
VALTUUSTOSTRATEGIAN TOIMEENPANO-OHJELMA 2023-2027 TOTEUTUNUT  

TOIMENPITEISSÄ

Vaikuttaa HYTE-kertoimeen = EI ALOITETTU

Saarijärvi tunnetaan laadukkaista kasvatus-, koulutus-, kulttuuri- ja liikuntapalveluistaan
TAVOITE MITTARI(t) AIKATAULU VASTUUALUE VASTUUHENKILÖ 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 Kaupunginjohtaja

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 Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuusohjelman laatiminen Valmistunut ohjelma 2023 Sivistyspalvelut Hyvinvointikoordinaattori

Palvelutuotannossa huomioidaan kestävä 
kehitys ja elinympäristön säilyminen

Ilmasto-ohjelman laadinta 2023 - 2027 Kaikki toimialat Ympäristösihteeri

Uudet energiapoliittiset ratkaisut edistävät 
kaupungin vihreää siirtymää ja vahvistavat 
kaupungin taloutta

Tehdyt päätökset 2023 - 2027 Kaikki toimialat Kaupunginjohtaja

Etsitään uusia tapoja palveluiden 
kehittämiseen ja tuottamiseen 
hankerahoituksen keinoin

Myönnetyt hankerahoitukset 2023 - 2027 Kaikki toimialat Hankekoordinaattori

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

Laadukkaat, tasavertaiset ja saavutettavat 
kirjastopalvelut, osaava henkilökunta

Asiakastyytyväisyyskyselyt, 
Kävijämäärät (pk ja auto)

2023 - 2027 Vapaa sivistystoimi Kirjastotoimenjohtaja

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 Museotoimenjohtaja 

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 Kirjastotoimenjohtaja

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 
koulutuspalvelut 

Toimintaympäristössä 
tapahtuvien muutosten 

huomioiminen

Laadukkaat liikunta- ja 
kulttuuripalvelut

saajaakmi
Konekirjoitusteksti
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