
Valtuustostrategia 2023-2027 





Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Toimintaympäristössä tapahtuvien 
muutosten huomioiminen

Palvelut pidetään talouden kestävällä tasolla, 
joka vastaa asukasmäärää ja palvelutarvetta

Palveluiden kustannukset € / asukas Kaikki toimialat Toimialajohtajat

Digitalisaation hyödyntäminen, uusien 
palveluiden kehittäminen 

Digitaalisten palvelujen määrän kasvu, Kaikki toimialat Toimialajohtajat

Omistajapoliittisten linjausten määritys Päätös omistajapoliittisista linjauksista Konsernijohto Kaupunginjohtaja

Yhteistyön kehittäminen ympäröivän 
yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa (mm. 
kaupungin ja yhdistysten yhteistyön 
kehittäminen)

Yhteistyösopimusten määrä ja niiden 
vaikuttavuus,
Järjestettyjen asiakasraatien/-foorumien määrä

Kaikki toimialat Hyvinvointikoordinaattori

Osallisuusohjelman laatiminen Valmistunut ohjelma Sivistyspalvelut Hyvinvointikoordinaattori

Palvelutuotannossa huomioidaan kestävä 
kehitys ja elinympäristön säilyminen

Ilmasto-ohjelman laadinta Kaikki toimialat Ympäristösihteeri

Uudet energiapoliittiset ratkaisut edistävät 
kaupungin vihreää siirtymää ja vahvistavat 
kaupungin taloutta

Tehdyt päätökset Kaikki toimialat Kaupunginjohtaja

Etsitään uusia tapoja palveluiden kehittämiseen 
ja tuottamiseen hankerahoituksen keinoin

Myönnetyt hankerahoitukset Kaikki toimialat Hankekoordinaattori

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



Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Laadukkaat liikunta- ja 
kulttuuripalvelut

Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien 
ylläpitäminen yhteistyössä seurojen  ja 
yhdistysten kanssa. 

Harrastusmahdollisuuksien lukumäärä. 
Seuraparlamentin kokoukset vähintään kolme 
kertaa vuodessa, 
Kansalaisopiston kurssien määrä

Vapaa sivistystoimi Vapaa-aikapäällikkö ja
opiston rehtori

Nuorten liikuntapalveluiden säilyttäminen 
vähintään nykyisellä tasolla ja nuorten 
liikkumisen edistämistyö

Lasten ja nuorten liikuntavuorojen osuus 
liikuntavuoroista,
Nuorten liikkumisen edistämisen 
toimenpideohjelma,
Mielipidekysely

Vapaa sivistystoimi Vapaa-aikapäällikkö

Osallistetaan nuoret tapahtumien 
järjestämiseen osallistavan budjetoinnin 
kautta

Vähintään kaksi tapahtumaa vuosittain Nuorisotoimi ja 
Nuorisovaltuusto

Vapaa-aikapäällikkö ja
opiston rehtori

Laadukkaat, tasavertaiset ja saavutettavat 
kirjastopalvelut, osaava henkilökunta

Asiakastyytyväisyyskyselyt, 
Kävijämäärät (pk ja auto)

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

Vapaa sivistystoimi Museotoimenjohtaja 

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



Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Laadukkaat kasvatus- ja 
koulutuspalvelut 

Työelämälähtöisten 
opiskelumahdollisuuksien 
kehittäminen

Yrittäjyyskasvatus osaksi opintoja Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Henkilöstö on pedagogisesti ja 
ammatillisesti kelpoista 

Kelpoisuuden osoittava tutkinto %-
osuus henkilöstöstä

Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Perusopetuksen resurssointi 
taloudellisesti kestävällä tasolla

Tuntia/oppilas
€/oppilas

Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Lukion ja yläkoulun kurssitarjonta on 
monipuolista 

Kysely nuorille,
Kurssiyhteistyö yli kuntarajojen

Sivistyspalvelut Lukion ja
yhtenäiskoulun 
rehtorit

Toimintamallien luominen 
opiskeluhuollon 
yhdyspintatyöskentelyssä 
hyvinvointialueen kanssa

Valmis toimintamalli / 
prosessikuvaukset

Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

Opistojen resurssointi taloudellisesti 
kestävällä tasolla 

Toteutuneet opetustuntimäärät,
Tuntia/oppilas,
€/oppilas

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)

Vapaa sivistystoimi Opiston rehtori

Perusopetuksen tukeminen, 
lukutaidon edistäminen mm. 
vinkkausten ja tiedonhaunopetuksen 
avulla

Tapahtumien ja käyttäjäkoulutusten 
määrä ja osallistujamäärä

Vapaa sivistystoimi Kirjastotoimenjohtaja

Uuden koulu- ja kulttuurikeskuksen 
käyttöönotto

Kaikkien kuntalaisten käytössä oleva 
koulu- ja kulttuurikeskus,
Tapahtumien määrä

Kaikki toimialat Sivistysjohtaja ja
vapaa-aikapäällikkö

Kokonaiskoulupäivä Lasten ja nuorten kerhotoiminnan 
kehittäminen

Sivistyspalvelut Sivistysjohtaja

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



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

Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Paikkakunnan veto- ja pitovoiman 
lisääminen

Positiivisen kuvan vahvistaminen ja 
asukasmarkkinointi

Nettomuutto Elinvoimatiimi Markkinointikoordinaattori

Ratkaisukeskeisen ilmapiirin 
vahvistaminen

Strategian arvojen mukainen toiminta, 
kyselytutkimus (kouluarvosana 4-10)

Kaikki toimialat Johtoryhmä

Houkuttelevien asuinmahdollisuuksien 
edistäminen: onnistunut kaavoitus.

Tonttien määrä (vapaa-aika, omakoti 
jne.), myönnettyjen lupien käsittelyaika

Elinvoimatiimi Kaavoitusjohtaja

Tonttimarkkinointi Myydyt tontit kpl Elinvoimatiimi Maankäyttöpäällikkö

Vetovoimaiset ranta-alueet asumiselle Myynnissä tai rakenteilla olevat 
rantatontit ja rakennuspaikat kpl

Kaavoitus- ja maankäyttö-
palvelut

Kaavoitusjohtaja

Selvitys perhepuistosta Valmistunut selvitys Tekninen, Kaavoitus ja 
Sivistys

Tekninen johtaja ja 
sivistysjohtaja

Joukkoliikenneratkaisut, saavutettavuus Joukkoliikenneratkaisujen 
selvittäminen/hanke

Elinvoimatiimi Hankekoordinaattori

Asuntopalveluiden 
yhtiöittämisedellytysten selvittäminen 

Valmistunut selvitys Asuntopalvelut Isännöitsijä ja talousjohtaja

Kiinteistö- ja vuokra-asuntostrategian 
päivittäminen

Päivitetyt strategiat Tekninen toimi / 
Asuntopalvelut

Tekninen johtaja,
isännöitsijä ja talousjohtaja

Päätös ja toimintaohjeen laadinta 
ennakkoarvioinnin käytöstä kuntalaisten 
hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavien 
päätösten valmistelussa

Valmistunut ohjelma Sivistyspalvelut Hyvinvointikoordinaattori



Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Uusien asukkaiden kotiutuminen
Kotikunnan saaneiden asukkaiden 
työpaikat ja kielikoulutus

Kielikoulutusten määrä ja osallistumis%,
Maahanmuuttajista työssä %:a

Vapaa sivistystoimi
Työllisyysyksikkö

Opiston rehtori ja 
kotouttamiskoordinaattori

Lapsiperheiden tukeminen

Vauvaraha, muuttotuki lapsiperheille Syntyvyys, 
Lapsiluvun kehitys,
Myönnetyt tuet €

Sivistyspalvelut
Konsernipalvelut

Varhaiskasvatusjohtaja,
talousjohtaja ja hallinto- ja 
henkilöstöjohtaja

Viihtyisä kaupunki

Viheraluesuunnitelma valmistunut suunnitelma Tekninen toimi Puutarhuri

Toimijoiden houkutteleminen 
keskustaan. Asukkaat, yritykset ym.

Keskustan kehittämishanke Elinvoimatiimi Kaupunginjohtaja ja
hankekoordinaattori

Villenkulman valmiiksi saattaminen Valmis alue Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Elinvoimaiset kylät
Tonttien saaminen myyntiin kylillä Myydyt tontit kpl,

Rakennusluvat kpl
Elinvoimatiimi Markkinointikoordinaattori

Kolmannen sektorin ja kuntalais- ja 
kylätoiminnan aktiivisuuden tukeminen. 
Yhteistyö kaupungin ja kylien välillä: 
kyläyhdistysten osallistaminen. 

Avustusten määrä ja niiden vaikuttavuus Konsernijohto Kaupunginjohtaja ja  
hyvinvointikoordinaattori

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



Saarijärvi kehittää monipuolisesti yritystoimintaa ja teollisuutta

Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Yritysten sijoittumisen / kasvun 
tukeminen

Yritysten sijoittumista ja paikkakuntaan 
sitoutumista edistävät ratkaisut 
kaupunkikonsernin palveluissa.
Maankäytön suunnittelu ja riittävä 
tonttivaranto.

Yritysten määrä. Yritystonttien 
määrä. 

Elinvoimatiimi Kaupunginjohtaja ja 
elinkeinojohtaja

Olemassa olevien yritysten 
investointitukihauissa avustaminen.

Saatujen investointitukien määrä Elinvoimatiimi Kaupunginjohtaja ja 
elinkeinojohtaja

Tarvetta vastaavan infran 
rakentaminen

Yritystonttien määrä, 
rakennusoikeus tonteilla

Tekninen ja 
ympäristötoimi

Maankäyttöpäällikkö

Kaupungin kiinteistöyhtiö tukee 
yritysten sijoittumista ja kasvua 
kiinteistökumppanina

Yhtiön strategisten tavoitteiden 
toteutuminen

Elinvoimatiimi
SSYPK

SSYPK toimitusjohtaja

Tontit ovat myyntikunnossa ml. 
vanhojen tonttien myyntikuntoon 
laittaminen. 

Myydyt tontit. Kunnostettujen 
tonttien määrä. 

Elinvoimatiimi Maankäyttöpäällikkö ja
elinkeinojohtaja

Uuden ravitsemuspalveluyhtiön 
toiminnan vakiinnuttaminen ja 
laadukkaan sekä kustannustehokkaan 
ravitsemuspalvelun järjestäminen

Asiakaspalautteet, kyselyt tms., 
Suoritteet kpl
Kustannus € / suorite

Ravitsemispalveluyhtiö Saaseran toimitusjohtaja

Ennakkoluulottomat uudet avaukset
Etsitään hankerahoituksen keinoin 
uusia avauksia alueen elinkeinoelämän 
tueksi

Tukimäärä Elinvoimatiimi Hankekoordinaattori



Saarijärvi on arvostettu kestävän biotalouden osaamis- ja yrityskeskittymä

Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Tiivis yhteistyö biotalouskampuksen 
kanssa ja uudet työpaikat

Jatketaan uusien opiskelijoiden 
tukemista

Opiskelijapassi lukumäärä Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Tuetaan biotalouskampuksen 
rakentumista, biotalouskampuksen 
masterplan, business park

Masterplan valmis, myydyt tontit Kiinteistöyhtiö Kiinteistöyhtiön 
toimitusjohtaja, 
kaupunginjohtaja ja  
elinkeinojohtaja

Aktiivinen tuki biotalousalan yritysten 
perustamiseen

Perustetut tai 
kumppanuusyritykset kpl

Elinvoimatiimi Yritysneuvoja

Biotalousosaamiskeskittymän 
aktiivinen markkinointi

Alueelle sijoittuneet yritykset Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Biotalousinstituutin ja lukion yhteistyön 
tiivistäminen

Kaksoistutkintojen määrä. Jamkiin 
biotalousinsitituuttiin siirtyneet 
opiskelijat. 

Lukio Sivistysjohtaja ja              
lukion rehtori



Saarijärven kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija ja tavoittelee korkeaa työllisyysastetta

Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Kaupunki on aktiivinen työllisyystoimija

Työllisyyden hoidon resurssien 
tuloksellinen kohdentaminen

Palkkatuella työllistettyjen määrä,
Kesätyöntekijät ja kesätyötukien 
määrä,
Työmarkkinatuen kuntaosuuden 
määrä

Työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö

Paikallisuuden ja paikallisen 
työllisyysvaikutuksen huomioiminen 
hankinnoissa mahdollisuuksien mukaan

Tarjouspyynnöissä on huomioitu 
työttömien työllistäminen 
mahdollisuuksien mukaan, kpl 
tarjouspyyntöjä/vuosi

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

Työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö

Koulutustarjonnan kehittäminen 
yhdessä koulutusorganisaatioiden ja 
elinkeinoelämän kanssa

Yhteiset suunnittelutilaisuudet 
oppilaitosten kanssa kpl, sekä 
yritysten tarpeiden kartoitus

Elinvoimapalvelut Työllisyyspäällikkö ja 
elinkeinojohtaja

Aktiivinen mukanaolo kunnille siirtyvien 
TE-palveluiden valmistelussa

Riittävien resurssien ja palveluiden 
varmistaminen valtiolta ja tulevalta 
työllisyysalueelta muutoksessa 
(työntekijät, rahoitus)

Työllisyyspalvelut Työllisyyspäällikkö 

TET-harjoittelupaikkojen 
monipuolistaminen

Toteutuneet TET-harjoittelut Perusopetus, 
elinvoimapalvelut 

Opinto-ohjaajat ja 
elinkeinojohtaja



Saarijärvi on kehittyvä alueellinen kaupan ja palveluiden keskus

Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Kehittyvä alueellisen kaupan ja 
palveluiden keskus

Aktiivinen uusien yritysten 
perustamisen tukeminen

Uudet yritykset kpl Elinvoimatiimi Yritysneuvoja

Toiminnassa olevien yritysten 
kehittäminen

Kehittämiset määrä kpl Elinvoimatiimi Elinkeinojohtaja

Asiointipiste mahdollistaa julkisen 
sektorin palveluiden saatavuuden

Asiointimäärät kpl Konsernipalvelut Kaupunginjohtaja

Maankäyttöstrategia Maapoliittinen ohjelma Maankäyttö ja 
kaavoitus

Kaavoitusjohtaja ja
kaupunginjohtaja

Aktiivinen yhteistyö ja vaikuttaminen 
hyvinvointialueen palveluratkaisuihin

Palvelutason säilyminen alueella Konsernijohto Kaupunginjohtaja
talousjohtaja
tekninen johtaja

Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisselvitys valmistunut selvitys Konsernijohto Talousjohtaja

Sote-palvelut turvaava 
toimitilajärjestely

Päätös toimitilaratkaisuista 
sotekeskus, paloasema

Tekninen toimi Tekninen johtaja

Kehittyvä yritysyhteistyö

Yritysyhteistyö: tiiviit vierailut alueen 
yrityksiin, säännölliset tapaamiset 
yrittäjäyhdistyksen kanssa. 

Yrityskäynnit kpl Elinvoimatiimi Kaupunginjohtaja, 
elinkeinojohtaja, 
yritysneuvoja, 
hankekoordinaattori



Saarijärvellä on vahva ja uudistuva maa- ja metsätaloussektori

Tavoite Toimenpide Mittari(t) Vastuualue Vastuuhenkilö

Uudistuva maa- ja metsätaloussektori

Selvitys Kolkanlahden teollisuusalueen 
keskittämisestä saha- ja puuteollisuudelle

Valmistunut selvitys Elinvoimapalvelut Elinkeinojohtaja

Haetaan aktiivisesti teollisuusyrityksiä 
Kolkanlahden teollisuusalueelle

Uudet teollisuusyritykset alueella 
kpl

Elinvoimapalvelut Elinkeinojohtaja

Aktiivinen uusien yritysmahdollisuuksien 
tukeminen

Kehittämistukihakemukset kpl Elinvoimapalvelut Maatilayritysneuvoja

Kaupungin maa- ja metsäomaisuuden 
paikkatietoaineiston kehittäminen ja 
laatiminen karttapalvelimelle 
(viranomaiskäyttöön, Louhi)

Kartallinen aineisto Kaavoitus- ja maankäyttö-
palvelut

Maankäyttöpäällikkö

Maatilojen aktiivinen yritysneuvonta Neuvontakäyntien/-tapaamisten 
lukumäärä

Maaseutupalvelut Maaseutupäällikkö

Metsätaloussuunnitelman päivittäminen Päivitetty metsätaloussuunnitelma Maankäyttöpalvelut Maankäyttöpäällikkö


