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Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 64 02.11.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 64

Kaupunginvaltuuston kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että
valtuusto kutsutaan koolle kuntalain ja hallintosäännön edellyttämässä jär-
jes tyk ses sä. Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 117 §:n mukaan ko-
kous kut sun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan
va ra pu heen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paik-
ka sekä käsiteltävät asiat.

Valtuuston kokouskutsu on julkipantu kaupungin kotisivulle, il moi tus tau-
lul le 27.10.2020 ja kokouskutsu ilmoitettu Viitasaaren Seutu lehdessä
28.10.2020. Esityslista on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille 27.10.2020.

Kuntalain 103 §:n mukaan kaupunginvaltuusto on päätösvaltainen, kun vä-
hin tään 2/3 valtuutetuista on läsnä. Läsnäolevien valtuutettujen lukumäärä
sel viää kokouksen alussa toimitettavassa nimenhuudossa.

Ehdotus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

- - - -

Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli saapuvilla 19 varsinaista
valtuutettua ja neljä varavaltuutettua eli paikalla oli yhteensä 23
valtuutettua, neljä poissa. Kaupunginvaltuuston kokouksesta olivat poissa
valtuutettu Teuvo Hakkarainen ja samoin hänen varavaltuutettunsa Ilpo
Manninen, valtuutettu Sari Hakonen, jonka tilalla oli 3. varavaltuutettu Juha
Pöntiö, valtuutettu Juhani Halonen, valtuutettu Virpi Hämäläinen, jonka
tilalla oli 2. varavaltuutettu Tuija Tuikkanen, valtuutettu Sonja Kekkonen,
valtuutettu Mikaela Ranto, valtuutettu Hannu Suni, jonka tilalla oli 1.
varavaltuutettu Hannu Vehniäinen ja  valtuutettu Sami Wiik, jonka tilalla
oli 10. varavaltuutettu Juha Kuronen.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -
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Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 65 02.11.2020

Pöytäkirjatarkastajien valinta

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 65

Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 138 §:n mukaan valtuuston pöy tä-
kir jan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua,
joll ei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirja on tarkastettavissa hallinto-osastolla maa-
nan tai na 9.11.2020. 

Pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään kuntalain
140 §:n mukaisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla tiistaista
10.11.2020 alkaen.

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Miia Kuuselan ja
Vuok ko Leivosen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Kuusela ja Vuokko Leivonen.

Merkitään, että valtuutettu Juhani Halonen saapui kokoukseen tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 17.12.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 196 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 66 02.11.2020

Tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021

622/211/2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  26.10.2020 § 196

Tuloveroprosentti
Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on viimeistään talousarvion hy väk sy-
mi sen yhteydessä päätettävä mm. kunnan tuloveroprosentista. Ve ro tus me-
net te lys tä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa
tu lo ve ro pro sen tin suuruus Verohallitukselle viimeistään verovuotta edel tä-
vän vuoden marraskuun 18. päivänä. 

Jos ilmoitusta ei ole toimitettu säädettynä aikana, verotuksessa (en nak ko pe-
rin näs sä) voidaan noudattaa edellisen vuoden tuloveroprosenttia. Tu lo ve ro-
pro sent ti ilmoitetaan neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella. 

Maan kaikkien kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti vuonna 2020 on
19,97 %. Viitasaaren kau pun gin val tuus to vahvisti vuoden 2020
tuloveroprosentiksi 21,0. 

Viitasaaren kaupungin vuoden 2020 talousarvioehdotus on laadittu olet ta-
muk sel la, että tuloveroprosentti säilyy nykyisenä. Tuloveroprosentin ko rot-
ta mi nen 1,0 % yksiköllä kasvattaisi Viitasaaren kaupungin tuloverotuloja
vuo del le 2021 noin 723.000 euroa ja vastaavasti vuodelle 2022 noin
989.000 euroa.

Viitasaaren kaupungin tuloverokertymä on ollut 17,475 milj. € v. 2015 ja
16,588 milj. € v. 2016, 17,402 v. 2017, 15,837 v. 2018, 16,321 v. 2019.
Vuoden 2020 kertymän en nus te taan olevan 16,208 milj. €. Vähennystä edel-
li seen vuo teen on -0,7 %.

Lokakuun 2020 veroennustekehikon päivityksen mukaisesti yhteisöveroja
vuo del ta 2020 tulisi kertymään 2 542 000 euroa. Kasvua edelliseen vuo teen
11,7 %.

Vuoden 2020 ennustetut verotulot yhteensä tulevat olemaan 20.622.000 eu-
roa eli 908.000 € vähemmän kuin budjetissa.

Verotuloennustekehikoissa on huomioitu koronakriisin arvioidut vaikutukset
verokehitykseen. 

Kiinteistöveroprosentit
Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kun-
nan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien ra-
jois sa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tu-
lo ve ro pro sen tin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tark-
kuu del la. Kiinteistöverolain mukaan kunnan tulee ilmoittaa kiin teis tö ve ro-
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 196 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 66 02.11.2020

pro sen tit Verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden mar ras-
kuun 18 päivänä.

Viitasaaren kaupungin vuodelle 2020 vahvistetut kiinteistöveroprosentit
ovat seuraavat:

1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
2. Vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,50
3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia ei määrätä erikseen
4. Muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
5. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00
6. Voimalaitosten veroprosentti 1,60

Kiinteistöverojen tuotto vuodelle 2020 tulee olemaan noin 1.871.000 euroa.

Oheismateriaali:
- Veroennustekehikko loka 2020 Viitasaaren kaupunki
- Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020
- Tuloslaskelma 09/20 Viitasaaren kaupunki

Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh. 044 459 6820,
ari-jukka.kasma@pihtipudas.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että

1. valtuusto määrää vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,00 %

2. valtuusto määrää vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistövero  0,93
Vakituiset asunnot  0,50
Muut kuin vakituiset asunnot  1,10
Rakentamattomat rakennuspaikat ei määrätty erikseen
Yleishyödyllinen yhteisö  0,00
Voimalaitosten veroprosentti 1,60

Päätös Hyväksyttiin molempien  kohtien 1 ja 2 osalta.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin pykälän 193 jälkeen. Merkitään, että
talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä oli hallituksen kuultavana tämän asian
käsittelyn aikana poistuen kokouksesta klo 16.14.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 196 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 66 02.11.2020

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 66

Oheismateriaali:
- Veroennustekehikko loka 2020 Viitasaaren kaupunki
- Kuntien tulo- ja kiinteistöveroprosentit vuonna 2020
- Tuloslaskelma 09/20 Viitasaaren kaupunki

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää määrätä

1. vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,00 %

2. vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistövero  0,93
Vakituiset asunnot  0,50
Muut kuin vakituiset asunnot  1,10
Rakentamattomat rakennuspaikat ei määrätty erikseen
Yleishyödyllinen yhteisö  0,00
Voimalaitosten veroprosentti 1,60

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti määrätä

1. vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,00 %

2. vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

Yleinen kiinteistövero  0,93
Vakituiset asunnot  0,50
Muut kuin vakituiset asunnot  1,10
Rakentamattomat rakennuspaikat ei määrätty erikseen
Yleishyödyllinen yhteisö  0,00
Voimalaitosten veroprosentti 1,60

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ilmoitus Verohallitukselle, ote talousjohtaja

 ____________
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

Välirahoituksen takaisinmaksuajan pidentäminen Yhdysreitit kuntoon -hankkeelle

569/220/2018

Viitasaaren kaupunginhallitus  01.10.2018 § 198

Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry pyytää kaupungilta enintään 195 053
eu ron välirahoitusta  alueellista virkistys- ja matkailutoimintaa ym pä ri vuo ti-
ses ti hyödyttävän hankkeen toteuttamiseksi koko laajuudessaan. Vuosille
2019 ja 2020 ajoittuvan hankkeen kokonaiskustannusarvio on ar von li sä ve-
roi neen noin 262 013 euroa, josta talkootyön osuudeksi on arvioitu noin 25
pro sent tia eli 66 960 euroa. Hankkeen on määrä päättyä vuoden 2020 lop-
puun mennessä, joten viimeinen maksatus toteutunee vuoden 2021 en sim-
mäi sel lä puoliskolla. Näin siltarahoituksen takaisinmaksu tapahtuisi vii-
meis tään vuoden 2021 aikana.

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa moottorikelkkareitit, jotka yhdistävät
Vii ta saa ren kelkkailumaastot Pihtiputaalle, Keiteleelle ja Äänekoskelle eli
yh teen sä 95 kilometrin verran yhdysreitistöä. Tavoitteena on saada reitit
kul ke maan mahdollisimman paljon mantereella, jotta huonot jääkelit eivät
vai ku ta käyttöön. Maalle rakennettavat reitit ovat myös hyödynnettävissä
maas to pyö räi lyyn ja patikointiin, mikä mahdollistaa ympärivuotisten pal ve-
lui den tarjoamisen reitteihin nojaten ja myös niiden varrelle. Reittien kun-
nos tus ohjaa myös kelkkailijoiden kulkemista ainoastaan merkityillä
reiteillä, ei kä ympäriinsä. Reitistö on viimeksi saanut julkista rahoitusta
2000-luvun alus sa ja vaatii kunnostusta. Yhdistyksen on ollut haastava pitää
niitä kun nos sa pelkkien jäsenmaksujen turvin. 

ELY:n avustukset maksetaan takautuvasti toteutuneiden kustannusten mu-
kaan, joten vapaaehtoispohjalta toimivan, omarahoitusosuuden talkootyönä
hoi ta van yhdistyksen maksuliikenteeseen tarvitaan silta- eli välirahoitusta.
Suu rim mat kustannukset (arvio 150.000 €) syntyvät hankkeen
alkuvaiheessa en sim mäi sen vuoden aikana, kun reitistösuunnittelija
neuvottelee reitistön käy tös tä maanomistajien kanssa muodostaen
reitistösuunnitelman ja kun reit tien kunnostuksessa käytetään konetyötä. 

Matkailupäällikkö Jasmine Sepponen ilmoittaa, että Witaksen 2016 to teut-
ta mas sa matkailijatutkimuksessa reitistöt nousevat matkailijoillekin yhdeksi
tär keim mis tä aktiviteeteista seudulla. Sepponen toteaa, että Lumikot ry:n
han ke ei ole päällekkäinen eikä ristiriidassa seudullisten tai muiden pai kal-
lis ten reittisuunnitelmien kanssa, vaan ne täydentävät toisiaan ja luovat
pohjaa se kä paikalliselle virkistyskäytölle, että matkailuelinkeinon
kehittymiselle. 
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

Yleishyödyllisten yhteisöjen taloudelliset voimavarat ovat lähes poik keuk-
set ta niukat, joten hankkeille aiheutuu ns. välirahoitusongelma. Mikäli
hankkeet jää vät ongelman takia toteuttamatta, ei hankkeita saada tarpeeksi
eikä niihin va rat tu ja rahoja saada sidottua. Tällöin kehittämisrahoja ei
pystytä ko tiut ta maan omalle alueelle.

Mikäli kaupunki järjestää hankeaikaisen rahoituksen, ei yhdistysten tarvitse
ot taa lainaa pankista ja yhdistys säästyy lainanhoitokuluilta, jotka eivät ole
hank kee seen hyväksyttäviä kuluja. Usein pienimmät yhdistykset eivät edes
saa lainaa, sillä niillä ei ole antaa mitään vakuuksia. Hanke voidaan
toteuttaa ai ka tau lus sa, kun rahat riittävät laskujen maksamiseen. Kertyneitä
kus tan nuk sia vastaan saadaan tuki jälkikäteen ja saatu laina voidaan maksaa
ta kai sin kaupungille hankkeen loputtua.

Viitasaaren kaupungin hallintosäännön 96 § mukaan valtuusto päättää  lai-
nan ottamisen ja lainan antamisen periaatteista ja talousarvion
hyväksymisen yh tey des sä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman
muutoksista. Kau pun gin hal li tus päättää lainan ottamisesta ja lainan
antamisesta nou dat taen valtuuston hyväksymiä periaatteita.
Kaupunginvaltuusto ei ole hy väk sy nyt lainanantoperiaatteita Viitasaarella.

Kuntalain (410/2015) §129 mukaan:
"Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan
ky kyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa,
ta kaus ta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen
riski. Kun nan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. 

Kunta voi myöntää takauksen tai muun vakuuden kilpailutilanteessa mark-
ki noil la toimivan yhteisön velasta tai muusta sitoumuksesta ainoastaan, jos
yh tei sö kuuluu kuntakonserniin tai se on kuntien tai kuntien ja valtion yh tei-
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

ses sä määräysvallassa. 

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, kunta voi myöntää takauksen
tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kuntien kult tuu-
ri toi min nas ta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teatteri- ja or-
kes te ri lain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edistämiseen. Ta-
kauk sen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kuitenkin voimassa,
mi tä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää takauksen tai muun
va kuu den, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tukiohjelmaan tai
yk sit täi seen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annettuun pal ve lu vel-
voit tee seen. Kunnan on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unionin
toi min nas ta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään."

Kuntalaista annetun hallituksen esityksen (268/2014vp) lain yk si tyis koh-
tais ten perusteluiden kohdan "kunnan toiminta markkinoilla" on s. 230-231
mu kaan sellaista toimintaa, joka ei lähtökohtaisesti tapahdu
kilpailutilanteessa mark ki noil la (puhtaasti ei -taloudellista toimintaa tai
taloudellista toimintaa, jo ka ei ole kilpailutilanteessa markkinoilla,
voitaisiin edelleen taata). Edel leen 129 §:n 3 momentin perustelujen
mukaan kunta voisi myöntää ta kauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu
lain perusteella hyväksyttyyn tu ki oh jel maan tai yksittäiseen tukeen.

Kaupungin lainarahoituksen myöntämisen Lumikot ry:lle voidaan katsoa
ole van kuntalain mukainen sillä perusteella, että yhdistys ei toimi kil pai lu ti-
lan tees sa markkinoilla ja yhdistyksen hankkeeseen on mahdollista saada
EU-ra hoi tus ta, joka sisältyy Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmaan. 

Oheismateriaali:
- Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry:n välirahoitushakemus
- Yhdysreitit kuntoon -hankesuunnitelma ja kartat

Yhdistyksen tilinpäätöstiedot ovat käytettävissä kokouksessa.

Välirahoituksen myöntämisestä voi syntyä luottotappioita, koska on ole-
mas sa mahdollisuus, ettei hankkeille myönnettyä tukirahoitusta lopulta
saada esi mer kik si rahoitukselle määrättyjen kriteerien jäädessä jostain
syystä täyt ty mät tä. Aiempien kokemusten perusteella riski on kuitenkin
maltillinen ja ris kiä on arvioitava suhteessa välirahoituksen myöntämisestä
saataviin hyö tyi hin.

Lisätiedot: Matkailupäällikkö Jasmine Sepponen / Witas Oy, puh. 
040 703 1205, kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301. 

Ehdotus Kaupunginjohtaja:
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaaren
Lu mi kot Moottorikerho ry:lle myönnetään hankkeeseen lyhytaikainen enin-
tään 195 053 euron suuruinen koroton laina sillä ehdolla, että hanke saa
myön tei sen lopullisen rahoituspäätöksen ja yhdistys lyhentää lainaa vä lit tö-
mäs ti sitä mukaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia, kuitenkin
vii meis tään 30.6.2021.

Perusteluna todetaan, että Viitasaaren kaupunkistrategian mukaan elin voi-
man lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan luontomatkailun reitistöjä ke hit-
tä mäl lä. Strategian mukaan kaupunki tukee myös yhdistys- ja yh tei sö toi-
min taa mm. välirahoittamalla kehittämishankkeita.

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja tarkensi päätösehdotusta
seuraavasti:

"Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaaren
Lumikot Moottorikerho ry:lle myönnetään hankkeeseen lyhytaikainen
enintään 195 053 euron suuruinen koroton laina sillä ehdolla, että hanke saa
myönteisen lopullisen rahoituspäätöksen kaupungille 1.10.2018 esitellyllä
hankehakemuksessa mainitulla tavalla ja yhdistys lyhentää lainaa
välittömästi sitä mukaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia,
kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

Hankkeeseen myönnettävä kaupungin rahoitus katetaan ottamalla lainaa
kyseinen summa.

Perusteluna todetaan, että Viitasaaren kaupunkistrategian mukaan
elinvoiman lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan luontomatkailun
reitistöjä kehittämällä. Strategian mukaan kaupunki tukee myös yhdistys- ja
yhteisötoimintaa mm. välirahoittamalla kehittämishankkeita."

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti kaupunginjohtajan tarkentama päätösehdotus.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 08.10.2018 § 60

Oheismateriaali:
- Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry:n välirahoitushakemus
- Yhdysreitit kuntoon -hankesuunnitelma ja kartat
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

Ehdotus
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Viitasaaren Lu-
mi kot Moottorikerho ry:lle myönnetään hankkeeseen lyhytaikainen enintään
195 053 euron suuruinen koroton laina sillä ehdolla, että hanke saa myön-
tei sen lopullisen rahoituspäätöksen kaupungille 1.10.2018 esitellyllä  han-
ke ha ke muk ses sa mainitulla tavalla ja yhdistys lyhentää lainaa välittömästi
si tä mu kaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia, kuitenkin vii-
meis tään 30.6.2021.

Hankkeeseen myönnettävä kaupungin rahoitus katetaan ottamalla lainaa ky-
sei nen summa.

Perusteluna todetaan, että Viitasaaren kaupunkistrategian mukaan elin voi-
man lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan luontomatkailun reitistöjä ke hit-
tä mäl lä. Strategian mukaan kaupunki tukee myös yhdistys- ja yh tei sö toi-
min taa mm. välirahoittamalla kehittämishankkeita.

- - - -

Keskustelun kuluessa valtuutettu Seppo Ijäs esitti Hannu Gladin ja Mauri
Ka na sen kannattamana, että valtuusto myöntää Viitasaaren Lumikot Moot-
to ri ker ho ry:lle hankkeeseen lyhytaikaisen enintään 195 053 euron
suuruisen ko rot to man lainan sillä ehdolla, että hanke saa koko summalle
myönteisen lo pul li sen rahoituspäätöksen kaupungille 1.10.2018 esitellyllä
han ke ha ke muk ses sa mainitulla tavalla ja yhdistys lyhentää lainaa
välittömästi sitä mu kaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia,
kuitenkin viimeistään 30.6.2021.

Tämän jälkeen Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry:n puheenjohtaja
Jukka Ruus ka vastasi valtuutettujen yksityiskohtaisiin kysymyksiin rei tis tö-
hank keen osalta.

Puheenjohtajan tiedustellessa valtuustolta, voidaanko Seppo Ijäksen
esittämä li säys koko summalle hyväksyä yksimielisesti kukaan ei
vastustanut, joten pu heen joh ta ja totesi valtuuston yksimielisesti
hyväksyneen Seppo Ijäksen esit tä män lisäyksen päätökseen.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Viitasaaren Lumikot Moot to-
ri ker ho ry:lle myönnetään hankkeeseen lyhytaikainen enintään 195 053 eu-
ron suuruinen koroton laina sillä ehdolla, että hanke saa koko summalle
myön tei sen lopullisen rahoituspäätöksen kaupungille 1.10.2018 esitellyllä
han ke ha ke muk ses sa mainitulla tavalla ja yhdistys lyhentää lainaa
välittömästi si tä mukaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia,
kuitenkin vii meis tään 30.6.2021.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

Hankkeeseen myönnettävä kaupungin rahoitus katetaan ottamalla lainaa ky-
sei nen summa.

Perusteluna todetaan, että Viitasaaren kaupunkistrategian mukaan elin voi-
man lisääntymistä kaupungissa tavoitellaan luontomatkailun reitistöjä ke hit-
tä mäl lä. Strategian mukaan kaupunki tukee myös yhdistys- ja yh tei sö toi-
min taa mm. välirahoittamalla kehittämishankkeita.

Merkitään, että varavaltuutettu Hatice Tosun saapui kokoukseen tämän
asian käsittelyn aikana klo 17.15.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote + valitusosoitus Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry, talousjohtaja,
kau pun gin sih tee ri, kirjanpito

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  26.10.2020 § 197

Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry on hakenut Keski-Suomen ELY-kes-
kuk sel ta lisäaikaa hankkeen toteuttamiselle 31.12.2021 saakka, minkä
ELY-kes kus on myöntänyt päätöksellään 2.10.2020.
Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry on 9.10.2020 hakenut kaupungilta
yh den vuoden lisäaikaa kaupungin myöntämään alkuperäiseen vä li ra hoi tuk-
sen takaisinmaksuun siten, että takaisinmaksu olisi viimeistään 31.6.2022.

Kaupunginvaltuusto on 8.10.2018 § 60 päättänyt myöntää Viitasaaren Lu-
mi kot Moottorikerho ry:lle hankkeeseen lyhytaikaisen enintään 195 053 eu-
ron suuruisen korottoman lainan sillä ehdolla, että hanke saa koko sum mal-
le myönteisen lopullisen rahoituspäätöksen kaupungille 1.10.2018 esi tel lyl-
lä  hankehakemuksessa mainitulla tavalla ja yhdistys lyhentää lainaa vä lit tö-
mäs ti sitä mukaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia, kuitenkin
vii meis tään 30.6.2021.

Kaupungille toimitetun väliraportin mukaan hankkeen maanrakennustyöt
al ka vat vuoden 2020 aikana ja yli 90 % maankäyttösopimuksista on tehty
vä lil lä Vts – Lintulahti.

Oheismateriaali:
- Keski-Suomen ELY-keskuksen muutospäätös 2.10.2020
- Hankkeen väliraportti

Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh. 044 459 6820, ari-juk-
ka.kasma@pihtipudas.fi
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 198 01.10.2018
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 60 08.10.2018
Viitasaaren kaupunginhallitus § 197 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 67 02.11.2020

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaupunki myöntää Yh-
dys rei tit kuntoon -hankkeen välirahoituksen takaisinmaksamiselle lisäaikaa
si ten, että yhdistys lyhentää lainaa välittömästi sitä mukaa kun saa
ELY-kes kuk sel ta tukirahamaksatuksia, kuitenkin viimeistään 30.6.2022.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 67

Oheismateriaali:
- Keski-Suomen ELY-keskuksen muutospäätös 2.10.2020
- Hankkeen väliraportti

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Yhdysreitit kuntoon -hankkeen vä li ra-
hoi tuk sen takaisinmaksamiselle lisäaikaa siten, että yhdistys lyhentää lainaa
vä lit tö mäs ti sitä mukaa kun saa ELY-keskukselta tukirahamaksatuksia, kui-
ten kin viimeistään 30.6.2022. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote + valitusosoitus Viitasaaren Lumikot Moottorikerho ry, talousjohtaja,
kirjanpito

 ____________
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Tekninen lautakunta § 79 16.09.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 179 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 68 02.11.2020

Viitasaaren kaupungin rakennuskannan omistajapoliittinen ohjelma

546/001/2020

Tekninen lautakunta  16.09.2020 § 79

Viitasaaren kaupunki on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman
valtuustossa 22.6.2020 §116. Pihtiputaan kunnan tasapainotusohjelman kä-
sit te lyn yhteydessä pyydettiin omistajapoliittinen ohjelma kunnan omis ta-
mis ta kiinteistöistä. Tilapalvelu on valmistellut omistajapoliittisen ohjelman
ko ko nai suu te na molempiin kuntiin. 

Omistajapolitiikka on johtamisen väline, joka tukee strategian toteutumista.
Kau pun gin pääomien aktiivinen ja monimuotoinen käyttö on nähtävänä
mah dol li suu te na strategian toteuttamisessa. Kaupungin strategisina omis-
tuk si na voidaan pitää omassa palvelutuotannossa käytettävät rakennukset ja
kiin teis töt sekä kaupunkistrategiaa tukevat omistukset.

Aktiivinen ja tehokas omistajapolitiikka edellyttää että kaupunki on mää ri-
tel lyt, mitä tavoitteita kukin omistus palvelee sekä kuinka tehokkaasti ja ta-
lou del li ses ti omistusta käytetään. Tässä yhteydessä omistajapolitiikassa kes-
ki tyt tiin kaupungin omistamiin kiinteistöihin ja toimitiloihin. 

Tilojen hallinta

Kaikki kaupungin suorassa omistuksessa olevat ja vuokralle ottamat toi mi-
ti la vat ovat tilapalvelun hallinnassa omistajavastuulla riippumatta siitä ovat-
ko ne omassa käytössä vai ulosvuokrattu, ellei kaupungin/kunnanhallitus
ole tilapalvelun esityksestä muuta päättänyt. 
Tilapalvelu luovuttaa tiloja hallintokunnille toiminta- ja yhteissuunnitelman
mu kai sin periaattein ja kiinteistökohtaisissa sopimuksissa täsmentävin eh-
doin. 

Tilapalvelu vastaa myös toimitilojen vuokralle ottamiseen ja antamiseen se-
kä ostamiseen ja myymiseen liittyvästä valmistelutyöstä.

Hallintokuntien käytössä olevat rakennukset

Kaupungin hallintokuntien palvelutoimintaansa käyttämien tilojen tulee so-
vel tua käyttötarkoitukseensa ja olla tehokkaassa käytössä. Tavoite voidaan
saa vut taa ottamalla tiloja vuokralle tai omaan omistukseen.  Hallintokuntien
tar vit se mat tilat ovat kuitenkin yleensä erikoistiloja ja parhaiten ta voit tee-
seen päästään omistamalla nämä tilat sekä huolehtimalla aktiivisesti tiloissa
ole vis ta olosuhteissa ja siitä että tilojen määrä ja laatu vastaavat tarvetta.
Tä mä merkitsee riittävää panostusta kiinteistönhoitoon ja kor jaus ra ken ta mi-
seen sekä suunnitelmallisuutta uusien tilojen hankinnassa.



VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2020 17

Tekninen lautakunta § 79 16.09.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 179 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 68 02.11.2020

Kaupunki hyödyntää uusien ja korvaavien tilojen hankinnassa markkinoita
sil loin, kun se on kokonaistaloudellisesti järkevää. Toteutusmuotoja ver tail-
taes sa arvioidaan kustannustehokkuutta sekä eri vaihtoehtoihin liittyviä ris-
ke jä. 

Ulkopuolisten käytössä olevat rakennukset

Kaupungilla on taseessaan kiinteistöjä, jotka eivät ole suoraan kunnan hal-
lin to kun tien käytössä tai vain osa kiinteistöstä on kunnan hallintokunnan
käy tös sä. Viitasaarella on suurin osa ulkopuolisten käyttämistä ra ken nuk sis-
ta yhtiöitetty tytäryhtiöille.

Pääperiaatteena on, että kunta luopuu niistä rakennuksista joita se ei itse
käy tä omassa palvelutuotannossaan tai jotka eivät tuo strategisia tavoitteita.
Lin jauk sel la vähennetään korjausvelan määrää ja vapautetaan resursseja
pal ve lu tuo tan non tilojen turvallisuuden ja terveellisyyden varmistamiseen.

Viitasaaren kaupungin omistajapoliittinen ohjelma on laadittu ottaen huo-
mi oon seuraavat lähtötiedot:
- Perusturvan palvelustrategian luonnos (käsitelty perusturvalautakunnassa
26.5.2020 §58)
-Viitasaaren kaupungin talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelma
22.6.2020 §116.
- Varhaiskasvatuksen kuntakohtaiset toimintasuunnitelmat toimikaudelle
2020-2021 8.9.2020 §7
- Kiinteistöpidon kehittäminen Viitasaari-Pihtipudas 28.4.2008 PHK

Oheismateriaali: Omistajapoliittinen ohjelma

Lisätiedot: Kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa puh. 044 459 7379

Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja:

 Tekninen lautakunta käsittelee Viitasaaren kaupungin omistajapolitiikan ja
esit tää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin. 

Merkitään pöytäkirjaan, että kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa esitteli
asiaa kokouksessa.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  22.9.2020 jatkokäsittely Viitasaaren kaupunginhallitus
____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  12.10.2020 § 179
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Tekninen lautakunta § 79 16.09.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 179 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 68 02.11.2020

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on 23.4.2018 § 25 hyväksynyt Viitasaaren
kau pun gin omistajapolitiikan, jossa määritellään mm. kaupungin yleiset
omis ta ja po liit ti set linjaukset.  

Kaupunginhallitus on 30.6.2014 § 184 hyväksynyt Viitasaaren kaupungin 
ra ken nus kan nan omistajapoliittisen suunnitelman osana selvitystä, joka on
teh ty Viitasaaren kaupungin konsernihallinnon sekä tytäyhtiöiden toi min to-
jen ja johtamisen kehittämistoimenpiteistä. Tilapalvelu on päivittänyt van-
han suunnitelman kokonaan uudeksi rakennuskannan omistajapoliittiseksi
oh jel mak si.

Oheismateriaali:
- Kaupungin rakennuskannan omistajapoliittinen ohjelma

Kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa esittelee ohjelman kokouksessa.

Lisätiedot: Kiinteistöpäällikkö Jukka Tuohimaa, puh. 044 459 7379,
juk ka.tuohimaa@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Viitasaaren kaupungin rakennuskannan
omis ta ja po liit ti sen ohjelman ja esittää sen edelleen valtuuston hy väk syt tä-
väk si.

- - - -

Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen esitteli kokouksessa
Viitasaaren kaupungin rakennuskannan omistajapoliittisen ohjelman. 

Päätös Hyväksyttiin.

Merkitään, että teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen oli
hallituksen kuultavana tämän pykälän käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 68

Oheismateriaali:
- Kaupungin rakennuskannan omistajapoliittinen ohjelma
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Tekninen lautakunta § 79 16.09.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 179 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 68 02.11.2020

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Viitasaaren kaupungin ra ken nus kan-
nan omistajapoliittisen ohjelman.

Teknisen toimen toimialajohtaja esitteli valtuutetuille kokouksessa
Viitasaaren kaupungin rakennuskannan omistajapoliittisen ohjelman.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote tekninen lautakunta, kiin teis tö pääl lik kö

 ____________
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 186 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 70 02.11.2020

Viitasaaren kaupungin opetustoimen kehittämissuunnitelma

565/001/2020

Sivistyslautakunta 06.10.2020 § 86

Viitasaaren kaupungin koulutoimen kehittämissuunnitelma on ollut
voimassa 2015-2020. Se sisältää opetustoimen kouluverkon ja henkilöstön
kuvauksen, opetustoimen strategian, swot-analyysin sekä strategian
mukaiset mittarit. Kehittämissuunnitelman päivittäminen on ajankohtaista.

Viitasaaren kaupungin päivitetty opetustoimen kehittämissuunnitelma
koskee vuosia 2020-2021. Opetustoimen kehittämissuunnitelma sisältää
kuvauksen kouluverkon ja opetustoimen henkilöstön nykytilanteesta,
oppilasennusteen vuosille 2020-2026, opetustoimen vision, swot-analyysin
sekä sivistyslautakunnan vuonna 2018 vahvistamat strategiset mittarit. 

Wiitaunionin sivistystoimen strategiatyöskentely on tarkoitus käynnistää
uuden valtuustokauden alkaessa niin, että se kiinnittyisi tiiviisti kunta- ja
kaupunkistrategiaan. Sivistystoimen uudistettu strategia ja sen
kehittämissuunnitelmat kattaisivat vuoteen 2026 saakka ja ottaisivat
huomioon lainsäädännössä, kuntataloudessa sekä väestöpohjassa tapahtuvat
muutokset. Sivistystoimen strategiaan on tarkoitus liittää mukaan
perusopetuksen ja lukion lisäksi myös varhaiskasvatus, vapaa sivistystyö,
musiikkiopisto sekä nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi
kehittämissuunnitelmineen. 

LIITE
Viitasaaren kaupungin opetustoimen kehittämissuunnitelma 2020-2021

Lisätiedot: Sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki, puh. 040 860
0777.

Ehdotus Sivistystoimen toimialajohtaj:

 Sivistyslautakunta hyväksyy päivitetyn Viitasaaren kaupungin opetustoimen
kehittämissuunnitelman 2020-2021 ja esittää sitä edelleen Viitasaaren
kaupunginhallitukselle.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto.

Toimenpiteet  Asia siirretään Viitasaaren kaupunginhallituksen käsittelyyn.

 ____________
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 186 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 70 02.11.2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  12.10.2020 § 189

Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin opetustoimen kehittämissuunnitelma 2020-2021

Viitasaaren kaupungin päivitetty opetustoimen kehittämissuunnitelma kos-
kee perusopetusta vuosina 2020-2021.

Lisätiedot: Sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki,
jut ta.hartojoki@pihtipudas.fi, puh. 040 860 0777.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää  hyväksyä päivitetyn Viitasaaren kaupungin ope-
tus toi men kehittämissuunnitelman perusopetuksen osalta vuosille
2020-2021 sekä esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 69

Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin opetustoimen kehittämissuunnitelma 2020-2021

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä päivitetyn Viitasaaren kaupungin
ope tus toi men kehittämissuunnitelman perusopetuksen osalta vuosille
2020-2021.

Sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki esitteli valtuutetuille
kokouksessa Viitasaaren kaupungin opetustoimen kehittämissuunnitelman.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote sivistyslautakunta
 ____________
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 186 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 70 02.11.2020

Valtuutettujen lukumäärän vahvistaminen vuoden 2021 kuntavaaleihin

530/031/2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  12.10.2020 § 186

Kuntalaki antaa valtuustolle harkintavaltaa päättää laissa säädettyä vä him-
mäis mää rää suuremmasta valtuuston koosta. Kunnissa on hyvä kun ta vaa li-
vuot ta edeltävänä vuotena arvioida, onko valtuuston kokoa tarvetta muut-
taa. Viitasaaren kaupunginvaltuusto on 30.5.2016 § 45 päättänyt val tuu tet-
tu jen lukumääräksi asukasluvun perusteella minimimäärän 27 valtuutettua.

Valtuuston päätös vähimmäismäärää suuremmasta valtuutettujen lu ku mää-
räs tä tai aiemman päätöksen muuttamisesta on ilmoitettava oi keus mi nis te-
riöl le viimeistään 31.12.2020 (kuntalain 16 §).

Kuntalain (410/2015) 16 §:n mukaan valtuutettuja on vähintään valittava
seu raa vas ti:

Asukasluku kunnassa Valtuutettuja vähintään

enintään 5 000 13
5 001 - 20 000 27
20 001 - 50 000 43
50 001 - 100 000 51
100 001 - 250 000 59
250 001 - 500 000 67
yli 500 000  79

Asukasluku määräytyy väestötietojärjestelmässä vaalivuotta edeltävän mar-
ras kuun 30. päivän päättyessä olevien tietojen mukaan. Viitasaaren asu kas-
lu ku 31.12.2019 oli 6176 ja väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan elo-
kuun lopussa 2020 Viitasaaren väkiluku oli 6108.

Valtuutettujen lukumäärä ei enää ole suoraan sidottu kunnan asukaslukuun,
vaan kukin kunta voi harkita valtuustonsa sopivan koon. Harkintavaltaa on
kui ten kin rajoitettu kunnan asukaslukuun sidotuilla alarajoilla. Valtuu-
tettujen lukumäärän on oltava pariton, jotta valtuuston kokoontuessa täy si-
lu kui se na äänet eivät äänestettäessä menisi tasan.

Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301, tii-
na.honkanen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuutettujen 
lukumääräksi vahvistetaan edelleen minimimäärä eli 27 valtuutettua
tulevalle valtuustokaudelle 1.6.2021 - 31.5.2025.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 186 12.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 70 02.11.2020

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 70

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa valtuutettujen lukumääräksi edelleen
minimimäärän eli 27 valtuutettua tulevalle valtuustokaudelle 1.6.2021 -
31.5.2025. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote vaalit@om.fi, ote keskusvaalilautakunta

 ____________
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 199 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 71 02.11.2020

Kaupunginhallituksen ja valtuuston kokoukset keväällä 2021

425/011/2017

Viitasaaren kaupunginhallitus  26.10.2020 § 199

Hallintosäännön 156 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään
ai ka na ja paikassa. Toimielimen kokous voidaan pitää myös sähköisessä
toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla
(sähköinen kokous). Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo
ko kouk sen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen-
joh ta jal le esityksen sen pitämisestä. 

Hallintosäännön 157 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hä-
nen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava
ko kouk sen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mai nit-
ta va, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian koh-
dal la. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua
ko kouk seen, toimielimen päättämällä tavalla. Esityslista, joka sisältää se los-
tuk sen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lä he te-
tään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

Hallintosäännön 177 ja 178 §:ien mukaan pöytäkirja tarkastetaan toi mi eli-
men päättämällä tavalla ja pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti näh tä vä-
nä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen kau-
pun gin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Lisätiedot: Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301,
tiina.honkanen@viitasaari.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. pitää varsinaiset kokouksensa keväällä 2021 klo 16.00 alkaen 
seuraavasti:

11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3., 26.4.,10.5. ja 17.5.

2. että kokouskutsu kaupunginhallituksen kokouksiin toimitetaan
kaupungin hallintosäännön määräysten mukaisesti ja esityslista julkaistaan 
kaupungin verkkosivuilla www.viitasaari.fi

3. että kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 
pääsääntöisesti kokousiltana tai viimeistään kolmantena päivänä
kokouksesta ja pidetään nähtävänä pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen
kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140:ssä säädetyllä tavalla sekä
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 199 26.10.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 71 02.11.2020

4. esittää valtuustolle, että valtuuston kokoukset
pidettäisiin keväällä  2021 klo 17.00 alkaen seuraavalla aikataululla:
1. helmikuuta, 8. maaliskuuta, 12. huhtikuuta, 24. toukokuuta. 

Päätös Hyväksyttiin kohtien 1- 4 osalta.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote toimialajohtajat, yleishallinnon kanslisti, päivitys verkkosivuille, kohta
4 jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 71

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää pitää kevään 2021 valtuuston kokoukset
klo 17.00 alkaen seuraavalla aikataululla: 1. helmikuuta, 8. maaliskuuta, 12.
huh ti kuu ta ja 24. toukokuuta. 

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote yleishallinnon kanslisti, päivitys verkkosivuille

 ____________
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Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 72 02.11.2020

Ilmoitusasiat/ kaupunginvaltuusto

38/000/2020

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 72

1.
Valtuuston talousarvio-iltakoulu 16.11.2020 klo 17.00.

2.
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta/ seutujohtoryhmän 24.9.2020 pöytäkirja.

3.
Seuraava valtuuston kokous pidetään 7.12.2020.

Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  -

 ____________
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Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 73 02.11.2020

Muut asiat/ kaupunginvaltuusto

39/000/2020

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 02.11.2020 § 73

1. Valtuustoaloite kansakouluopetuksen aloittamisen
150-vuotismerkkipäivän huomioimisesta

Valtuutettu Jari Kunelius esitti valtuuston kokouksessa seuraavan
valtuustoaloitteen, jonka totesi samalla olevan Kokoomuksen
valtuustoryhmän aloite :

"Kansakouluasetus annettiin vuonna 1866. Kansakouluasetuksessa annettiin
ensisijaisesti määräykset koulujen perustamisesta ja niiden opetuksen
järjestämisestä.

Viitasaarella kuntakokous päätti aloittaa Kansakouluasetuksen mukaisen
opetuksen perustamalla Haapaniemen kansakoulun 1871.

Esitän, että Viitasaaren kaupunki huomioi kansakouluopetuksen
aloittamisen 150-vuotismerkkipäivän ensi vuoden aikana erilaisissa
yhteyksissä."

2. Kysymys jätekeräyspisteitä koskevasta suunnitelmasta

Valtuuston II varapuheenjohtaja Jussi Kananen tiedusteli kokouksessa
jätekeräyspisteitä koskevasta suunnitelmasta sitä, onko suunnitelma missä
vaiheessa ja voiko siihen vielä vaikuttaa.

Teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen kertoi, että v. 2018
teknisessä lautakunnassa on hyväksytty jätekeräyspisteitä koskeva
suunnitelma, jonka mukaan aluekeräysverkostoa tuli harventaa mutta
samalla sitä laadullisesti parantaen mm. syväyskeräyssäiliöitä asentamalla.
Juho Tenhunen totesi lopuksi, että vielä asiaan voi vaikuttaa ja kuntalaisten
kanssa keskustellaan asiasta.

Ehdotus Mahdolliset muut asiat esitetään kokouksessa.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti saattaa valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote kaupunginsihteeri

 ____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pykälät: 64, 65, 68, 69, 71, 72, 73

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:
- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä
viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa
(KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §).

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 1 L 2 §:n/muun lainsäädännön mukaan
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta va lit ta mal la:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Kunnallisvalitus, pykälät: 66, 67, 70
Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät: 
Valitusaika       päivää

Valitusviranomaisen yhteystiedot
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi
Virka-aika: klo 8.00–16.15

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälät:
Valitusaika        päivää

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Valitusaika
Valitus alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei
oteta lu kuun. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän ku luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä kolmantena
päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Viitasaaren
kaupungin verkkosivuille. Kaavan hyväksymistä koskevassa asiassa päätöksen katsotaan
tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Viitasaaren kaupungin verkkosivuille.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on
joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä
viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.
Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle
ensimmäisenä sen jälkeisenä ar kipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin va litusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen vi ras ton aukioloajan päättymistä.
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Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite                         
Pykälät:

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): Nimi, osoite ja postiosoite                           
Pykälät:

Lisätietoja

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hal lin to-oi keu des sa 260 euroa. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä mikäli hallinto-oi-
keus muuttaa va li tuk sen alais ta päätöstä muutoksenhakijan eduk si. Maksua ei myöskään
peritä eräissä asia ryh mis sä eikä myöskään mikäli asianosainen on muulla laissa vapautettu
maksusta. Maksuvelvollinen on vi reil le pani ja ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Tuomioistuinmaksulain (1383/2018) nojalla riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lain-
käyt tö asian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2.050 €. Jos
mark ki na oi keu des sa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on
vähintään miljoona eu roa, käsittelymaksu on 4.100 €. Jos hankinnan arvo on vähintään 10
miljoonaa euroa, kä sit te ly mak su on 6.140 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu
markkinaoikeudessa on 510 €. Han kin ta-asiois sa peritään 2.050 €:n sijasta 510 €:n
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä an ta mat ta pääasiassa ratkaisua, se jää
tutkimatta tai se jää sillensä.

Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan


