelman mukaisesti. 

Menoja pyritään 

jaksottamaan tasaisesti 

koko vuodelle. 

Talouarviossa ei siten tehty 

vuokrakototuksia, eikä 

oleellisia uusia linjauksia 

myöskään menopuolella.

Vuoden 2022 perusteella tulot ja 

menot ovat melko hyvin tasapainossa. 

Lainanlyhennyksiä on tehty 

suunnitelman mukaisesti. Tulevassa 

talousarviossa vuodelle 2023 

joudutaan tekemään indeksikehityksen 

mukainen vuokrankorostus. Sähkön ja 

lämmityksen osalta on varauduttava 

toimiin, joilla voidaan vähentään 

energian kulutusta. 

Energiakustannukset ovat nousemassa 

vuodenvaiheessa eritysesti sähkön 

osalta 1.1.2023 lähtien, kun 

kiinteähintainen sopimus päättyy 

31.12.2022. Energiakustannuksiin 

joudutaan vastaamaan sähkön 

kulutusta vähentämällä sekä vuokran 

korotuksilla. Ensimmäisen kvartaalin 

sähköenergian hinta on tasoa 15 stn ja 

2.kvarttaali on arvioitu olevan 9 snt. 

Toimitilojen kunto

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.

Laajennus- ja saneeraushankkeen 

takuuajan tarkastus pidettiin 22.4.2021 ja 

sen mukaiset puutteet on sovittu 

korjattavan. Tammikuussa 2022 pidetyssä 

viimeisessä 2 vuotistakuutarkastuksessa 

ei kirjattu olellisia korjaamattomia 

puutteita tai uusia vikoja. Ilmanvaihdon ja 

kiiinteistöautomaation 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 

riittävän osaavaa ja se näkyy osin myös 

lopputuloksessa. Erityisesti kostustus ja 

viilennys 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.

 Ilmastoinnin ja automaation 

yhteentoimivuuttaa 

joudutaan edelleen 

seuraamaan ja tulee varautua 

erityisesti kesäjaksolla 

mahdollisesti esiintyviin 

ongelmiin ja niiden 

korjaamiseen. Mulita osin 

saneeraus- ja 

laajennushankkeen osalta 

tehdyt rakennustyöt ovat 

takuuajan puitteissa korjattu. 

Energiatalouteen joudutaan 

myös edelleen kiinnittämään 

huomiota ja mahdollisesti 

puuttumaan tai arvioimaan 

kiinteistöautomatiikan 

säätöjen 

tarkoituksenmukaisuutta.

 Ilmastoinnin ja automaation 

yhteentoimivuuttaa joudutaan 

edelleen seuraamaan. 

Energiakustannuksien osalta tulee 

arvioida kulutusta vähentäviä toimia. 

Lämmityksen suhteen voidaan 

tarkentaa sisälämpötiloja eritoten 

pakkasajanjaksolla: Toimistoissa 

suositus 20-21 astetta ja yleisötiloissa 

ja varastoissa 17-19 astetta celsius. 

Sähkön kulutuksen suhteen tässä 

tilanteessa on yhtiön hallitus 

päättänyt, että kostutusjärjestelmä 

deaktivoidaan toistakseksi, koske sen 

sähkön kulutus on merkittävä kuluerä. 

Kostutusjärjestelmän energian kulutus 

vastaa täydellä 2 sähkölämmiteisen 

omakotitalon sähkökulutusta.

Kaupungin lainat  1000 €    

Kaupungin takaus 1000 €                                                1 275                                          1 275                                                            1 275   

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

Omavaraisuusaste %  28,5 (tyydyttävä)  29,5 (tyydyttävä)  (tyydyttävä)  30,0 (tyydyttävä) 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

 0,22 (välttävä)  0,17 (tyydyttävä)  (tyydyttävä)  0,40 (välttäävä) 

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT
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Saarijärven seudun 

ravitsemispalvelut SaaSeRa Oy
TP2020 TP2021 TA2022 TA2023

Liikevaihto 1000 € - - -                                                  1 873   

Liikevoitto 1000 € - - -                                                       22   

Tilikauden tulos 1000 € - - - 22 

Suoritemäärä /vuosi - - - 490 468 

Suoritehinta - - - 3,82 

Hävikin määrän pienentäminen 

vuoden aikana
- - -

10 %

Kaupungin lainat  1000 €                                           -                                                          -                                                        -      max 100 000 

Kaupungin takaus 1000 €  -  -  -  ei ole 

Oman pääoman tuotto                                           -      -                                                    -     hyvä (> 15 %)

Omavaraisuusaste % -  - - hyvä (> 40 %)

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

-  - - hyvä (>1)

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty PAINOPISTEALUE
TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT/-YKSIKÖT TOTEUTUNEET TOIMENPITEET MITTARIT / ARVIOINTI

Laadukkaiden kasvatus- ja 

koulutuspalveluiden 

tukeminen: 

 - Laadukkaan ja 

kustannustehokkaan 

ravitsemuspalvelun 

järjestäminen 

SaaSeRa Oy Asiakaspalautekyselyt,

suoritteet kpl,

kustannus € / suorite

 - Ruokahävikin minimointi, 

seuranta ja reagointi
Toimitusjohtaja Hävikin määrän pienentyminen 

vuoden aikana

 - Turvallinen ja 

ravitsemussuositukset 

täyttävä ateria, seuranta ja 

reagointi

Toimitusjohtaja Jamix seurantaraportit

 - Vastuullinen 

ruokakasvatus erityisesti 

lapsille ja nuorille

Toimitusjohtaja

Uuden 

ravitsemuspalveluyhtiön 

toiminnan 

vakiinnuttaminen. 

Toimitusjohtaja ja hallitus

Yhtiön 

ruoanvalmistusprosessien 

kehittäminen

Toimitusjohtaja

Uusien asiakkaiden 

hankkimiseen liittyvä 

selvitystyö

Toimitusjohtaja

Saarijärven kaupunki on aktiivinen 

työllisyystoimija ja tavoittelee 

korkeaa työllisyysastetta.

Yhteistyö oppilaitosten 

kanssa 

oppisopimuskoulutuksiin 

liittyen

Toimitusjohtaja

Kyseessä uusi yhtiö, kaupungin sivistyspalveluiden ja sotepalveluiden ravitsemuspalveluiden tuottaminen siirretään yhtiön vastuulle 1.1.2023 alkaen, tärkeä tehtävä 

ensimmäisenä vuonna on yhtiön toiminnan vakiinnuttaminen.

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2023

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista 

kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja 

liikuntapalveluistaan

Saarijärvi kehittää monipuolisesti 

yritystoimintaa ja teollisuutta



 

Saarijärven kaupunki, talousarvio 2023, taloussuunnitelma 2024-2025 
45 

  

Saarijärven Kaukolämpö Oy TP 2020 TP 2021 TA 2022 TA 2023

Liikevaihto 1000 €                                         1 874   2 075 1 940 2 039 

Liikevoitto 1000 €  -42 54 64 126 

Tilikauden tulos 1000 €  -72 49 77 111 

Energian hinta/maan keskiarvo (sis. 

Alv 24 %)
 56,49 (<keskiarvon)                                  56,49                                    56,49                            59,32   

Verkoston pituus km                                           24,5                                       24,1                                       24,2                              24,2   

Lämmitettävät kiinteistöt kpl                                            190                                        192                                        197                               200   

Lämmön myynti  GWh                                           29,6                                       33,6                                       27,2                              28,0   

Kaupungin lainat 1000 €                                         1 000   875 750 625

Kaupungin takausta/ kunta-

todistuslimiittiä käytetty) 1000 €
                                        1 150   1100 1100 1050

Oman pääoman tuotto  -1,4                                     1,30                                       1,00                              1,50   

Omavaraisuusaste %                                           61,7                                       61,3                                       62,0                              62,5   

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 

velat – ennakkomaksut)

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

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKITEEMA
TOIMENPIDE

VASTUUHENKILÖT/-

YKSIKÖT

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

Tulostasokyky 50 000 - 150 

000 €
Saarijärven Kaukolämpö Kesken

Tulorahoitus riittää 

kattamaan lainan 

lyhennykset ja saneeraukset

Saarijärven Kaukolämpö Kesken

Etäluennan käyttöönotto Saarijärven Kaukolämpö Kesken

Asiakastyytyväisyyskysely 

2022-2024
Saarijärven Kaukolämpö

Vuosi 2022 tehty, muut 

kesken

Lämmöntuotannon 

uudistaminen - hankkeen 

käynnistäminen

Saarijärven Kaukolämpö Kesken

Osallistumme kaupungin 

teettämään organisaatioiden 

yhdistämisselvitykseen

Saarijärven Kaukolämpö Kesken

Yhtiön linjaamat tavoitteet 

vuodelle 2023

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET VUODELLE 2023
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Kiinteistö Oy Saarijärven Kotikonnut TOT 2020 TOT 2021 TA2022 TA 2023

Liikevaihto 1000 €                             370                               370                                          370                                                       414   

Liikevoitto 1000 €                               72                                 49                                            58                                                          51   

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

Omavaraisuusaste %  1,2 (heikko)  1,2 (heikko)  heikko  1,6 (heikko) 

Quick ratio 

(rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat 

– ennakkomaksut)

 7,8 (erinomainen)  7,7% (erinomainen)  erinomainen  erinomainen 

TAVOITE: valtuustostrategiassa 

nimetty KÄRKIHANKE

TOTEUTUNEET 

TOIMENPITEET
ARVIOINTI

Tarkastus on tehty 

11/2020

Tarkastus on tehty 

9/2021

Tehdään tarkastus 

keväällä 2022. 

Varaudutaan 

korjaustarpeisiin.

Tehdään tarkastus syksyllä 2022. 

Varaudutaan korjaustarpeisiin 

Käytössä Käytössä

Talous on tasapainossa
Käytössä, kassa on 

vahvistunut

Käytössä, kassa on 

vahvistunut edelleen 

(481 te/31.12.2021)

Arvioidaan 

taloustilannetta 

hallituksen kokouksissa ja 

konserniraportoinnin 

kautta. Laaditaan 

progressiivisesti kasvavien 

lainanlyhennysten 

seurannan laskennallinen 

malli, jonka perusteella 

voidaan ennakkoon valvoa 

riittävää ja tasaisaista 

tulorahoitusta, jolla 

ennakoivasti taataan 

rahavarojen riittävyyttä 

koko rahalaitoslainan 

takaisinmaksuajalle.

Arvioidaan taloustilannetta 

hallituksen kokouksissa ja 

konserniraportoinnin kautta. 

Progressiivisesti kasvavien 

lainanlyhennysten seurannan 

mallia tulee tarkastella aina 

talousarvion yhteydessä, jotta 

kassavarojen riittävyys turvataan 

tuleville vuosille. Hoitomeno- ja 

pääomavuokria on nostettu 2023 

talousarviossa huomioiden 

erityisesti energia- ja 

korkokustannusten nousu sekä 5 

vuotisjaksoissa kasvavat 

lainalyhennykset aina vuoteen 

2056 saakka.

Hiilijalajäljen pienentäminen Käytössä Käytössä Käytössä Käytössä

KONSERNIYHTIÖN TAVOITTEET

PÄÄOMAN TUOTTO, RAHOITUSASEMA JA LAINAT

STRATEGISET TAVOITTEET 

Laadukkaat ja asiakaslähtöiset 

palvelut

Toiminnan merkittävät muutokset 2023

Vuokrasopimuksen siirto Hyvinvointialueelle.
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3.1.3. SIVISTYSTOIMI  

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

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

3.1.3.1. SIVISTYSPALVELUT JA VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT  
 

vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Sivistyspalvelut ja vapaan sivistystoimen palvelut 

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: val-
tuustostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunne-
taan laadukkaista 
kasvatus-, koulu-
tus-, kulttuuri- ja lii-
kuntapalveluistaan 

Muodollisesti kelpoisen hen-
kilökunnan turvaaminen ja li-
sääminen 

% -osuus henkilökun-
nasta 

Esihenkilöt   

Riittävä resurssointi opetuk-
seen ja kasvatukseen (var-
haiskasvatus, esi- ja perus-
opetus, lukio, opistot) 

tuntia/oppilas/opiske-
lija/asiakas 
€/oppilas/asiakas 
toteutuneet tuntimäärät 

Sivistysjohtaja,  
esihenkilöt 

  

Helposti tavoitettavat ja koh-
tuuhintaiset kulttuuri- ja va-
paa-aikapalvelut. 

kpl/vuosi 
€/oppilas/asiakas 

Esihenkilöt   

Uuden koulu- ja kulttuurikes-
kuksen monipuolinen käyttö 

käyttöaste 
tapahtumat/vuosi 

   

 Viestinnän tehostaminen, 
sometavoitettavuus 

julkaisujen määrä/ 
vuosi, asiakaspalaute 
ja kysely 

Lukion henkilökunta   

Saarijärvi on ha-
luttu asuinpaikka ja 
muuttovoittokau-
punki. Kaupunki on 
viihtyisä ja elinvoi-
mainen. 

Positiivisen kuvan luominen 
ja asukasmarkkinointi laa-
dukkaiden kasvatus-, koulu-
tus-, kulttuuri- ja vapaa-aika-
palvelujen avulla 

kaupunkiin muuttajien 
määrä/ 
uusien opiskelijoiden 
määrä 

Esihenkilöt 
Koko henkilökunta 

  

Saarijärvi on arvos-
tettu kestävän bio-
talouden osaamis- 
ja yrityskeskittymä 

Saarijärven lukion ja 
Jyväskylän ammattikorkea-
koulun yhteistyön lisääminen 

toteutuneiden kurssien 
määrä,  
muu yhteistyö/ kpl                

Lukion rehtori   

Saarijärven kau-
punki on aktiivinen 
työllisyystoimija ja 
tavoittelee korkeaa 
työllisyysastetta. 

Koulutustarjonnan kehittämi-
nen yhdessä sidosryhmien 
kanssa 

 Sivistysjohtaja,  
esihenkilöt 

  

Saarijärvellä on 
vahva ja uudistuva 
maa- ja metsäta-
loussektori 

Maa- ja metsätalouteen liit-
tyvien kurssien tarjoaminen 
valinnaisaine-/kurssitarjon-
nassa 

oppilas-/opiskelija-
määrä 

Rehtorit   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023: 
-Koulu- ja kulttuurikeskuksen toiminnan käynnistyminen uusissa tiloissa 
-Tarvaalan koulun yhdistyminen Yhtenäiskouluun 1.8.2023 
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Varhaiskasvatus, tulossopimus/maisemaraportti  

 

Perusopetus ja lukio, tulossopimus/maisemaraportti  

 

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1155 VARHAISKASVATUS 03

Tuotot € 342 602,22 298 700,00 270 350,00

Toimintakulut € -4 643 513,54 -4 643 377,00 -4 778 417,00

Toimintakate € -4 300 911,32 -4 344 677,00 -4 508 067,00

Toimintakate / asukas € -467,08 -478,28 -494,47

Paikkojen lukumäärä kpl 281,00

Toimintakate / alle 7-vuotias asukas € -8 400,22 -8 794,89 -9 632,62

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1158 PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Koko PERUSOPETUS JA LUKIO 03

Tuotot € 434 483,44 439 700,00 384 027,00

Toimintakulut € -10 197 328,78 -10 501 634,00 -10 598 969,00

Toimintakate € -9 762 845,34 -10 061 934,00 -10 214 942,00

Toimintakate / asukas € -1 060,26 -1 107,65 -1 120,43

301 PERUSKOULUTOIMI 04

Tuotot € 409 064,87 433 700,00 378 027,00

Toimintakulut € -8 898 064,17 -9 111 342,00 -9 166 694,00

Toimintakate € -8 488 999,30 -8 677 642,00 -8 788 667,00

Toimintakate / asukas € -921,92 -955,27 -963,99

Toimintakulut / oppilas € -10 443,74 -11 487,09

Oppilaat, yhteensä 20.9. kpl 852,00 798,00

Oppilaat, erityinen tuki 20.9. hlö 88,00 83,00

Oppilaat, tehostettu tuki 20.9. kpl 159,00 122,00

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, 

vaikeimmin kehitysvammaiset hlö 11,00 11,00

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat, 

muut kuin vaikeimmin kehitysvammaiset hlö 12,00 12,00

Kuljetettavat oppilaat hlö 346,00 371,00

Kuljetuskustannukset / kuljetettava oppilas € -2 475,82 -2 776,28

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

302 LUKIO 04

Tuotot € 25 418,57 6 000,00 6 000,00

Toimintakulut € -1 299 264,61 -1 390 292,00 -1 432 275,00

Toimintakate € -1 273 846,04 -1 384 292,00 -1 426 275,00

Toimintakate / asukas € -138,34 -152,39 -156,44

Varsinaiset ja aineopiskelijat yhteensä hlö 132,00 0,00 124,00

1. vuoden opiskelijat lkm (aloittavat opiskelijat) hlö 38,00 39,00

Yhdistelmätutkintoa suorittavat opiskelijat kpl 15,00 14,00

Pakolliset kurssit kpl 104,00 101,00

Soveltavat kurssit kpl 16,50 18,00

Syventävät kurssit kpl 75,00 74,00

Kursseja yhteensä kpl 195,50 0,00 193,00
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Vapaa-aikapalvelut, tulossopimus/maisemaraportti 

 

Kulttuuripalvelut, tulossopimus/maisemaraportti  

 

Museo, tulossopimus/Maisemaraportti  

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1161 VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Koko VAPAA-AIKAPALVELUT 03

Tuotot € 523 656,30 464 000,00 543 414,00

Toimintakulut € -1 231 702,36 -1 132 000,00 -1 307 414,00

Toimintakate € -708 046,06 -668 000,00 -764 000,00

Toimintakate / asukas € -76,89 -73,54 -83,80

360 LIIKUNTAPALVELUT 04

Toimintakate € -535 455,73 -493 055,00 -597 837,00

Toimintakate / asukas € -58,15 -54,28 -65,57

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

Käyttötunnit h 2 300,00 2 300,00

Yksilökäynnit kpl 51 581,00 70 150,00 55 120,00

361 NUORISOTYÖ 04

Toimintakate € -136 192,98 -140 445,00 -130 163,00

Toimintakate / asukas € -14,79 -15,46 -14,28

Asiakkaat hlö 7 379,00 8 115,00 8 115,00

Kulut / asiakas € -31,41 -24,82 -25,47

363 AVUSTUKSET 04

Toimintakate € -33 813,72 -34 500,00 -36 000,00

Toimintakate / asukas € -3,67 -3,80 -3,95

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1164 KULTTUURIPALVELUT 03

Tuotot € 320,00 0,00 0,00

Toimintakulut € -31 963,93 -30 000,00 -41 000,00

Toimintakate € -31 643,93 -30 000,00 -41 000,00

Toimintakate / asukas € -3,44 -3,30 -4,50

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1165 MUSEO 03

Tuotot € 33 313,05 31 400,00 29 780,00

Toimintakulut € -427 692,85 -407 400,00 -424 780,00

Toimintakate € -394 379,80 -376 000,00 -395 000,00

Toimintakate / asukas € -42,83 -41,39 -43,33

Käynnit kpl 8 333,00 7 000,00 7 000,00

Pysyvät näyttely kpl 3,00 4,00 4,00

Kokoelma kartunta kpl 1 147,00 25,00 50,00
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Kirjasto, tulossopimus/Maisemaraportti  

 

 

Kansalaisopisto, tulossopimus/Maisemaraportti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 

2022 (Muutos)

Talousarvio 

2023

1168 KIRJASTO 03

Tuotot € 13 632,39 7 000,00 6 000,00

Toimintakulut € -413 622,42 -427 999,00 -441 000,00

Toimintakate € -399 990,03 -420 999,00 -435 000,00

Toimintakate / asukas € -43,44 -46,35 -47,71

Käynnit kpl 97 504,00 84 000,00 80 000,00

Toimintakulut / käynti € -4,24 -5,10 -5,51

Käynnit / asukas kpl 10,59 9,12 8,77

Lainaajat kpl 2 742,00 2 800,00 2 700,00

Peittävyys (Lainaajat / asukas) % 29,78 30,41 29,62

Lainaukset kpl 121 364,00 136 000,00 113 000,00

Lainaukset / asukas kpl 13,18 14,77 12,39

Kulut / lainaus € -3,41 -3,15 -3,90

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1167 KANSALAISOPISTO 03

Toimintakate € -506 333,58 -507 227,00 -609 059,00

Toimintakate / asukas € -54,99 -55,84 -66,80

Maksutuottojen osuus toimintakuluista % -16,82 -18,10 -16,84

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

Kulut / opiskelija € -398,36 -268,85 -314,64

Peittävyys (opiskelijat/asukkaat) % 17,76 26,61 26,87

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

Kulut / kurssilainen € -224,20 -137,22 -160,60

Kurssit kpl 336,00 410,00 410,00

Opetustunnit lkm 8 121,00 8 918,00 8 518,00

Muu henkilökunta hlö 3,00 3,00

Tuntiopettaja yms. hlö 86,00 122,00 102,00

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

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 1,00 1,00 1,00
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3.1.3.2. VIITASALO-OPISTO 
 

vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Vapaa sivistystoimi / Viitasalo-opisto 2023      Vojk 17.11.2022 § 33           

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: val-
tuustostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunne-
taan laadukkaista 
kasvatus-, koulu-
tus-, kulttuuri- ja 
liikuntapalveluis-
taan 

Helposti tavoitettavat 
ja kohtuuhintaiset 
palvelut. 

Oppilasmaksut muihin 
vastaaviin opistoihin 
verrattuna, 
tuntia/oppilas 
€/oppilas 

Opiston rehtori   

Opetusta järjestetään 
kaikissa toimintakun-
nissa. 
 

Opetustunnit toiminta-
kunnittain 

Opiston rehtori   

Opetussuunnitelman 
tavoitteiden saavutta-
minen 

Annetut todistukset Opiston rehtori   

Uusi koulu- ja kult-
tuurikeskus: eri toimi-
joiden välisen uuden 
toimintakulttuurin ke-
hittäminen. 
 
Kulttuurikasvatus-
suunnitelma. 

Yhteiset tapahtumat Opiston rehtori   

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023 

-- 

 

Tulossopimus/Maisemaraportti 

 

  

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1163 VIITASALO-OPISTO 03

Tuotot € 212 665,26 202 703,00 227 495,00

Toimintakulut € -530 673,34 -513 737,00 -617 539,00

Toimintakate € -318 008,08 -311 034,00 -390 044,00

Toimintakate / asukas € -34,54 -34,24 -42,78

Tutkintotavoitteiset opiskelijat, 20.9 hlö 169,00 157,00 171,00

Muskari- ja valmennusoppilaat kpl 50,00 64,00 53,00

Musiikkiopiston opiskelijat yhteensä hlö 219,00 221,00 228,00

Netto / musiikkiopiston opiskelija € -1 452,09 -1 407,39 -1 710,72

Opetustunnit lkm 5 530,00 5 452,00 5 570,00

Netto / opetustunti € -57,51 -57,05 -70,03

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

Vakituinen opetushenkilökunta hlö 6,00 5,00 7,00

Tuntiopettaja yms. hlö 10,00 14,00 8,00
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3.1.4. TEKNINEN TOIMI 

3.1.4.1. TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT  

Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata kaupungin teknisten ja ympäristöpalveluiden järjestämisestä; kunnal-
listekniikkapalvelut, maaseutupalvelut, kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen palvelut ja tuottajapalvelut, joka käsit-
tää kiinteistönhoidon, kunnossapitopalvelut ja siivouksen. Tuottajapalveluihin kuulunut ravitsemispalvelut siirtyy 
Saarijärven kaupungin perustaman osakeyhtiön, Saarijärven Seudun Ravitsemuspalvelut SaaSeRa Oy:n alaiseksi 
toiminnaksi 1.1.2023 alkaen. 

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

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

 

vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Tekniset ja ympäristöpalvelut   tekltk 26.10.2022 § 70           

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: val-
tuustostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunnetaan 
laadukkaista kasva-
tus-, koulutus-, kult-
tuuri- ja liikuntapal-
veluistaan 

Uuden koulu- ja kulttuu-
rikeskuksen 2.-vaiheen 
käyttöönotto 

 Tuottajapalvelut / 
kaikki esimiehet 

  

Uuden koulu- ja kulttuu-
rikeskuksen 3.-vaiheen 
rakennuttaminen 

 Tuottajapalvelut / 
kaikki esimiehet 

  

Uuden koulu- ja kulttuu-
rikeskuksen sekä viher-
koulujen ylläpitopalvelu-
jen tuottaminen 

 Tuottajapalvelut / 
kaikki esimiehet 

  

Liikuntapalveluiden tuot-
tamista 
tukevat tukipalvelut ja 
rakennuttamisen hanke-
palvelut 

 Tuottajapalvelut / 
kaikki esimiehet 

  

Saarijärvi on haluttu 
asuinpaikka ja muut-
tovoittokaupunki. 
Kaupunki on viih-
tyisä ja elinvoimai-
nen 

Kestävä, kustannuste-
hokas ja 
ympäristöystävällinen 
infra 

 Kuntepa ja tuottaja-
palvelut / kaikki esi-
miehet 

  

Tasokas puistojen ja 
yleisten alueiden hoito 
ja ylläpito 

 Kuntepa / kaikki 
esimiehet 

  

Häiriöttömät kunnallis-
tekniset palvelut 

 Kuntepa ja vesi- ja 
viemärilaitos / 
kaikki esimiehet 
 

  

Saarijärvi on arvos-
tettu kestävän biota-
louden osaamis- ja 
yrityskeskittymä 
 

Tekniset ja ympäristö-
palvelut tukevat osal-
taan kaavoituksen ja 
maankäytön aluekehittä-
mistä 

 Tuottajapalvelut / 
toimialajohtaja 
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vastuuryhmä/ vas-
tuualue 

Tekniset ja ympäristöpalvelut   tekltk 26.10.2022 § 70           

TAVOITEASETANTA ARVIOINTI 

TAVOITE: val-
tuustostrategi-
assa nimetty 
PAINOPISTE-
ALUE 

TOIMENPIDE MITTARIT VASTUUHENKI-
LÖT/-YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET  
TOIMENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvellä on 
vahva ja uudistuva 
maa- ja metsäta-
loussektori 

Nopea lupakäsittely ra-
kennus- ja ympäristölu-
papalveluissa, neuvon-
tapalvelu 

 Rakennusvalvonta 
ja ympäristönsuojelu 
/ esimiehet 

  

Asiakaslähtöiset maa-
seututoimen neuvonta- 
ja tukipalvelut 

 Maaseututoimi / 
esimiehet 

  

Saarijärvi on kehit-
tyvä alueellinen kau-
pan ja palveluiden 
keskus 

Tekniset ja ympäristö-
palvelut tukevat osal-
taan kaavoituksen ja 
maankäytön aluekehittä-
mistä 

 Tuottajapalvelut / 
toimialajohtaja 

  

Nopea lupakäsittely ra-
kennus- ja ympäristölu-
papalveluissa, 
neuvontapalvelu 

 Rakennusvalvonta 
ja ympäristönsuojelu 
/ esimiehet 

  

Saarijärvi kehittää 
monipuolisesti yri-
tystoimintaa ja teolli-
suutta 

Nopea lupakäsittely ra-
kennus- ja 
ympäristölupapalve-
luissa, neuvontapalvelu 

 Rakennusvalvonta 
ja ympäristönsuojelu 
/ esimiehet 

  

Tekniset ja ympäristö-
palvelut tukevat osal-
taan kaavoituksen ja 
maankäytön aluekehittä-
mistä 

 Tuottajapalvelut / 
toimialajohtaja 

  

Saarijärven kau-
punki on aktiivinen 
työllisyystoimija ja 
tavoittelee korkeaa 
työllisyysastetta 

Linnan työpaikka-alueen 
rakennuttaminen 

 Tuottajapalvelut / 
toimialajohtaja 

  

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023: 

Kiinteistökartoitushanke valmistuu 7/2023 
Ateriapalveluiden toiminta yhtiöitetään 1.1.2023 alkaen 
Sähköenergian merkittävä hinnan nousu haastaa kunnallisteknisten palveluiden ja kiinteistönhoidon palvelutasoa 
Puistojen ja yleisten alueiden hoitoon määrärahan lisäys 50.000 euroa 
Vesi- ja viemärilaitoksella merkittävä toimintakustannusten nousu ja samanaikaisesti laskeva volyymi edellyttävät +14 % hinnan-
korotuksia kaikkiin taksoihin ja maksuihin kehyksessä pysymiseksi 
Talousarvion laadinnassa on oletettu käyttämättömien kiinteistöjen nopeaa myyntiä 
Väistökoulun poiskuljetukseen kertaluonteinen korvaus 100.000 euroa 
Puhtauspalveluissa ja kiinteistönhuollossa molemmissa 1 htv vähennys 
Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen 2.-vaiheen käyttöönotto kasvattaa siivouksen tarvehankintoja ja vuokramenoja 
Yleinen kustannusnousu merkittävää palvelu- ja tavaraostoissa 
Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen käyttäjäpalvelut eivät ole enää kiinteistönhoidon alaisuudessa 

 

 

 

 



 
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI   talousarvio 2023,     taloussuunnitelma  2024-2025 

Tekniset palvelut, tulossopimus/maisemaraportti 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1172 HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Koko HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT 03

Tuotot € 171 614,62 158 744,00 202 750,00

Toimintakulut € -541 630,61 -610 665,00 -627 059,00

Toimintakate € -370 015,99 -451 921,00 -424 309,00

Toimintakate / asukas € -40,18 -49,75 -46,54

512 YMPÄRISTÖNSUOJELU 04

Toimintakulut € -81 159,80 -80 491,00 -90 862,00

Toimintakate € -50 077,30 -52 647,00 -62 362,00

Toimintakate / asukas € -5,44 -5,80 -6,84

513 RAKENNUSVALVONTA 04

Toimintakate € 604,84 -60 757,00 -74 352,00

Toimintakate / asukas € 0,07 -6,69 -8,16

Lupapäätökset kpl 229,00 230,00 200,00

Toimintakulut / lupa € -604,28 -833,29 -1 010,51

Valvontakohteet kpl 750,00 750,00 750,00

1174 KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT 03

653 PUISTOT JA YLEISET ALUEET 04

Toimintakate / asukas € -9,84 -12,54 -15,70

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

Toimintakulut / neliö (m²) € -0,54 -0,68 -0,85

654 YKSITYISTIET 04

Toimintakate € -91 004,76 -115 816,00 -116 445,00

Toimintakate / asukas € -9,88 -12,75 -12,77

655 LIIKENNEVÄYLÄT 04

Toimintakate € -379 922,74 -387 952,00 -453 680,00

Toimintakate / asukas € -41,26 -42,71 -49,76

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

Toimintakulut / neliö (m²) € -1,15 -1,13 -1,33
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Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1175 VESI- JA VIEMÄRILAITOS 03

Tuotot € 972 540,51 1 056 727,00 1 122 011,00

Toimintakulut € -565 983,73 -569 729,00 -687 360,00

Toimintakate € 406 556,78 486 998,00 434 651,00

Toimintakate / asukas € 44,15 53,61 47,67

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

Puhdasvesitaksa, ilman alv €/m³ 1,34 1,42 1,62

Asiakkaat hlö 7 030,00 7 030,00 8 130,00

Veden määrä m³ 494 922,00 499 600,00 496 000,00

Netto / m³ € 0,82 0,97 0,88

Kulut / m³ € -1,14 -1,14 -1,39

Jätevesitaksa, ilman alv €/m³ 2,42 2,57 2,93

1177 TUOTTAJAPALVELUT 03

615 KUNNOSSAPITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -350 518,88 -418 149,00 -468 000,00

Kerrosala k-m² 52 252,00 52 252,00 52 252,00

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -6,71 -8,00 -8,96

617 KIINTEISTÖNHOITOPALVELUT 04

Toimintakulut € -1 988 339,89 -1 984 837,00 -2 084 072,00

Kerrosala k-m² 55 400,00 55 400,00 55 400,00

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

Toimintakulut / k-m²  (kerrosalat yhteensä) € -33,85 -33,79 -35,48

619 SIIVOUSPALVELUT 04

Toimintakulut € -661 019,70 -658 357,00 -675 617,00

Siivousala sm² 28 424,00 27 533,00 27 137,00

Siivousalat yhteensä sm² 28 458,00 27 567,00 27 137,00

Toimintakate / sm² (yhteensä) € -21,98 -22,50 -23,75
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3.1.4.2. JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT  

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

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

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

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

jätehuoltosuunnittelija. 

vastuuryhmä/ 
vastuualue 

Sydän-Suomen jätelautakunta 

TAVOITEASETANTA 2023 ARVIOINTI 

TAVOITE: valtuustostrategi-
assa nimetty KÄRKIHANKE 

TOIMENPIDE VASTUUHEN-
KILÖT/- 
YKSIKÖT 

TOTEUTUNEET TOI-
MENPITEET 

ARVIOINTI 

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista 
palveluistaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saarijärvi on kehittyvä alueellinen 
kaupan ja palveluiden keskus 
 

Palvelutasomäärittelyn 
seuranta 

Jätehuolto-
asiamies 

Sekajätekeräyspisteverkos-
ton muutokset 

 

 

Lietehuollon seuranta 
ja lietekuljetusjärjestel-
män tarkastelu.   

Jätehuolto-
asiamies/ Jäte-
huoltosuunnitte-
lija 

Vuosittainen seuranta liete-
kaivojen tyhjennysten toteutu-
misesta 
 

Lietteen käsittelyn omatoimi-
lupien seuranta 
 

Kuljetusjärjestelmiin liittyvä 
päätöksenteko 

 

Jätehuollon jatkuva 
kehittäminen jätelain 
mukaisesti 

Jätehuolto-
asiamies 
Jätehuoltosuun-
nittelija 

Kompostirekisterin perustami-

nen ja siihen liittyvä selvitys-

työ  

Kompostitarkastusten jatka-

minen 

 

 

Henkilökunnan koulut-
taminen ja lainmukai-
suuden seuraaminen 

Jätehuolto-
asiamies 
Jätehuoltosuun-
nittelija 

Jäteviranomaisten verkoston 
tapaamiset, Jätelautakuntien 
neuvottelupäivät, jätealanyh-
teistyöryhmä ja itä 8 kokouk-
set.  

 

Aktiivinen tiedottami-
nen jätelautakunnan 
toiminnasta ja päätök-
sistä 

Jätehuolto-
asiamies 
Jätehuoltosuun-
nittelija 

Uudistuneista jätehuoltomää-
räyksistä tiedottaminen. 
 
Ilmoitukset lehdissä ja nettisi-
vuilla 
 
Kuulutukset 
 
TÄHTEET -tiedote jätehuol-
lon ajankohtaisista asioista 
 

 

Viranomaisyhteistyö 
kuntien kanssa 

Jätehuolto-
asiamies 
Jätehuoltosuun-
nittelija 

Päätöksistä tiedottaminen 
 
Neuvottelukunnan kokoukset  

 

Toiminnan merkittävät muutokset v. 2023 

Merkittävimmät muutokset tulevat uuden jätelain mukaisten jätehuoltomääräysten täytäntöön saattaminen koko alueella sekä uusista 
jätehuoltomääräyksistä ja muutoksista tiedottaminen. Jätehuoltomääräyksistä on suunnitteilla kotitalouksille jaettava opas. Kompostire-
kisterin perustamiseen liittyvää selvitystyötä tehdään kaikissa jäsenkunnissa. Kompostitarkastusten tekemistä jatketaan myös vuonna 
2023. Lietekuljetusjärjestelmän tarkastelu Kannonkoskelle, Karstulaan, Kinnulaan, Kivijärvelle ja Saarijärvelle on tarkoitus toteuttaa. 
Lietetyhjennysten seurantaa on tarkoitus laajentaa lieterekisterin valmistuttua myös Multialle ja Petäjävedelle.  
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Jätehuollon viranomaispalvelut tulossopimus/Maisemaraportti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätös 

2021

Talousarvio 2022 

(Muutos)

Talousarvio 

2023

1180 JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT 02

Tuotot € 155 028,49 135 872,00 152 964,00

Toimintakulut € -154 930,05 -135 872,00 -152 964,00

Toimintakate € 98,44 0,00 0,00

Toimintakate / asukas € 0,01 0,00 0,00

Kokoukset kpl 5,00 6,00

Pientalot kpl 14 856,00 19 281,00

Vapaa-ajan kiiteistöt kpl 11 824,00 14 307,00

Rivi- ja kerrostalot kpl 910,00 734,00

Lietehuollon asiakkaat, vakituiset kiinteistöt kpl 4 458,00 4 449,00

Lietehuollon asiakkaat, vapaa-ajan kiinteistöt kpl 2 282,00 2 230,00

Jätehuollon asiakkaat yhteensä kpl 34 330,00 0,00 41 001,00
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3.2.  TOIMINTAKATE JA MÄÄRÄRAHAN SITOVUUS VASTUURYHMITTÄIN  

 

VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT TP2020 TP2021

TA2022 

MUUTETTU

KJ ESITYS

TA2023

1 000 €

KONSERNIPALVELUT
ELINVOIMAPALVELUT

Työllisyys                                                                -1 239 -1 267 -1 318 -1 271

Kehittäminen -344 -287 -434 -488

Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut -219 -315 -368 -397
YHTEENSÄ -1 803 -1 870 -2 120 -2 156
KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO

Metsät ja muut kiinteistöt 483 600 488 535

Asuntopalvelut 1 088 1 225 1 155 1 143
Toimitilavuokraus 3 402 3 279 3 247 3 299

YHTEENSÄ 4 974 5 103 4 890 4 977
OMARAHOITUSOSUUDET

SOTE- palvelut -39 668 -40 846 -43 414 -143

Ympäristöterveydenhuolto -332 -354 -391 -427

Palo- ja pelastuspalvelut -847 -864 -880 -25

Muut omarahoitusosuudet -225 -1 340
YHTEENSÄ -40 846 -42 065 -44 910 -1 935
KESKUSHALLINTO (TUKIPALVELUT)

Hallinnon tukipalvelut -717 -792 -881 -951

Tarkastus -22 -33 -29 -29

Vaalit 0 -35 -10 -10

Keskushallinto -1 344 -1 487 -1 657 -1 718
YHTEENSÄ -2 083 -2 347 -2 576 -2 708

SIVISTYSTOIMI
SIVISTYSPALVELUT

Hallinto -189 -227 -227 -321

Varhaiskasvatus -3 981 -4 301 -4 349 -4 508
Perusopetus ja lukio -8 797 -9 763 -10 031 -10 215

YHTEENSÄ -12 967 -14 291 -14 606 -15 044
VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

Vapaa-aikapalvelut -754 -708 -668 -748

Vapaa-aikapalvelut, urheilukeskus -16
Kulttuuripalvelut -54 -32 -30 -41

Museo -367 -394 -372 -395

Kansalaisopisto -503 -506 -507 -609

Kirjasto -391 -400 -421 -435
YHTEENSÄ -2 069 -2 040 -1 998 -2 244

VIITASALO-OPISTON JOHTOKUNTA -308 -318 -311 -390

TEKNINEN TOIMI
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Ympäristötoimen hallinto ja 

viranomaispalvelut (sis.lautakunta) -362 -370 -452 -424

Maaseutupalvelut -85 -84 -101 -101

Kunnallistekniset palvelut -588 -646 -729 -824
Vesi- ja viemärilaitos 436 407 487 435

Tuottajapalvelut -4 714 -4 760 -4 770 -3 252

Ravitsemispalveluiden myynti 1 549 1 734 1 736 0
YHTEENSÄ -3 763 -3 720 -3 829 -4 166
JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT 0 0 0 0

Tulot 109 178
Menot -109 -178

YHTEENSÄ 0 0 0

TOIMINTAKATE YHTEENSÄ -58 866 -61 549 -65 461 -23 666
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Toimintakate kuvaa, paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Alla ole-

vassa kuvassa on esitetty kaupungin kokonaistoimintakatteen prosentuaalinen jakautuminen vastuuryhmittäin ja 

toimintakatteen €/asukas-tunnuslukujen muutokset verrattuna tilinpäätöksen 2021 toteutuneisiin ja TA2022 ta-

voitteiden tunnuslukutietoihin.  

 

 

Toimintakatteet €/asukas TP2021, muutettu TA2022 ja TA2023: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,1

- 21,0
8,2

11,4

63,6

11,1

17,6

- 25,0 - 15,0 - 5,0  5,0  15,0  25,0  35,0  45,0  55,0  65,0

ELINVOIMAPALVELUT

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO

OMARAHOITUSOSUUDET

KESKUSHALLINTO

SIVISTYSTOIMI

VAPAA SIVISTYSTOIMI (SIS VIITASALO-OPISTO)

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Prosenttia %

TOIMINTAKATE VASTUURYHMITTÄIN 
(%:a KOKONAISTOIMINTAKATTEESTA)

TP2021  TAM2022 TA2023
ELINVOIMAPALVELUT -205 -233 -239
TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO 560 536 551
OMARAHOITUSOSUUDET -4 615 -4 927 -214
KESKUSHALLINTO -257 -283 -300
SIVISTYSTOIMI -1 568 -1 603 -1 665

VAPAA SIVISTYSTOIMI (SIS VIITASALO-OPISTO) -259 -253 -292
TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT -408 -420 -461

€/asukas -6 752 -7 183 -2 620
TA2023 asukastiedot: 9/2022 mukainen tilanne

Toimintakate €/asukas
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4. TULOSLASKELMAOSA  

 

 

 

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

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

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

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

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

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

Tuloslaskelman toimintatuotot laskevat noin 1,6 milj. euroa verrattuna vuoden 2022 talousarvion toimintatuloihin. 

Toimintatuottojen määrään vaikuttaa muun muassa varhaiskasvatusmaksujen alentamisesta johtuva päivähoito-

maksujen tulovähennys, asuntokannan myyntituottojen alentunut tulo-odotus sekä soteuudistuksen myötä pois 

jäävät soten tukipalveluiden myyntituotot. Kokonaisverorahoituksen ennakoidaan pienenevän vuoden 2022 ta-

lousarvioon nähden noin 41,4 milj. euroa. Muutos johtuu soteuudistuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä 

pelastustoimen rahoituksen siirtymisestä kunnilta valtiolle. 

TULOSLASKELMA TP 2020 TP 2021

TA2022 

MUUTETTU

KJ ESITYS 

TA2023

KJ ESITYS 

TS2024

KJ ESITYS 

TS2025

Toimintatulot 12 755 14 527 12 971 11 531 11 505 11 510

   Myyntitulot 4 929 5 457 5 299 3 611 3 611 3 611

   Maksutulot 705 612 555 522 527 532

   Tuet ja avustukset 659 1 739 863 1 008 978 978

   Muut toimintatulot 6 462 6 719 6 254 6 389 6 389 6 389

Toimintamenot -71 621 -76 076 -78 432 -35 197 -34 757 -35 096

   Henkilöstömenot -16 984 -17 256 -17 819 -17 155 -17 327 -17 500

   Palvelujen ostot -46 447 -50 156 -51 662 -7 959 -7 906 -8 025

   Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 794 -2 891 -2 754 -2 632 -2 110 -2 142

   Avustukset -1 665 -1 422 -1 435 -1 436 -1 450 -1 465

   Muut toimintamenot -3 731 -4 351 -4 762 -6 014 -5 964 -5 964

TOIMINTAKATE -58 866 -61 549 -65 461 -23 666 -23 252 -23 585

Verotulot 30 081 32 763 32 498 18 511 18 198 18 278

Valtionosuudet 34 687 34 234 36 141 8 687 8 687 8 687

Verorahoitus yht. 64 768 66 998 68 639 27 198 26 885 26 965

Rahoitustuotot ja -kulut -104 -10 -47 -82 -170 -240

   Korkotulot 18 30 8 8 8 8

   Muut rahoitustulot 103 48 32 48 40 40

   Korkomenot -71 -51 -60 -100 -180 -250

   Muut rahoitusmenot -154 -38 -27 -38 -38 -38

VUOSIKATE 5 798 5 438 3 131 3 450 3 463 3 140

Poistot ja arvonalentumiset -3 297 -3 287 -3 260 -3 450 -3 630 -3 700

   Suunnitelman muk. poistot -3 297 -3 079 -3 260 -3 400 -3 630 -3 700

   Kertaluonteiset poistot 0 -208 0 -50

TILIKAUDEN TULOS 2 501 2 152 -129 0 -167 -560

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 2 501 2 152 -129 0 -167 -560

KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ 3 374 5 526 5 397 5 397 5 230 4 669
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Toimintamenoihin budjetoidaan vuodelle 2023 yhteensä noin 35 milj. euroa, mikä on vuoden 2022 talousarvioon 

nähden noin 43 milj. euroa vähemmän. Suurin muutos on palvelujen ostojen erässä (-43,5 milj. €). Muutokseen 

vaikuttaa erityisesti sotekustannusten poistuminen kunnan kehyksestä. Henkilöstökustannusten pienentyminen 

verrattuna edelliseen vuoteen (-0,8 milj. €) johtuu soteuudistuksen myötä vähentyvistä henkilöstökuluista, kun 

henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle, Monetra Keski-Suomeen ja ravitsemuspalveluyhtiöön. Muiden toimintame-

nojen kasvua (1,3 milj. €) selittää suurelta osin keskustan koulu- ja kulttuurikeskushankkeen II-vaiheen valmistumi-

seen liittyvät leasingmaksu- ja korkokasvuvaraukset. 
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Tuloslaskelman esittämä vuosikate riittää talousarviovuonna poistoihin, mutta ei nettoinvestointeihin. Taloussuun-

nitelmavuosille ennakoitu vuosikate ei riitä suunniteltuihin vuosittaisiin nettoinvestointeihin eikä vuosittaisiin pois-

toihin kumpanakaan vuonna 2024 tai 2025. Kyseisille vuosille sisältyy yksittäisiä isompia investointeja, kuten uuden 

paloaseman rakentaminen ja terveyskeskuksen investointivaraukset. Tulevien vuosien investointitarkennuksissa 

tulee tarkkaan harkita kunnan kyky selvitä isojen investointiohjelmien aiheuttamasta lisävelkaantumisesta, rahoi-

tuskustannuksista ja tulokseen kirjattavista poistoista. Tarvittaessa vuosittaisten investointiohjelmien euromää-

räistä tasoa tulee madaltaa siten, että investoinneilla ei ole kunnan talouden tasapainoon pysyvästi heikentävää 

vaikutusta. 

Taloussuunnitelmavuosien verorahoitus- ja vuosikatetasoon vaikuttaa erityisesti sote-uudistuksen myötä toteu-

tettava rahoitusuudistus. Kunnille lopulta jäävän rahoituksen taso ja perusteet tarkentuvat edelleen vuonna 2023 

vuoden 2024 talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuoden 2023 rahoituslaskelmat on tehty vuoden 2021 tilinpää-

töstietojen ja vuoden 2022 talousarviotietojen pohjalta, ja laskelmat tarkistetaan myöhemmin vuoden 2022 tilin-

päätöksen valmistuttua. TE-palveluiden siirtymistä kuntien toiminnaksi ei ole huomioitu taloussuunnitelmavuoden 

2025 laskelmissa rahoitusmallin ja kustannussiirtojen keskeneräisyyden vuoksi. Tarkemmat laskelmat näiltä osin 

ovat huomioitavissa todennäköisesti vasta vuoden 2025 talousarviolaadinnan yhteydessä vuonna 2024. 

Taloussuunnitelma kattaa talousarviovuoden 2023 lisäksi vuosien 2024-2025 tulostavoitteet. Vuosien 2024-2025 

taloussuunnitelmissa ei ole voitu vielä huomioida edellä mainitun soteuudistukseen liittyvän rahoitustarkistuksen 

vaikutuksia. Taloussuunnitelmavuosien laskennassa on huomioitu kevään 2022 kehysneuvotteluiden mukaiset toi-

minnan muutoksista aiheutuvat vaikutukset talousarviovarauksiin.  

Taloussuunnitelmavuosien 2023-2024 korotusennusteena on käytetty toimintamenojen osalta (palvelujen ostot ja 

aineet ja tarvikkeet) keskimääräisesti 1,5 % vuosittaista korotusta. Verotulot on arvioitu vuosien 2024 – 2025 Kun-

taliiton veroennustekehikon pohjalta huomioiden omien arvioiden mukaiset muutokset ennusteisiin. Valtionosuu-

det vuosille 2024-2025 on arvioitu VM:n marraskuussa 2022 päivittämän arvion pohjalta. Korkokulut on arvioitu 

nykyisen korkokannan ja arvioidun lainakannan mukaisesti, ja poistot investointisuunnitelman mukaisesti.  

Vuosikate vuonna 2024 on noin 3,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2025 noin 3,1 miljoonaa euroa. Taloussuunnitelman 

perusteella koko kuntakentässä näköpiirissä oleva kiristyvä talous painaa myös Saarijärven kaupungin vuosien 

2024 ja 2025 tulokset alijäämäisiksi. Taloussuunnitelmavuosiin liittyy erityisen paljon epävarmuustekijöitä. Tu-

loissa suurin riski on soteuudistuksen jälkeisen verorahoituksen lopullinen taso. Kuluissa suurimmat riskit liittyvät 

indeksikorotusten toteutumiseen ja vaikutukseen kaupungin kulutasossa, toimialojen talouskurin noudattami-

seen, isojen leasingvastuiden kulutason kehitykseen sekä TE-palvelumuutoksen aiheuttavaan kustannustason ja 

talouden tasapainon muutokseen. Tämänhetkiset laskelmat eivät salli korotuksia tai uusia kulueriä ilman vastaavia 

kuluerien vähennyksiä muista toiminnoista tai tuloerien lisäyksiä. Lisäksi taloussuunnitelmavuosien tämänhetkiset 

ennusteet osoittavat, että talouden tasapainoa ei ole saavutettavissa ilman sopeuttamistoimenpiteitä. Koska en-

nusteissa on vielä talousarvion laadinnan hetkellä selkeitä isoja epävarmuuksia, on sopeuttamisen vaadittu taso ja 

tasapainon saavuttamiseksi toteutettavat toimenpiteet syytä suunnitella talousarviovuoden 2023 kuluessa erik-

seen siten, että toimenpiteet voidaan huomioida seuraavassa talousarviovalmistelussa vuosille 2024-2026. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty nettoinvestointien, vuosikatteen ja poistojen muutokset sekä vuosittaisten ja 

kumulatiivisten yli-/alijäämien muutokset vuosina 2018-2025. 
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5. INVESTOINTIOSA 

 

Investointiohjelman taso edellisiin vuosiin verrattuna kasvaa vuodesta 2023 alkaen muun muassa uuden pelas-

tuslaitoksen, terveysaseman ja uimahallihankkeen vaatimien suurempien investointien myötä. Nettoinvestoin-

tien taso on noin 5 milj. euroa vuosina 2023 ja 2024. Vuonna 2025 suunniteltu investointitaso nousee 5,5 miljoo-

naan euroon. Alla on esitetty investointiohjelma vuosille 2023-2025 investointikohteittain. 

 

 

 

 

TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMISAIKATAULU

KJ ESITYS

TA2023 TS2024 TS2025

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, 

MUUT KIINTEISTÖT Kiinteistöjen ja asuntojen myyntitulot 100 000

Mannentie 8, rivitalo Pylkönmäki 

pellettijärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän uusinta, Aluelämpökeskus (pelletti) 

loppuu 2022 lopussa. Suunnitteilla pienempi 

pellettikattila. Vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä 

kohde. -20 000 -20 000

Paavontie 33 (Koulukunnas), keskusta Julkisivu- ja parvekeremontti, kuntotutkimuksessa 

havaittujen korjaustarpeiden mukaisesti, parvekkeet 14 

kpl. Vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä ja kehitettävä 

kohde. -275 000 -250 000

Pystykorvanpolku 2 (Pystykorva), 

Koiralampi Vesikatto.  Vuokra-asuntostrategiassa säilytettävä kohde. -180 000 -180 000

Keskustie 24 (Ilpola), Pylkönmäki v. 2022 sähkökattilan asennus, rinnalle vesi-

ilmalämpöpumppu v 2023. Nykyinen 

lämmitysjärjestelmä elinkaaren päässä. Vuokra-

asuntostrategiassa säilytettävä kohde (uusin kohde 

Pylkönmäellä) -75 000 -25 000

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO YHTEENSÄ MENOT -45 000 -430 000 0

TULOT 100 000 0 0

NETTO 55 000 -430 000 0

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO, ASUNTOPALVELUT

KONSERNIPALVELUT
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMISAIKATAULU

KJ ESITYS

TA2023 TS2024 TS2025

Maanhankinnat ja tonttien 

rakennusvalmiuden parantaminen -250 000 -40000 -40000

Kolkanniemen tonttitie yleiskaavan mukaisen rantatontin myyntikuntoon 

saattaminen. Varaus vuodelle 2022, toteutus siirrettävä 

vuodelle 2023 -20 000

Timonmäki Perustusten siivoaminen -10 000

MENOT -280 000 -40 000 -40 000

Sähköinen arkistointijärjestelmä -50 000

Sähköisten järjestelmien 

kehittäminen

hallinnon tukipalveluiden sähköisten järjestelmien 

muutokset (mm. intra,  automatisoidun 

talousraportoinnin järjestelmäkehitysvaatimukset, 

konsernitilinpäätöksen muutoksen investointitarpeet) -30 000

Verkkolaitteet -25 000

-55 000 -50 000 0

MENOT -380 000 -520 000 -40 000

TULOT 100 000 0 0

NETTO -280 000 -520 000 -40 000

Perusopetus- ja lukio ICT-laitehankinnat -50 000 -50 000 -50 000

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -50 000 -50 000 -50 000

Moottorikelkka -20 000

Paavonrinteiden parannustyöt -30 000

Paavonrinteiden laskettelukaluston uusiminen -12 000 -12 000

Monitoimihallin kaluston uusiminen -12 000

Kuntoportaat ja ulkokuntosali 15.000 €, valmis 2023 -15 000

Ulkoalueiden hoitoon tarvittavan kaluston uusiminen -12 000

Maastopyöräreitin rakenteiden valmistaminen  15.000 €, valmis 2024 -7 500 -7 500

Urheilukentän radan uusiminen -120 000

Nuorisotoimen kaluston uusiminen -11 000

Kartoitetaan liikuntapaikkojen valaistukset ja laaditaan 

suunnitelma valaistuksen uusimiseksi

Valaistuksen uusiminen 

iikuntapaikkoihin 

v 2025 alkaen, -15 000

MENOT -119 500 -154 500 0

MENOT -169 500 -204 500 -50 000
TULOT 0 0 0
NETTO -169 500 -204 500 -50 000

HALLINNON TUKIPALVELUT

SIVISTYSTOIMI

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT YHTEENSÄ

Vapaa-aikapalvelut

ELINVOIMAPALVELUT

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ

KESKUSHALLINTO

KONSERNIPALVELUT

ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ

SIVISTYSPALVELUT 
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMISAIKATAULU

KJ ESITYS

TA2023 TS2024 TS2025

Saarilammen puhdistamon saneeraus Saarilammen kunnostus 2023-2024. Puhdistamoalueen 

kaavoitus 2022, uuden puhdistamon suunnittelu, luvitus 

ja tonttimaan lunastus 2023- 2024, uuden rakentaminen 

2025-2026. Vanhaan vain toimintakunnon varmistamia 

korjauksia 2023-2025, purku 2027 (n.150 000 €)

 uusi puhdistamo ja 

vanhan purku 8.146.000 €. 

Tontin 

hankintakustannukset ei 

tiedossa. Lammen 

kunnostus 150.000 € -200 000 -200 000 -1 500 000

Viemärien saaneeraus Vanhojen bet. linjojen sujutus, muovikaivojen 

rakentaminen vuosittaista -100 000 -100 000 -100 000

Vastuualueen pienet hankkeet Uusien jv/vj-linjojen rakentamien, linjojen akuutit 

korjaukset vuosittaista -50 000 -50 000 -50 000

Pumppaamoiden saneeraus Vanhojen pumppaamoiden saneeraus vuosittaista -50 000 -50 000 -50 000

MENOT -400 000 -400 000 -1 700 000

TULOT 0 0 0
NETTO -400 000 -400 000 -1 700 000

TEKNINEN TOIMI
VESI- JA VIEMÄRILAITOS

VESI- JA VIEMÄRILAITOS YHTEENSÄ

Kaavateiden asfaltointi Sorapäällysteisten katujen asfaltointi ja uudelleen 

päällystäminen vuosittaista -50 000 -50 000 -50 000

Katujen kuntovaurioluokituksen 

mukaiset korjaukset

V. 2022 päivitetyn kuntovaurio/elinkaarimallin mukaiset 

välittömät korjaustarpeet 1-5 vuoden aikana

Korjausvelan 

puolittaminen: 1-5 v. 

sisällä korjaukset 

3 900 000 / päivitetty 

korjausvelka yht. 7 800 

000

-500 000 -500 000 -500 000

Hulevesiviemärit saneeraus Hulevesiviemäreiden saneeraus vuosittaista -80 000 -80 000 -80 000

Kaavateiden valaistus Valaisimien ja ohjauskeskusten uusiminen, tarvittaessa 

pylväät ja kaapelit

-30 000 -30 000 -30 000

Lumperonharjun kaavatie ja valaístus Kadun rakentaminen, valaistus ja paineviemäriverkoston 

rakentaminen

-141 000 0 0

Irtaimen omaisuuden hankinta 2023 lumilinko ja ruohonleikkuri, 2024 traktori -45 000 -15 000 -15 000

MENOT -846 000 -675 000 -675 000

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT

KUNNALLISTEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ

Uimahallin peruskorjaus Kuntoarvion ja kuntotutkimuksen mukaiset kiireelliset 

korjaukset ja ylläpitokorjaukset vuosittain, 

peruskorjauksen tarve- ja hankesuunnittelu 2022-2023, 

yleis- ja toteutussuunnittelu 2023-2024, OKM:n 

avustuspäätös 2024, urakkavaihe 2025- 2026.

Vuoden 2023 määräraha: hanke- ja tarvesuunnittelu 

-60 000 € ja -60 000 € kiireelliset korjaukset.

kuntoarvion mukaan 

korjaustarve 2.100.000 €. 

Lopullinen kustannusarvio 

tarkentuu hanke- ja 

yleissuunnittelussa

-120 000 -300 000 -1 000 000

Saarijärven uuden paloaseman 

rakentaminen

Hankesuunnitelman hyväksyntä 2021. 

Suunnittelijoiden kilpailutus syksy 2022. Yleis- ja 

toteutussuunnittelu 2023, rakennusaika 2023-2024. 

Käyttöönotto syksy 2024. Vanhan myynti tai purku 

2025.

-2 500 000 -2 800 000

Saarijärven koulu- ja 

kulttuurikeskuksen 

varavoimainvestointi

Varavoimakoneen hankinta turvaamaan keskuskeittiön 

ja koulukeskuksen kriittisten taloteknisten 

järjestelmien energiantarve. 150 000 euroa -150 000

Saarijärven terveysaseman 

uudisrakentaminen / 

peruskorjausselvitys

Terveysaseman uudisrakentaminen / 1979-1980 

rakennetun 5 515 m2 rakennusosan peruskorjaus ja 

hyvinvointi-alueen tarpeiden muutokset. 

Suunnittelu ja pienet muutokset 2022-2024. 

Uudisrakentaminen / Peruskorjaus ja muutostyöt 2024-

2026.

peruskorjaustarve 4,0 

milj.€. Jos tarve sote-

muutoksiin, niin yksistään 

vanhan vuodeosaston 

saneerauksen 

lisäkustannus 2,0 milj.€. 

Lopullinen kustannusarvio 

avoin.

-100 000 -100 000 -2 000 000

Toimintakeskus Nykyinen järjestelmä on elinkaarensa päässä.  

Paloilmoitinjärjestelmä määräytynyt rakennuksen 

lupaehdoissa ja näin ollen pidettävä 

toimintakuntoisena.

20 000 euroa -20 000

Pylkönmäen vanha koulu Lämmönjako ja kanaalin kunnostus, korvausinvestointi 

(käytetty lämmönvaihdin siirretään purettavalta 

Herajärven koululta).

Lämmönjakokanaali on teknisen käyttöiän päässä. 

20 000 euroa -20 000

TUOTTAJAPALVELUT
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TOIMIALA / 

INVESTOINTIKOHTEET TOIMENPIDE/ SELOSTUS

KOKO HANKKEEN 

KUSTANNUSARVIO JA 

VALMISTUMISAIKATAULU

KJ ESITYS

TA2023 TS2024 TS2025

Pikku-Mäntylä Puuaidan uusiminen, korvausinvestointi.

Aidan paikkakorjaaminen ei ole enää järkevää eikä 

kustannustehokasta. Aita on tärkeä osa päiväkodin 

turvallisuutta.

20 000 euroa -20 000

VAPAA-AIKAPALVELUIDEN KOHTEET

Kusiaismäen huoltorakennus Kusiaismäen huoltorakennuksen suunnittelu ja 

rakentaminen

Vuodelle 2023 

suunnitteluun 

määrärahavaraus 15.000 € 

ja kustannusarvio  TA2024 

laadinnan yhteydessä)

-15 000

Urheilukentän ja jäähallin 

huoltorakennus

Yleisurheilukenttää ja jäähallia palvelevan 

huoltorakennuksen rakentaminen

Vuodelle 2023 

suunnitteluun 

määrärahavaraus 20.000 € 

ja kustannusarvio  TA2024 

laadinnan yhteydessä)

-20 000

YRITYSTONTTI, KEHITTÄMISHANKE

Linnan työpaikka-alueen 

kehittäminen

Rahkola-Linna yleiskaava TP-4-alueen kehittäminen; 

yhteinen tieyhteys Linnan Liisa l i ikenneasemalle ja n.3,0 

ha:n tonttiosuuden maaleikkaukset ja perusmaan 

muotoilu valmiiksi

Kustannusarvio vuoden 

2022 osalta 500.000 € (1.-

vaihe), 

alustava kustannusarvio 2.- 

vaiheen osalta n. 300 000 €

-300 000

TUOTTAJAPALVELUT YHTEENSÄ MENOT -3 265 000 -3 200 000 -3 000 000

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ MENOT -4 511 000 -4 275 000 -5 375 000

TULOT 0 0 0

NETTO -4 511 000 -4 275 000 -5 375 000

INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT -5 060 500 -4 999 500 -5 465 000

TULOT 100 000 0 0

NETTO -4 960 500 -4 999 500 -5 465 000

TEKNINEN TOIMI
TUOTTAJAPALVELUT
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6. RAHOITUSOSA, ANTOLAINAT JA OTTOLAINAT  

 

 

TALOUSARVION RAHOITUSOSA TP2021

TA2022

MUUTETTU TA2023 TS 2024 TS 2025

 Toiminnan rahavirta 6 510             3 131             3 450             3 463        3 140       

    Vuosikate 5 438             3 131             3 450             3 463        3 140       

    Satunnaiset erät - -                  - -             -            

    Tulorahoituksen korjauserät 1 072             -                  - -             -            

 Investointien rahavirta 367 -                2 987 -            4 961 -            5 000 -       5 465 -      

 Investointimenot 1 306 -            3 127 -            5 061 -            5 000 -       5 465 -      

 Rahoitusosuudet  investointimenoihin 78                   49                  100                -             -            

 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden 

luovutustulot 861                 91                  -                  -             -            

 Toiminnan ja investointien rahavirta 6 143             144                1 511 -            1 537 -       2 325 -      

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 28 -                  2 -                    130 -               12 -             10 -            

    Antolainasaamisten lisäykset 75 -                  44 -                 137 -               19 -             10 -            

    Antolainasaamisten vähennykset 47                   42                  7                     7                -            

Lainakannan muutokset 2 672 -            447 -               780                1 815        2 007       

        Pitkäaikaisten lainojen lisäys - 1 000             2 000             3 000        3 000       

    Pitkäaikaisten lainojen vähennys 1 672 -            1 447 -            1 220 -            1 185 -       993 -         

    Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 000 -            -                  -                  -            

Oman pääoman muutokset 528 -                -                  - -             -            

Muut maksuvalmiuden muutokset 2 090 -            -                  - -             -            

Rahoituksen rahavirta 5 318 -         449 -            650             1 803      1 997      

Vaikutus maksuvalmiuteen 825                 305 -               861 -               266           328 -         

 Rahavarat 31.12. 2 462             2 157             1 296             1 562        1 234       

 Rahavarat 1.1. 1 638             2 462             2 157             1 296        1 562       
TAVOITTEET JA TUNNUSLUKUJEN 

TAVOITEARVOT

Lainanhoitokate 3,38 2,39               3,17               3,62 4,56

 LAINAKANTA 9 663             5 448             6 228             8 042        10 049     

 asukasluku *) 9 115             9 161             9 034             9 034        9 034       

 toimintakate euroa / asukas 6 753 -            7 146 -            2 620 -            2 574 -       2 611 -      

 vuosikate euroa / asukas 597                 342                382                383           348          

 vuosikate poistoista, % 165 % 90 % 100 % 95 % 85 %

 vuosikate investoinneista, % -1481 % 105 % 70 % 69 % 57 %

 lainat euroa / asukas 1 060 595 689 890 1 112

 investoinnit poistoista % 11 % 92 % 144 % 138 % 148 %

 *) TA2023 / TS2024-2025: Tilanteen 30.9.2022 mukaiset tiedot 
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7. TALOUSARVION SITOVUUS 

Talousarviossa myönnetään käyttötalouden määrärahat nettomääräisinä toimialoille ja niiden vastuuryhmille seu-
raavasti: 

- KONSERNIPALVELUIDEN VASTUURYHMÄT 
o Elinvoimapalvelut 
o Tila- ja kiinteistöhallinto 
o Omarahoitusosuudet 
o Keskushallinto 

- SIVISTYSTOIMEN VASTUURYHMÄT 
o Sivistyspalvelut 
o Vapaan sivistystoimen palvelut 
o Viitasalo-opisto 

- TEKNISEN TOIMEN VASTUURYHMÄT 
o Tekniset ja ympäristöpalvelut 
o Jätehuollon viranomaispalvelut 

 
Määrärahojen käyttösuunnitelmat laaditaan ja vahvistetaan hallintoelimissä seuraavasti: 

- Kaupunginhallitus 
o Konsernipalvelut: elinvoimapalvelut, tila- ja kiinteistöhallinto, omarahoitusosuudet, keskushal-

linto 
- Sivistyslautakunta 

o Sivistyspalvelut;  
o Vapaan sivistystoimen palvelut 

- Viitasalo-opiston johtokunta 
o Viitasalo-opisto 

- Tekninen lautakunta 
o Tekniset ja ympäristöpalvelut 

- Sydän-Suomen jätelautakunta 
o Jätehuollon viranomaispalvelut 

Kaupunginhallitus/lautakunta voi talousarviovuoden aikana siirtää määrärahoja vastuualueelta toiselle hallinto-

kunnan sisällä. Lautakunnan käyttösuunnitelma sisältää joko määrärahajaon kullekin vastuualueelle ja tulosyksi-

kölle tai meno- ja tulolajierittelyn.  

Toiminnallisten tavoitteiden osalta valtuustotasolla sitovia ovat vastuuryhmän valtuuston painopistealueille aset-

tamat tavoitteet. Muilta osin tavoitteet ovat sitovia vastuuryhmätasolla. Kaupunginhallitus ja lautakunnat seuraa-

vat tulossopimusten toteutumista.  

Kaupunginvaltuusto päättää investointiosaan sisällytettävät investointikohteet. Kullekin vastuuryhmälle talousar-
viovuodelle investointeihin myönnetty määräraha on sitova investointibudjetin nettosumman osalta. Kaupungin-
hallitus päättää enintään 50 000 euron suuruisten investointikohteiden muuttamisesta, poistamisesta tai lisäämi-
sestä nettomäärärahojen sisällä. Muutoin investointikohteiden muuttaminen, poistaminen tai lisääminen edellyt-
tää kaupunginvaltuuston päätöstä. Usealle vuodelle jakautuvien hankkeiden kohdalla investointipäätös ja siihen 
sisältyvä kustannusarvio sisältää sitovat puitteet hankkeen toteutukselle.  
 
Kaupunginvaltuusto hyväksyy tulos- ja rahoituslaskelman. 

Rahoitusosan antolainauksen muutokset –kokonaiserä sekä lainakannan muutokset –kokonaiserä ovat talousar-
viokauden osalta sitovia valtuustoon nähden.  
  



 
SAARIJÄRVEN KAUPUNKI   talousarvio 2023,     taloussuunnitelma  2024-2025 

Tilivelvolliset 

Kuntalain 125 §:n mukaisia tilivelvollisia ovat seuraavat henkilöt 
 

o Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja johtokuntien jäsenet.  
o Vastuualueen esimiehet seuraavilla vastuualueilla: 

o Työllisyys  
o Kehittäminen 
o Kaavoitus ja maankäyttöpalvelut 
o Asuntopalvelut 
o Metsät ja muut kiinteistöt 
o Toimitilavuokraus 
o Hallinnon tukipalvelut 
o Tarkastus 
o Vaalit 
o Keskushallinto 
o Sivistystoimen hallinto 
o Varhaiskasvatus 
o Perusopetus ja lukio 
o Vapaa-aikapalvelut 
o Kulttuuripalvelut 
o Museo 
o Kansalaisopisto 
o Kirjasto 
o Viitasalo-opisto 
o Ympäristöosaston hallinto- ja viranomaispalvelut 
o Maaseutupalvelut 
o Kunnallistekniset palvelut 
o Vesi- ja viemärilaitos 
o Tuottajapalvelut 
o Jätehuollon viranomaispalvelut 
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8. TALOUSARVION LIITTEET 

- Talousarvion numero-osa 

- Henkilöstöpoliittinen ohjelma  

- Henkilöstösuunnitelma 
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TYÖLLISYYS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          122.638       195.096       490.007

  TOIMINTAKULUT                        -1.390.054    -1.513.096    -1.760.828

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -1.267.415    -1.318.000    -1.270.821

KEHITTÄMINEN
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           19.478

  TOIMINTAKULUT                          -306.871      -434.467      -488.072

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -287.394      -434.467      -488.072

KAAVOITUS JA MAANKÄYTTÖPALVELUT 2019
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          247.784       248.804       292.161

  TOIMINTAKULUT                          -563.256      -616.790      -689.156

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -315.472      -367.986      -396.995

ELINVOIMAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          389.900       443.900       782.168

  TOIMINTAKULUT                        -2.260.181    -2.564.353    -2.938.056

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -1.870.281    -2.120.453    -2.155.888

METSÄT JA MUUT KIINTEISTÖT 2019
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          664.056       588.000       621.500

  TOIMINTAKULUT                           -64.490       -99.816       -86.437

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      599.566       488.184       535.063

ASUNTOPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        2.884.600     2.541.487     2.646.432

  TOIMINTAKULUT                        -1.659.973    -1.386.487    -1.503.432

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    1.224.627     1.155.000     1.143.000

TOIMITILAVUOKRAUS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS
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  TOIMINTATUOTOT                        3.280.330     3.247.000     3.299.000

  TOIMINTAKULUT                            -1.659

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    3.278.671     3.247.000     3.299.000

TILA- JA KIINTEISTÖHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        6.828.987     6.376.487     6.566.932

  TOIMINTAKULUT                        -1.726.122    -1.486.303    -1.589.869

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    5.102.865     4.890.184     4.977.063

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        1.132.697       123.241

  TOIMINTAKULUT                       -41.978.401   -43.536.919      -142.919

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -40.845.704   -43.413.678      -142.919

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                          -354.498      -616.810    -1.767.239

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -354.498      -616.810    -1.767.239

PALO- JA PELASTUSPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                          -864.379      -879.682       -24.936

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -864.379      -879.682       -24.936

OMARAHOITUSOSUUDET
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        1.132.697       123.241

  TOIMINTAKULUT                       -43.197.278   -45.033.411    -1.935.094

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -42.064.581   -44.910.170    -1.935.094

HALLINNON TUKIPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          672.977       593.465       418.829

  TOIMINTAKULUT                        -1.464.862    -1.474.106    -1.369.840

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -791.886      -880.641      -951.011

TARKASTUS



Saarijärven kaupunki Sivu    3
17.11.2022

N U M E R O - O S A
EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2023 - 31.12.2023

                                          Tilinp.    TA+MUUT II         TAEHD
                                          2021       2022               2023

KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTAKULUT                           -33.271       -28.500       -28.500

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -33.271       -28.500       -28.500

VAALIT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           10.681        15.000

  TOIMINTAKULUT                           -45.577       -25.000       -10.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -34.896       -10.000       -10.000

KESKUSHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          226.259       220.000       241.000

  TOIMINTAKULUT                        -1.713.344    -1.876.859    -1.959.014

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -1.487.085    -1.656.859    -1.718.014

KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          909.917       828.465       659.829

  TOIMINTAKULUT                        -3.257.055    -3.404.465    -3.367.354

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -2.347.139    -2.576.000    -2.707.525

SIVISTYSTOIMEN HALLINTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           25.082        24.000        20.000

  TOIMINTAKULUT                          -252.554      -269.000      -341.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -227.472      -245.000      -321.000

VARHAISKASVATUS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          342.602       298.700       270.350

  TOIMINTAKULUT                        -4.643.514    -4.647.377    -4.778.417

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -4.300.911    -4.348.677    -4.508.067

PERUSOPETUS JA LUKIO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          434.483       504.100       384.027

  TOIMINTAKULUT                       -10.197.329   -10.534.634   -10.598.969
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  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -9.762.845   -10.030.534   -10.214.942

SIVISTYSPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          802.168       826.800       674.377

  TOIMINTAKULUT                       -15.093.396   -15.451.011   -15.718.386

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -14.291.228   -14.624.211   -15.044.009

VAPAA-AIKAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          523.656       464.000       543.414

  TOIMINTAKULUT                        -1.231.702    -1.132.000    -1.307.414

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -708.046      -668.000      -764.000

VIITASALO-OPISTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          212.665       202.703       227.495

  TOIMINTAKULUT                          -530.673      -513.737      -617.539

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -318.008      -311.034      -390.044

KULTTUURIPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                              320

  TOIMINTAKULUT                           -31.964       -30.000       -41.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -31.644       -30.000       -41.000

MUSEO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           33.313        31.400        29.780

  TOIMINTAKULUT                          -427.693      -403.400      -424.780

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -394.380      -372.000      -395.000

KANSALAISOPISTO
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          144.977       151.450       161.810

  TOIMINTAKULUT                          -651.311      -658.677      -770.869

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -506.334      -507.227      -609.059

KIRJASTO
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KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           13.632         7.000         6.000

  TOIMINTAKULUT                          -413.622      -427.999      -441.000

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -399.990      -420.999      -435.000

VAPAAN SIVISTYSTOIMEN PALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          928.564       856.553       968.499

  TOIMINTAKULUT                        -3.286.966    -3.165.813    -3.602.602

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -2.358.401    -2.309.260    -2.634.103

HALLINTO JA VIRANOMAISPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          171.615       158.744       202.750

  TOIMINTAKULUT                          -541.631      -610.665      -627.059

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -370.016      -451.921      -424.309

MAASEUTUPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          122.719       147.169       144.435

  TOIMINTAKULUT                          -206.599      -248.154      -245.126

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      -83.881      -100.985      -100.691

KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                           62.223        59.200        60.700

  TOIMINTAKULUT                          -708.702      -788.517      -884.621

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                     -646.479      -729.317      -823.921

VESI- JA VIEMÄRILAITOS
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          972.541     1.056.727     1.122.011

  TOIMINTAKULUT                          -565.984      -569.729      -687.360

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                      406.557       486.998       434.651

TUOTTAJAPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          317.271       221.267       196.142
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  TOIMINTAKULUT                        -5.077.552    -4.991.582    -3.448.142

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -4.760.282    -4.770.315    -3.252.000

RAVITSEMISPALVELUIDEN MYYNTI
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        1.733.662     1.736.401

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                    1.733.662     1.736.401             0

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                        3.380.029     3.379.508     1.726.038

  TOIMINTAKULUT                        -7.100.468    -7.208.647    -5.892.308

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                   -3.720.439    -3.829.139    -4.166.270

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          155.028       135.872       152.964

  TOIMINTAKULUT                          -154.930      -135.872      -152.964

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                           98                           0

KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                          155.028       135.872       152.964

  TOIMINTAKULUT                          -154.930      -135.872      -152.964

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                           98                           0

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
KÄYTTÖTALOUS
 TALOUS

  TOIMINTATUOTOT                       14.527.290    12.970.826    11.530.807

  TOIMINTAKULUT                       -76.076.396   -78.449.875   -35.196.633

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -61.549.106   -65.479.049   -23.665.826
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SAARIJÄRVEN KAUPUNKI
TULOSLASKELMA
  TOIMINTATUOTOT
   Myyntituotot
    Liiketoiminnan myyntituotot         3.572.478     3.271.993     2.643.916
    Täydet valtiolta saadut korvauk        10.956        15.000
    Korvaukset kunnilta ja kuntayht       317.826       342.384       333.644
    Muut suoritteiden myyntituotot      1.556.003     1.669.256       633.814
   Myyntituotot                         5.457.262     5.298.633     3.611.374
   Maksutuotot
    Opetus- ja kulttuuritoimen maks       457.543       413.088       380.710
    Yhdyskuntapalvelujen maksut           146.205       133.244       133.250
    Muut palvelumaksut                      8.129         8.400         8.500
   Maksutuotot                            611.876       554.732       522.460
   Tuet ja avustukset                   1.739.289       863.337     1.007.734
   Muut toimintatuotot
    Vuokratuotot                        5.955.352     5.831.789     6.007.739
    Muut toimintatuotot                   763.511       422.335       381.500
   Muut toimintatuotot                  6.718.862     6.254.124     6.389.239

  TOIMINTATUOTOT                       14.527.290    12.970.826    11.530.807

  TOIMINTAKULUT
   Henkilöstökulut
    Palkat ja palkkiot                -13.533.901   -14.040.007   -13.603.960
    Henkilösivukulut                   -3.722.066    -3.797.197    -3.551.371
   Henkilöstökulut                    -17.255.966   -17.837.204   -17.155.331
   Palvelujen ostot
    Asiakaspalvelujen ostot           -42.616.662   -44.049.750      -799.038
    Muiden palvelujen ostot            -7.539.797    -7.612.123    -7.160.037
   Palvelujen ostot                   -50.156.459   -51.661.873    -7.959.075
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat
    Ostot tilikauden aikana            -2.890.637    -2.754.312    -2.632.285
   Aineet, tarvikkeet ja tavarat       -2.890.637    -2.754.312    -2.632.285
   Avustukset
    Avustukset kotitalouksille           -271.053      -317.900      -448.200
    Avustukset yhteisöille             -1.151.290    -1.116.824      -988.153
   Avustukset                          -1.422.342    -1.434.724    -1.436.353 
   Muut toimintakulut
    Vuokrat                            -3.912.264    -4.372.806    -4.496.895
    Muut toimintakulut                   -438.728      -388.956    -1.516.694
   Muut toimintakulut                  -4.350.991    -4.761.762    -6.013.589

  TOIMINTAKULUT                       -76.076.396   -78.449.875   -35.196.633

  TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ                  -61.549.106   -65.479.049   -23.665.826

  Verotulot                            32.763.495    32.497.616    18.511.000
  Valtionosuudet                       34.234.400    36.141.306     8.687.000 
  Rahoitustuotot ja -kulut
   Korkotuotot                             30.105         8.000         8.000
   Muut rahoitustuotot                     48.097        32.482        48.000
   Korkokulut                             -50.727       -60.000      -100.000
   Muut rahoituskulut                     -37.874       -27.482       -38.000
  Rahoitustuotot ja -kulut                -10.399       -47.000       -82.000
  VUOSIKATE                             5.438.390     3.112.873     3.450.174
  Poistot ja arvonalentumiset
   Suunnitelman mukaiset poistot       -3.078.818    -3.259.755    -3.400.174
   Arvonalentumiset                      -207.766                     -50.000
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  Poistot ja arvonalentumiset          -3.286.584    -3.259.755    -3.450.174
  TILIKAUDEN TULOS                      2.151.806      -146.882             0
  TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ              2.151.806      -146.882             0
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Saarijärven kaupungin strategian onnistumisen edellytyksenä on, että henkilöstö tuottaa palvelut 
laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti. Noudatamme kaikessa toiminnassamme strategiaan kirjattuja 
yhteisiä arvojamme: avoimuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.  
Avoimuus viittaa sekä toiminnan läpinäkyvyyteen että avoimuuteen erilaisille ajatuksille.  
Oikeudenmukaisuus pitää sisällään rehellisyyden, laillisuuden ja yhdenvertaisuuden: jokainen 
työntekijä Saarijärven kaupungilla voi luottaa tulevansa oikeudenmukaisesti kohdeltua.  
Yhteisöllisyys viittaa hyvään Saarijärven henkeen, yhdessä tekemiseen ja toisista välittämiseen.    
 
Henkilöstöjohtamisessa ja -hallinnossa noudatetaan seuraavia periaatteita:  
 
 
1.Henkilöstön hankinta ja palkkaus 
 

• Henkilöstöä rekrytoitaessa uusiin toistaiseksi voimassa oleviin toimiin, tarvitaan kaupungin-
hallituksen päätös. Uudet virat perustaa kaupunginvaltuusto.  
 

• Rekrytoitaessa henkilöstöä vakinaiseen olemassa olevaan vakanssiin (virka/toimi) tai yli  
6 kuukauden määräaikaiseen palvelussuhteeseen täyttöluvasta päättää hallinto- ja henki-
löstöjohtaja. 
Täyttölupa on haettava myös silloin, kun henkilön työsopimus pohjautuu oppi- 
sopimuskoulutukseen. 

• Määräaikaiseen palvelussuhteeseen saa palkata työntekijän/viranhaltijan ainoastaan työ- 
sopimuslaista tai viranhaltijalaista löytyvillä perusteilla. Määräaikaisuuden peruste tulee 
merkitä selkeästi työsopimukseen/virkamääräykseen. Määräaikaisista palvelussuhteista  
toimitetaan vuosittain keskitetysti henkilöstöhallinnosta tieto pääluottamusmiehille  
(määräaikaistarkastelu). 
 

• Tiedossa oleviin vapautuviin virkoihin/toimiin varaudutaan etukäteen siten, että selvite-
tään, voidaanko ko. virka/toimi mahdollisesti jättää täyttämättä tai onko tehtävien uudel-
leen järjestäminen mahdollista. Mahdolliset uudet henkilöstötarpeet (esimerkiksi uudenlai-
nen osaaminen tai tehtäväprofiili) tulee ensisijaisesti järjestää kohdentamalla eläköitymis-
ten ja muiden syiden vuoksi vapautuvat virat/toimet uudelleen muuttunutta henkilöstötar-
vetta vastaavalla tavalla.  

• Mikäli nykyisen tehtävän hoitaminen käy sairauden tai heikentyneen työkyvyn vuoksi vai-
keaksi, työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteistyössä, voiko työntekijä 
palata työhönsä tai jatkaa työssä ja mitä se työpaikalta vaatii. Työntekijälle pyritään mah-
dollisuuksien mukaan löytämään työkykyä vastaava tehtävä. Erilaisia työkykyjärjestelyitä 
voidaan toteuttaa yhdessä työterveyshuollon kanssa sovitulla tavalla siihen asti, kunnes 
henkilö saavuttaa alimman vanhuuseläkeiän.  
Saarijärven kaupungilla on korvaavan työn toimintamalli käytössä.  
 

• Eläköitymisiän lähestyessä ”hiljaisen tiedon” siirtäminen tulee huomioida työjärjestelyissä.  
 

• Henkilöstölle pyritään turvaamaan mahdollisuus edetä kaupungin hierarkiassa koulutusta 
vastaavasti. 
 

• Harkinnanvaraisista palkka-asioista päättää hallinto- ja henkilöstöjohtaja. 
 

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain periaatteita noudatetaan henkilökunnan rekrytoinnissa, 
palkkauksessa ja kaikessa käytännön työelämässä. 
 

• Tehtäväkohtaista palkkaa määrättäessä tai siitä sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan mää-
räytymisperusteena on ensisijaisesti viranhaltijan/työntekijän tehtävien vaativuus.  
Työnantaja määrittelee tehtäväkohtaisen palkan tason tehtävän vaativuuden arviointijär-
jestelmän perusteella (hinnoittelutunnuskohtaiset tasokriteerit). 
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• Viranhaltijalla tai työntekijällä oleva koulutus tai kokemus ei ratkaise työn vaativuutta, 
vaan vaativuustarkastelu tehdään aina tosiasiallisten tehtävien perusteella. Ns. automaatti-
nen tehtäväkohtaisen palkan alentamismenettely (KVTES) esim. puuttuvan tutkinnon  
perusteella ei ole sopimuksen tulkinnan mukainen, mikäli se ei perustu tehtävän vaativuu-
den arviointiin. Jos ns. pätevän ja ns. epäpätevän tehtävissä ei ole tosiasiallisia eroja eikä 
tehtävän vaativuudessakaan ole eroja, tulee tehtäväkohtaisen palkan olla lähtökohtaisesti 
sama. Tehtäväkohtainen palkka voi olla erisuuruinen, jos epäpätevän ja pätevän tehtävissä 
on tosiasiallisia eroja ja sitä myöten myös tehtävän vaativuudessa on eroja.  
Epäpätevyysalennus voidaan tehdä ainoastaan kirjapalkkaan, alennusta ei voida tehdä tva-
taulukon mukaisiin palkkoihin. 
 
Epäpätevyysalennusta käytettäessä, asia on varmistettava ennen sopimuksen tekoa  
hallinto- ja henkilöstöjohtajalta tai henkilöstösihteeriltä. 
 

• Kaikista työsopimussuhteeseen otetuista henkilöistä tulee tehdä kirjallinen työsopimus. 
Työsopimus pitää allekirjoittaa ennen työsuhteen alkamista ja virkamääräys annetaan  
ennen virkasuhteen alkamista. Työsopimuksessa/virkamääräyksessä pitää olla maininta 
siitä, että palkkaus perustuu työnvaativuuden arviointiin (taso ja kriteeri ko. tasolle) ja ellei 
perustu, niin tämä pitää myös kirjata perusteluineen.  
 

• Tehtävän muutoksista johtuvasta palkkauksen muutoksesta päättää TVA:n perusteella  
esihenkilö (kriteerit). Epäselvissä tilanteissa asian käsittelee hallinto- ja henkilöstöjohtaja 
tai tarvittaessa arviointityöryhmä. 
 

• Saarijärven kaupungilla on laadittu etätyötä koskeva ohjeistus. Etätyömahdollisuus on 
sekä virka- että työsuhteessa olevilla. 

 
 

2. Varautuminen kuntarakenteen muutoksiin ja talouden tasapainottamiseen 
 
Henkilöstöltä edellytetään rakentavaa suhtautumista töiden uudelleen järjestelyyn ja kuntayhteis-
työn laajenemiseen. Suhtaudumme tulevaan avoimin mielin, ja yhteisöllisesti toimien löydämme 
ratkaisuja eteen tuleviin muutostarpeisiin.  
 
 
3. Virkavapauden tai työloman myöntäminen 
 
Harkinnanvaraista virkavapautta tai työlomaa voidaan myöntää: 
 

• Uudelle työntekijälle vuosiloman vastineeksi. 
 

• Toisen viran/toimen hoitamiseksi omassa kaupungissa tai yhteisössä, jossa kaupunki on 
jäsenenä. 
 

• Toisen viran/toimen hoitamiseksi toisen työnantajan palveluksessa, kun siitä katsotaan 
olevan hyötyä kaupungille tai asianomaiselle työntekijälle oman tehtävän hoidossa. Mikäli 
työntekijä/ viranhaltija ottaa vastaan toistaiseksi voimassa olevan virka- tai työ-
suhteen toisen työnantajan palveluksessa, virka- tai työlomaa ei myönnetä lain-
kaan. 
 

• Lyhyitä palkattomia virkavapauksia suositellaan palkkakustannusten pienentämiseksi.  
 

• Pitkien palkattomien virkavapauksien/työlomien kesto saa olla enintään 1 (yksi) vuosi ja 
ne tulee anoa vähintään 30 päivää ennen virkavapauden/työloman alkua. Jos virkavapaata 
/ työlomaa haetaan vain osalle viikkoa: 
Haettaessa 3–4 työpäivälle harkinnanvaraista virka- tai työvapaata, joka on välittömästi 
viikonloppua ennen tai jälkeen, hakemukseen tulee liittää yksi vapaapäivä ja viiden päivän 
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vapaaseen kaksi vapaapäivää. Viikonlopun molemmin puolin ajoittuvat virkavapaat 2 työ-
päivää esim. perjantai ja maanantai, anotaan ko. päivät erillisinä hakemuksina. Jos viikon-
lopun yhteyteen anottavaan vapaaseen sisältyy esim. 3 työpäivää torstai, perjantai ja 
maanantai, hakemus anotaan kahdessa osassa esim. torstai, perjantai, lauantai sekä maa-
nantai.  
 

• Työkykyä edistävät palkattomat kuntoutus- ja koulutusjaksot anotaan kuntoutuspäätök-
sessä mainitulle ajanjaksolle (esim. ma – pe). 
 
 

4. Matkakustannusten korvaukset 
 
Virkamatka on kunnan asianomaisen viranomaisen antamaan määräykseen perustuva matka, 
joka ei kuulu tavanomaiseen virantoimitukseen/tavanomaisiin työtehtäviin esim. koulutus.  
Ennen koko päivän kestävälle virkamatkalle lähtöä pitää tehdä Populuksen kautta hakemus esi-
henkilölle matkasta ja sen tarkoituksesta. Esihenkilön päätös on edellytyksenä matkakustannus-
ten korvausten maksamiselle mm. päiväraha. Matkakorvaukset maksetaan KVTES:in luvun 16 
määräysten mukaan. 
 
Matkalaskun tulee sisältää selvitys matkan tarkoituksesta, matkustustavasta, matkareitistä sekä 
saapumis- ja lähtemispäivämääristä kellonaikoineen kunkin paikkakunnan osalta. Sama ohjeistus 
koskee ajopäiväkirjaa. Laskussa on lisäksi mainittava, kenen määräyksestä tai minkä viranomai-
sen päätöksen perusteella virkamatka on tehty. Matkalaskun mukaan pitää liittää ko. päivän  
ohjelma. 
 
Matkalasku on esitettävä viivytyksettä matkan päätyttyä. Matkalasku on pyrittävä esittämään 
kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä sille, jolle voimassa olevien määräysten  
mukaan laskun hyväksyminen kuuluu. 
 
 
5. Perehdyttäminen ja osaamisen kehittäminen  
 
Saarijärven kaupunki haluaa työntekijöiden ja viranhaltijoiden pystyvän jatkuvasti kehittymään 
omassa tehtävässään ja ammatillisessa osaamisessaan. Osaamisen kehittäminen alkaa laaduk-
kaasta perehdytyksestä. Työuran edetessä jokainen työntekijä kehittyy jatkuvasti omassa työs-
sään. Organisaationa pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme mahdollisuuksia työtehtävissä  
uusiin haasteisiin ja uuden oppimiseen. Kouluttautumiseen kannustetaan ja työtehtäviin kiinteästi 
liittyvää kouluttautumista tuetaan talousarvion raamien rajoissa esihenkilön kanssa (kehityskes-
kustelussa) sovittavalla tavalla.   
 

• Esihenkilö on velvollinen perehdyttämään uudet työntekijät. Perehdyttäminen toteutetaan 
tekemällä jokaiselle uudelle henkilölle perehdyttämisohjelma INTRO-työkalun avulla. 

• Intrassa ylläpidetään perehtymisohjetta, jossa on yleisiä ohjeita kaupungin toiminnasta.  
• Esihenkilötyössä pyritään lisäämään henkilöstön tietämystä kaupungin toiminnasta ja  

kunkin työpanoksen liittymisestä siihen (esim. kehityskeskustelut) 
• Talousarvion hyväksymisen jälkeen esihenkilö ovat velvollisia käymään läpi työyksikölle 

asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet yksikön työntekijöiden kanssa. 
• Koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain ja käsitellään yhteistyöryhmässä. 

 
• Koulutukseen sisältyvien teoriapäivien (koulupäivät oppilaitoksessa) palkallisuus: 
• Koulutus tukee merkittävällä tavalla nykyisen työtehtävän hallintaa – palkallinen. 
• Henkilön omaehtoinen koulutus. Koulutus ei liity merkittävällä tavalla henkilön työtehtäviin 

– palkaton. 
• Henkilö on otettu palvelussuhteeseen oppisopimuskoulutuksen ajaksi – palkallinen. 

 
Työnantaja ei kustanna koulutuspäivistä aiheutuvia matkakustannuksia tai muita kulukorvauksia, 
ellei kyseessä ole työnantajan edellyttämä koulutus. 
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6. Onnistumis-/kehityskeskustelut 
 
Onnistumis-/kehityskeskustelut käydään vuosittain. Keskusteluiden tavoitteena on pysähtyä 
työntekijän asioiden äärelle ja käydä vastavuoroisen keskustelun avulla läpi työntekijän onnistu-
misia ja kehittymishaasteita, työntekijän työsuorituksen liittymistä organisaation tavoitteisiin ja 
merkitystä niiden saavuttamiselle, kehittymistavoitteita lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä sekä  
esihenkilön ja työnantajan mahdollisuuksia tukea työntekijää tämän työssä onnistumisessa.  
Onnistumis-/kehityskeskusteluiden käymisestä vastaa lähin esihenkilö. Samassa yhteydessä tar-
kastetaan tehtävän vaativuuden arviointilomakkeen/työnkuvauslomakkeen ja henkilökohtaisen  
suoriutumisen arviointilomakkeen ajantasaisuus ja tehdään tarvittavat muutokset.  
Allekirjoitettu tehtävän vaativuuden arviointilomake toimitetaan hallinto- ja henkilöstöjohtajalle. 
 
 
7. Henkilöstön muistaminen 

 
Henkilökuntaa muistetaan pitkäaikaisesta Saarijärven kaupungilla tehdystä työstä rahalahjalla 
seuraavasti: 

 
• 20 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa     541,52 euroa 
• 30 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa  1 083,04 euroa 
• 35 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa   1 624,56 euroa 
• 40 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa  2 166,08 euroa 
• 45 vuoden palvelu Saarijärven kaupungin palveluksessa  2 707,60 euroa 

(euromäärät 1.10.2022 alkaen) 
 

Rahalahjat ovat saajalleen veronalaista tuloa.  
Henkilökuntaan kuuluvan vakinaisessa palvelussuhteessa olevan henkilön täyttäessä 
50 vuotta, hänelle hankitaan lahja, jonka arvo saa olla enintään 150,00 euroa. 
Muistamisesta ovat vastuussa esihenkilöt. 
 
Kuntaliiton ansiomerkkejä ei jatkossa haeta, ellei työntekijä merkin hakemista erikseen 
pyydä. Hakemista voi pyytää, kun palvelussuhde on kestänyt Saarijärven kaupungilla 
30 tai 40 vuotta. 
 
Eläkkeelle siirtyvälle työntekijälle/viranhaltijalle järjestetään läksiäistilaisuus, johon voi osallistua 
ainakin ao. tulosyksikön henkilöstö. Tilaisuudessa hänelle luovutetaan taulu/grafiikkatyö. 
 
 
8. Henkilöstön hyvinvointi 
 
Työkykyä ylläpitävää toimintaa kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.  
Kaupunki varaa vuosittain määrärahan tyhy-toimintaan.  
 
 
9. Vuosilomat 
 
Vuosilomat pitää pyrkiä pitämään siten, että 31.12.vv jäljelle jäävien lomien määrä on enintään 
10 – 13 lomapäivää (vaikutus lomapalkkavelan euromäärään). 
 
Viranhaltijalla/työntekijällä on oikeus siirtää vuosilomaa sairauden, synnytyksen tai tapaturman 
aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi. Loman aikana ilmenevän työkyvyttömyyden perusteella 
siirto-oikeus on jo ensimmäisestä työkyvyttömyyspäivästä lukien. 
 
Työkyvyttömyyden vuoksi tapahtuva vuosiloman siirtäminen koskee vain niitä lomapäiviä, jotka 
sijoittuvat työkyvyttömyysajalle. 
 
Vuosiloman siirto edellyttää, että viranhaltija/työntekijä pyytää siirtoa välittömästi.  
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Terveydenhuollon ammattihenkilön todistuksen esittäminen katsotaan siirtämistä koske-
vaksi pyynnöksi. Siirto astuu voimaan siitä päivästä alkaen, kun sairauslomasta ja sairauslomato-
distuksesta on ilmoitettu esihenkilölle.  
 
 
10. Sairauspoissaolot 
 
Kaupungilla on käytössä Aktiivisen puuttumisen toimintamalli pitkittyneessä ja usein toistuvissa 
sairauspoissaoloissa. Toimintamalli sisältää ne toimenpiteet, joilla tuetaan henkilöstön työssä  
selviytymistä. Esihenkilöt käyvät mallin mukaiset keskustelut työntekijöiden kanssa pitkittyneessä 
ja usein toistuvissa sairauspoissaoloissa. Keskustelut on käytävä viimeistään silloin, kun työnte-
kijä on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana yli viisi (5) kertaa ja/tai 30 kalenteripäivää pois 
työstä sairauden vuoksi. Esihenkilö ilmoittaa työterveyshuollolle, kun työntekijä on ollut joko yh-
täjaksoisesti tai lyhemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden. Täytetty lomake tu-
lee toimittaa aina hallinto- ja henkilöstöjohtajalle. Lomake löytyy kaupungin intrasta. 
 
Sairauspoissaolokäytännöt 
Tämä ohjeistus koskee sairauden ja tapaturmien aiheuttamia työkyvyttömyystilanteita. 
 
Esihenkilö voi myöntää sairauslomaa 1-3 työpäivää. 
Terveyden-/sairaanhoitajantodistus on riittävä 4-6 kalenteripäivää. 
Yli 6 kalenteripäivää jatkuvasta työkyvyttömyydestä on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. 
 
Esimerkkitaulukko: 
 

ma ti ke to pe la su ma ti ke to 
ES ES ES TH TH TH vp L->    
           
työ ES ES ES TH TH TH L->    
           
työ työ ES ES ES vp vp TH L->   
           
työ työ työ ES ES vp vp ES TH L->  
           
työ työ työ työ ES vp vp ES ES TH L-> 
           

 
Työfysioterapeutin kirjoittama sairauslomatodistus hyväksytään 1-5 kalenteripäivää, minkä  
jälkeen tarvitaan lääkärintodistus.  
 
Sairastumisesta ja työkyvyttömyydestä on ilmoitettava esihenkilölle aina viivytyksettä. Ilmoitusta 
ei voi tehdä pelkästään tekstiviestillä tai sähköpostilla, vaan esihenkilöön tai hänen sijaiseensa on 
saatava puhelinyhteys. Jollei puhelinyhteys onnistu, esimiehelle voi jättää yhteydenottopyynnön.  
 
Esihenkilö voi perustellusta syystä vaatia työntekijää esittämään työterveyshuollon lääkärin tai  
hoitajan todistuksen työkyvyttömyysajalta myös lyhyissä poissaoloissa. 
 
Mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekir-
joituspäivämäärästä, sairausloman ensimmäinen päivä on palkaton. Esihenkilöiden tulee toimittaa 
sairauslomatodistukset viipymättä palkkatoimistoon suljetussa kirjekuoressa tai skannattuna  
salattuna sähköpostina.  
 
Sairauslomatodistuksessa olevat henkilötiedot ovat henkilötietolain mukaisia arkaluontoisia  
henkilötietoja. Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka näiden  
tietojen perusteella valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat  
niitä toimeen. Työnantajan on nimettävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy 
terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. Saarijärven kaupunginhallitus on nimennyt käsittely-
oikeudet henkilön esihenkilölle tai hänen sijaiselleen, palkkasihteereille, henkilöstösihteerille ja  
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hallinto- ja henkilöstöjohtajalle sekä kaupungin nimeämille työterveyslääkäreille. Sairausloma-
diagnoosit tallennetaan myös Sirius-järjestelmään, jossa käyttöoikeudet on rajattu em. mukai-
sesti. 
 
Lääkärintodistuksessa tulee olla mahdollisten etuuksien käsittelyn kannalta keskeiset tiedot, joita 
ovat diagnoosi, ajanjakso, sairaus/tapaturma merkintä, nimenselvennys ja sv-leima.  
Ilman diagnoosia olevaa sairauspoissaolotodistusta ei voida hyväksyä. Mikäli työntekijä ei halua 
kertoa syytä poissaoloonsa, hänelle voidaan myöntää palkaton virka-/työvapaa ko. ajalle.  
Esim. suru, avioero, työpaikan ristiriitatilanteet tai sopeutumishäiriöt eivät ole sairauksia, eivätkä 
sairausloman myöntämisen perusteita.  
 
Lääkärintodistus on asiantuntija-arvio henkilön työkyvystä. Esihenkilö tekee päätöksen sairauslo-
man palkallisuudesta. Muusta kuin työntekijän omasta sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta 
johtuva työkyvyttömyys ei aiheuta työnantajalle sairausajan palkanmaksuvelvollisuutta. Jos kyse 
ei ole työntekijän omasta sairaudesta, niin poissaolo pyritään mahdollistamaan muulla virka- tai 
työvapaalla. 
Mikäli lääkärintodistuksen diagnoosi ei oikeuta sairauslomaan (esim. Z-koodi) tai työntekijän esi-
henkilölle esittämää syytä ei voida muusta syystä hyväksyä palkallisen sairausloman perusteeksi, 
on kyseessä palkaton muu virka-/työvapaa (ei sairausloma). 
 
Mikäli osa-aikaisen työntekijän työkyvyttömyys jatkuu työntasauspäivinä (esim. viikko työtä, 
viikko vapaata), toimittaa työntekijä lääkärintodistuksen esihenkilölle myös työntasauspäivien 
ajalta jatkuvasta työkyvyttömyydestä. Näin varmistetaan, ettei sairausloma katkea, jotta työnan-
taja voi hakea Kela-korvausta koko ajalle. 
 
Sairausvakuutuslaki ja työterveyshuoltolaki (30, 60 ja 90 päivää): 
Sairauspäivärahaa on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun etuisuutta  
halutaan saada. Koskee myös osasairauspäivärahaa. 
 
 • 30 päivää 
Sairauspoissaolosta ilmoittaminen. 
Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuollolle viimeistään silloin, kun työntekijä on ollut joko 
yhtäjaksoisesti tai lyhemmissä jaksoissa poissa työstä yhteensä kuukauden. 
Esihenkilö toimittaa aktiivisen puuttumisen malli -kaavakkeen (keskustelu käyty yhdessä työnte-
kijän kanssa) työntekijän luvalla työterveyshoitajalle.  
 
• 60 päivää 
Päivärahaetuisuuden hakemista koskeva määräaika. 
Kelan kuntoutustarvearvio. 
 
• 90 päivää 
Työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto selvittävät yhteisesti työntekijän mahdollisuuksia  
palata työhön. Työterveyshuolto laatii sairauspäivärahakäsittelyä varten lausunnon työkyvystä. 
Työntekijälle tulee Kelasta ilmoitus. 
 
Sairausloman keskeyttäminen voi tulla kyseeseen tilanteissa, joissa kuntoutuminen on edennyt 
arvioitua nopeammin. Keskeyttämisestä tehdään kirjallinen päätös. 
 
 
11. Työtapaturma/ammattitauti 
 
Työntekijällä on velvollisuus: 

• Ilmoittaa vahinkotapahtumasta heti olosuhteiden salliessa. 
• Haettava tiettyjä korvauksia erikseen (vuoden määräaika korvausmenon syntymisestä). 
• Mennä tutkimuksiin, ottaa vastaan sairaanhoitoa ja edistää kuntoutusta. 

 
Työnantajan velvollisuus on: 

• Tehtävä tapaturmailmoitus vakuutusyhtiöön viipymättä ja viimeistään 10 arkipäivän kulu-
essa saatuaan tiedon vahingosta. Tapaturmailmoitus on edellytys korvauksen maksami-
selle. 
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• Sanktiot mahdollisia, jos tapaturmailmoitusten toimittaminen viivästyy toistuvasti 
 
Kaupungin vakuutukset ovat OP Vakuutus Oy:ssa.  
 
Vakuutusyhtiö on tehnyt sopimuksen Terveystalon kanssa. Tästä syystä työtapaturmatapauksissa 
(ei koske ensiaputilanteita) lääkärin tulee kirjoittaa mahdollinen lähete aina Terveystalolle, ei kes-
kussairaalaan. 
 
Mikäli jatkotoimenpiteiden kustannuksiksi arvioidaan yli 300,00 euroa, pitää pyytää vakuutusyhti-
öltä maksusitoumus ennen ajanvarausta. Sitoumus pitäisi tulla 24 tunnin sisällä. 
 
Ohjeita vahinkotilanteessa toimimiseen löytyy osoitteesta vahinkoapu.op.fi (toimii myös mobii-
listi) 
Lisäksi ohjeistusta ja linkkisivujen osoitteet ovat kaupungin intrassa. 
 
Esihenkilöillä on käytössään Terveystalon Sirius HR digitaalinen työkalu, joka tukee työkyvyn hal-
linnan, seurannan ja tuen toteuttamista työpaikan ja työterveyden yhteistyönä. 
 
Henkilöstöpalvelut skannaavat kaikista sairauspoissaoloista tiedot Siriukseen. Siriuksesta tulee 
hälytys ko. esihenkilön sähköpostiin, jos hänen alaisuuteensa kuuluva henkilö on ollut viimeisen  
12 kuukauden aikana yli viisi (5) kertaa ja/tai 30 päivää pois työstä. 
 
Saarijärven kaupungin työterveyspalvelut tuottaa Suomen Terveystalo Oy erillisen työterveysso-
pimuksen mukaisesti. 
 
Saarijärven kaupungilla on käytössä kevennetyn ja korvaavan työn toimintamalli. Tätä toiminta-
mallia voidaan käyttää tilanteissa, kun työntekijä on estynyt tekemästä vakiintunutta tai työsopi-
muksen mukaisia työtehtäviään, mutta hän kykenee terveyttään vaarantamatta tekemään väliai-
kaisesti jotakin muuta työtä omalle työnantajalleen. Korvaava työ perustuu yhteistyöhön työter-
veyden kanssa, työntekijän ja työnantajan yhteiseen neuvotteluun ja työntekijän suostumukseen. 
 
 
12. Tilapäinen hoitovapaa (KVTES V luku 9 §) 
 
Viranhaltijan/työntekijän lapsen tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen, joka  
ei ole täyttänyt 12 vuotta taikka vammaisen lapsensa sairastuessa äkillisesti, viranhaltijalla/työn-
tekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai tämän hoitamiseksi tilapäistä hoitova-
paata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Sama oikeus on myös lapsen vanhemmalla, joka ei 
asu tämän kanssa samassa taloudessa. Tilapäiseen hoitovapaaseen oikeutetut saavat olla tilapäi-
sellä hoitovapaalla saman kalenterijakson aikana, mutta eivät yhtä-aikaisesti. Tilapäinen hoitova-
paa on tarkoitettu ensisijaisesti lapsen hoidon järjestämistä varten.  
 
Tilapäistä hoitovapaata voi saada enintään 4 työpäivää kerrallaan. Tilapäisen hoitovapaan ajalta 
maksetaan varsinainen palkka enintään kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen sairastu-
misesta lukien riippumatta siitä, ovatko ne työpäiviä vai eivät. Mikäli lapsi sairastuu kesken työ-
vuoron, palkallinen aika on enintään kolme seuraavaa kalenteripäivää. 
 
Esihenkilölle on ilmoitettava välittömästi tilapäisen hoitovapaan käyttämisestä, sen syystä ja  
sen arvioidusta kestoajasta. Viranhaltijan/työntekijän on esitettävä luotettava selvitys tilapäisen 
hoitovapaan perusteesta sekä tarvittaessa selvitettävä, ettei toinen lapsen vanhemmista käytä 
tilapäistä hoitovapaata samanaikaisesti. Saarijärven kaupunki työnantajana suhtautuu ymmärtä-
väisesti perheen ja työn yhteensovittamisen haasteisiin. Luotettavaksi selvitykseksi katsotaan 
työntekijän esihenkilölle antama kuvaus tilanteesta: lapsen oireet ja muut hoidon järjestämis-
mahdollisuudet (käytännössä puolison mahdollisuus hoitaa lasta). Selvitys voidaan antaa suulli-
sesti (puhelimessa) tai esihenkilön pyynnöstä kirjallisesti.  
Tilanteessa, jossa poissaoloja on lapsiperheen mittapuussa poikkeuksellisen paljon, tai mikäli  
herää epäily väärinkäytöksestä, esihenkilöllä on kuitenkin oikeus pyytää työntekijää esittämään 
selvityksensä tueksi terveydenhuollon ammattilaisen todistus lapsen tilapäisen hoidon tarpeesta. 



  Yhteistyöryhmä 17.11.2022 

9 
 

Tällöin työntekijän vastuulla on hankkia pyydetty todistus lasta hoitavalta lääkäriltä/terveyden-
hoitajalta/terveysasemalta/lääkäriasemalta/neuvolasta. Mikäli tällaisessa tilanteessa todistusta ei 
toimiteta, vapaa myönnetään palkattomana vapaana yksityisasioiden hoitamiseen.  
 
Tilapäisen hoitovapaan tilalta voidaan sopia työtehtävien ja lasten hoidon ja työntekijän jaksami-
sen salliessa myös etätyöohjeita ja -sopimusta pitemmästä väliaikaisesta koko- tai osa-aikaisesta 
etätyöstä.  
 
 
13. Sivutoimet ja kilpaileva toiminta 
 
Työntekijä/viranhaltija ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka 
huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän/viranhaltijan asema ilmeisesti vahingoittaa hänen 
työnantajaansa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona.  
 
Virkasuhteessa olevan henkilön on tehtävä sivutoimesta ilmoitus esihenkilölle tai sivutoimilupa on 
anottava lautakunnalta. Kaupunginhallituksen alaisen viranhaltijan osalta sivutoimilupa anotaan 
kaupunginhallitukselta. 
 
Sivutoimista ja kilpailevan toiminnan arvioinnista annetaan erillinen ohje vuoden 2023 aikana.  
 
 
14. Henkilöstökertomus 
 
Henkilöstökertomus laaditaan tilinpäätöksen yhteydessä.   
 
 
15. Työsuojelu / työsuojelutoimikunta 
 
Työsuojelusta vastaa työsuojelutoimikunta, jonka toimintaa ohjaa työsuojelun toimintaohje. 
 
 
16. Yhteistoiminta / Yhteistyöryhmä 
 
Työnantajan ja henkilöstön välisiä asioita käsitellään työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteis-
toiminnasta kunnissa annetun lain mukaisesti.  



muutos
kpl esitys kpl hlö tilap./ vahvuus 2023 2023

2022 2023 2023 vakin. määräaik 1.11.2022 eläke hlö
(ei sij) yhteensä ennuste tarve

KONSERNIPALVELUT

ELINVOIMAPALVELUT
Työllisyys, kierrätys
työllisyyspäällikkö 1 1 1 1 1
asiakasneuvoja 0 1 1 0 0 1 henkilön siirto hallinnon tukipalveluista
myymälän hoitaja 1 1 1 1 1
kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja 1 -1 0 1 2 3 0 HVA siirto 3 hlöä
palveluohjaaja 0 0 2 2 2
it-tukihenkilö 1,08 1,08
kierrätyskeskustyöntekijä 5,88 5,88
kiinteistönhoitaja 1 1
rakennustyömies 1 1
ravitsemistyöntekijjä 1 1
toimistotyöntekijä 1 1
työnjohtaja 1 1
ympäristötyöntekijä 3,94 3,94

Työllisyys yhteensä 3 0 3 3 19,9 22,9 0 5

Kehittäminen
elinkeinojohtaja 1 1 1 1 1
yritysneuvoja/hankekoordinaattori 1 1 1 1 1
yritysneuvoja 1 1 1 1 1
projektipäällikkö 1 1 1

Kehittäminen yhteensä 3 0 3 3 1 4 0 4

Kaavoitus
kaavoitusjohtaja 1 1 1 1 1
aluearkkitehti 1 1 1 1 1
kaavoitusinsinööri 1 1 1 1 1  
mittaustyönjohtaja 0 0 0,05 0,05 0,05
kaavasuunnittelija 2 2 0,8 0,8 2 rekrytointi kesken 100% kaavasuunnittelija

Kaavoitus yhteensä 5 0 5 3,85 0 3,85 0 5,05

Maankäytöpalvelut
maankäyttöpäällikkö 1 1 1 1 1
suunnittelusihteeri 1 1 1 1 1
mittaustyönjohtaja 1 1 0,7 0,7 0,7
mittausmies 1 -1 0 1 1 1 0
paikkatietoinsinööri 1 1 1

Maankäyttöpalvelut yhteensä 4 0 4 3,7 0 3,7 1 3,7

ELINVOIMAPALVELUT YHTEENSÄ 15 0 15 13,55 20,9 34,45 1 17,75
KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO
Asuntopalvelut
isännöitsijä 1 1 0,8 0,8 1

Asuntopalvelut yhteensä 1 0 1 0,8 0 0,8 0 1

KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINTO YHTEENSÄ 1 0 1 0,8 0 0,8 0 1
KESKUSHALLINTO
Keskushallinto (johto yms.)
kaupunginjohtaja 1 1 1 1 1
hallinto- ja henkilöstöjohtaja 1 1 1 1 1
talousjohtaja 1 1 1 1 1
markkinointisihteeri 1 -1 0 1 1 1
markkinointikoordinaattori 1 1

Keskushallinto yhteensä 4 0 3 4 0 4 0 4

Hallinnon tukipalvelut
asiakasneuvoja 4 -1 3 4 4 3 henkilön siirto työllisyyteen
hallintosihteeri 3 3 2 2 2
henkilöstösihteeri 1 1 1 1 1 1 palkkasihteerin siirto
it-suunnittelija 3 3 2,5 2,5 2,5
kirjanpitäjä 1 -1 0 1 1 0 HVA siirto
laskentasihteeri 5 -1 4 5 5 4 HVA siirto 1
palkkasihteeri 3 3 3 3 2 palkkasihteeri henkilöstösihteeriksi
palvelusihteeri 2 2 1 1 1
pääkirjanpitäjä 1 1 1 1 1
tietohallintopäällikkö 1 1 1 1 1

Hallinnon tukipalvelut yhteensä 24 -3 21 21,5 0 21,5 1 17,5

KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 28 -3 24 25,5 0 25,5 1 21,5
KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ 44 -3 40 39,85 20,9 60,75 2 40,25

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSPALVELUT
Sivistystoimenhallinto
sivistysjohtaja 1 1 1 1 1
hyvinvointikoordinaattori 1 1 1 KV 6.6.2022 §25
hallintosihteeri 1 1 1 1 1

Sivistystoimenhallinto yhteensä 3 0 3 2 0 2 0 3

Varhaiskasvatus 
varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1
päiväkodin johtaja 2 2 2 2 2
toimistosihteeri 1 1 1 1 1
hanketyöntekijä 0 0
kiertävä varhaiskasvatuksen erityisopettaja 2 1 3 2 2 3 nimikkeenmuutos siv.ltk 25.10.22 § 72
varhaiskasvatuksen erityisopettaja 1 -1 0 1 0,8 1,8 nimikkeenmuutos siv.ltk 25.10.22 § 72
varhaiskasvatuksen opettaja 19 19 22,08 22,08 1
varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 26 -1 25 22,65 22,65 3 nimikkeenmuutos siv.ltk 25.10.22 § 72
kiertävä varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 3 1 4 2 2 3 nimikkeenmuutos siv.ltk 25.10.22 § 72

VAKANSSIT HENKILÖSTÖ, vahvuus
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vast.ryhmäperhepäivähoitaja 3 -3 0 0 0
ryhmäperhepäivähoitaja 4 -3 1 1 1
ryhmäavustaja 8 8 5,1 5,1 1
varhaiskasvatuksen ryhmäavustaja 1 1
henkilökohtainen avustaja 4 4 1 2 3
varhaiskasvatuksen avustaja 1 1
perhepäivähoitaja 8 8 4 4

Varhaiskasvatus  yhteensä 82 -6 76 66,83 2,8 69,63 5 10

Perusopetus
yhtenäiskoulun rehtori 1 1 1 1 1
Apulaisrehtori 1 1 1 1 1
koulusihteeri 2 2 2 2 2
it-suunnittelija 0 0 0,5 0,5 0,5
vastaava koulukuraattori 1 -1 0 0 0 siirto HVA
koulukuraattori 1 -1 0 1 1 2 0 siirto HVA
koulupsykologi 2 -2 0 1 1 0 siirto HVA
erityisluokanopettaja 9 9 7 7
erityisopettaja 2 2 2 2
lehtorit 22 -1 21 17,85 17,85 2 nimikkeenmuutos siv.ltk 25.10.22 § 72
perusopetuksen oppilaanohjauksen lehtori 1 1 0
luokanopettaja 29 29 18,79 4 22,79 1
tuntiopettaja 7 7 7,15 7,43 14,58 ma.resurssiopettaja 9.1-31.12.2023
tuntiopettaja (päätoiminen) 2 2 3 1,13 4,13
tuntiopettaja, sivut. 0,12 0,12
hanketyöntekijä 0 0 1 1
aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja 1 1 0
kasvatusohjaaja 1 1 1 1
koulunkäyntiohjaaja   19 19 16,94 8,16 25,1 1
Peruskoulu yhteensä 101 -5 96 80,23 22,84 103,07 4 4
Lukio  
rehtori 1 1 1 1
koulusihteeri 0 0 0 0
lehtorit 10 1 11 7 7 nimikkeenmuutos siv.ltk 25.10.22 § 72
lukion ja perusopetuksen opinto- ja oppilaan ohjauksen lehtori 1 1 1
tuntiopettaja 2 2 1,77 0,25 2,02
Lukio yhteensä 14 1 15 10,77 0,25 10,02 0 0

Perusopetus ja lukio yhteensä 115 -4 111 91 23,09 113,09 4 4

SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ 200 -10 190 159,83 25,89 184,72 9 17
VAPAAN SIVISTYSTOIMENPALVELUT
Vapaa-aikapalvelut
vapaa-aikasihteeri 1 -1 0 1 1
vapaa-aikapäällikkö 0 1 1
hallintosihteeri 1 1 1 1
etsivä nuorisotyöntekijä 2 2 2 2
erityisnuoriso-ohjaaja 1 1
nuoriso-ohjaaja 1 1 2 2
erityisryhmien liikunnanohjaaja 2 2 1 1
liikunnanohjaaja 0 0 1 1
uinninvalvoja 2 2 2 2
kahvionhoitaja 1 1 1 1
lippukassanhoitaja 1 1
ulkoilualueiden työntekijä 3 3 1,5 1,5 2,5 yhden lisäys jäähallin tulon myötä
kerho-ohjaaja 0,31 0,31

Vapaa-aikapalvelut yhteensä 14 0 14 10,5 3,31 13,81 0 2,5

Museo
museotoimen johtaja 1 1 1 1
museoamanuenssi 1 1 1 1
museotyöntekijä 1 1 1 1
toimistosihteeri 1 1 0
lipunmyyjä-museojärjestelijä,tukityöllistetty 0 0 1 1

Museo yhteensä 4 0 4 3 1 4 0 0

Kirjasto
kirjastotoimenjohtaja 1 1 1 1
kirjastoautonkuljettaja-virkailija 1 1 1 1
kirjastonhoitaja 3 3 1 1
kirjastovirkailija 4 4 3 3 1

Kirjasto yhteensä 9 0 9 6 0 6 1 0

Kansalaisopisto
opiston rehtori 0 0 0,5 0,5
koulutussuunnittelija 1 1 1 1
musiikinopettaja 1 1 1 1
opistosihteeri 1,5 1,5 1,5 1,5

Kansalaisopisto yhteensä 3,5 0 3,5 4 0 4 0 0

Viitasalo-opisto
opiston rehtori 1 1 0,5 0,5
opistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5
musiikinopettaja 3 3 3 3
tuntiopettaja (päätoim.) 5 5 2 1,12 3,12
tuntiopettaja, sivut. 0 0 0,88 0,88

Viitasalo-opisto yhteensä 9,5 0 9,5 6 2 8 0 0

VAPAAN SIVISTYSTOIMENPALVELUT YHTEENSÄ 40 0 40 29,5 6,31 35,81 1 2,5

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 240 -10 230 189,33 32,2 220,53 10 19,5

TEKNINENTOIMI

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT
Hallinto- ja viranomaispalvelut
tekninen johtaja 1 1 1 1



hankejohtaja (määräaik. 31.7.23 saakka) 0 0 0,55 0,55
ympäristösihteeri 1 1 1 1
rakennustarkastaja 1 1 1 1
lupavalmistelija 1 1 1 1 2
mittamies 0 0 1 1
mittaustyönjohtaja 0 0 0,2 0,2
projektityöntekijä 0 0 2 2

Hallinto- ja viranomaispalvelut yhteensä 4 0 4 3,75 5 8,75 0 0

Maaseutupalvelut
maaseutupäällikkö 1 1 1 1
maaseutuasiamies 3 3 1 1 2

Maaseutupalvelut yhteensä 4 0 4 2 1 3 0 0

Kunnallistekniikka
maanrakennusmestari 1 1 1 1
työnjohtaja 1 -1 0 1 1 1 Toimen lakkautus eläköitymisen myötä. 
yhdyskuntainsinööri 1 1 Uuden viran perustaminen 1.5.2023 lukien
kunnallistekniikan työntekijät 7,5 7,5 5 5
puutarhuri 1 1 1 1
puistotyöntekijä 0 0 0 3 3

Kunnallistekniikka yhteensä 10,5 0 10,5 8 3 11 1 0

Vesi- ja viemärilaitos
puhdistamon hoitaja 2 2 2 2
vesilaitoksen hoitaja 1 1 0

Vesi- ja viemärilaitos yhteensä 3 0 3 2 0 2 0 0

Tuottajapalvelut
Kunnossapito
kunnossapitorakennusmestari 1 1 1 1
rakennuttajarakennusmestari 1 1 1 1 1
kirvesmies 4 4 2 2
lvi-asentaja 2 2 2 2
maalari 1 1 1 1
rakennusalan yleisammattimies 1 1 1 1
Ravitsemispalvelut
Ravitsemispalvelupäällikkö 1 -1 0 1 1 0 yhtiö 1.1.2023 tekn.ltk 28.9.22 § 62
Ravitsemispalveluesimies 1 -1 0 1 1 0 yhtiö 1.1.2023 tekn.ltk 28.9.22 § 63
Kokki 17 -17 0 14,5 14,5 2 0 yhtiö 1.1.2023 tekn.ltk 28.9.22 § 64
Ravitsemistyöntekijä 10 -10 0 6,59 1,57 8,16 0 yhtiö 1.1.2023 tekn.ltk 28.9.22 § 65
Kiinteistönhoito
kiinteistönhoidon esimies 1 1 1 1
kiinteistönhoitaja 11 -1 10 9 1 10 1 Tekn.ltk 28.9.22 § 62
Puhtauspalvelut
siivoustyönjohtaja 1 1 1 1
siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 1 1
siivooja 9 -1 8 6,06 1 7,06 3 Tekn.ltk 28.9.22 § 62
laitoshuoltaja 12 12 8,62 8,62 1

Tuottajapalvelut yhteensä 73,5 -31 42,5 57,77 3,57 61,34 8 0

TEKNISET JA YMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ 95 -31 64 73,52 12,57 86,09 9 0

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT
Jätehuoltoasiamies 1 1 1 1
Jätehuoltosuunnittelija 1 1 1 1

Jjätehuollon viranomaispalvelut yhteensä 2 0 2 2 0 2 0 0

JÄTEHUOLLON VIRANOMAISPALVELUT YHTEENSÄ 2 0 2 2 0 2 0 0
TEKNINENTOIMI YHTEENSÄ 97 -31 66 75,52 12,57 88,09 9 0

KAIKKI YHTEENSÄ 381 -44 336 304,7 65,67 369,37 21 59,75
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