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Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 74 07.12.2020

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 74

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 1.12.2020 ja kokouskutsu ilmoitettu Viitasaaren Seutu lehdessä
2.12.2020. Esityslista on lähetetty sähköpostilla valtuutetuille 1.12.2020.

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 Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

- - - -

Suoritetun nimenhuudon mukaan kokouksessa oli saapuvilla 18 varsinaista
val tuu tet tua ja kahdeksan varavaltuutettua eli paikalla oli yhteensä 26 val-
tuu tet tua, yksi poissa. Kaupunginvaltuuston kokouksesta olivat poissa val-
tuu tet tu Teuvo Hakkarainen, jonka tilalla oli 1. varavaltuutettu Ilpo Man ni-
nen, valtuutettu Virpi Hämäläinen, jonka tilalla oli 2. varavaltuutettu Tuija
Tuik ka nen, valtuutettu Sonja Kekkonen, jonka tilalla oli 2. varavaltuutettu
Sa ri K. Kinnunen, valtuutettu Miia Kuusela, jonka tilalla oli 4. va ra val tuu-
tet tu Helena Nerg, valtuutettu Ilkka Kemppainen, jonka tilalla oli 3. va ra-
val tuu tet tu Jorma Kekkonen, valtuutettu Mikaela Ranto, valtuutettu Hannu
Su ni, jonka tilalla oli 1. varavaltuutettu Hannu Vehniäinen ja valtuutettu Sa-
mi Wiik, jonka tilalla oli 9. varavaltuutettu Tuomo Toikkanen, valtuutettu
Vuok ko Leivonen, 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 § 75 07.12.2020

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 75

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 14.12.2020. 

Pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään kuntalain
140 §:n mukaisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla tiistaista
15.12.2020 alkaen.

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Jonna Leppäsen
ja Elina Mäkisen.

Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jonna Leppänen ja Elina Mäkinen.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet -
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 204 09.11.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 218 23.11.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 76 07.12.2020

Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvio, palvelusopimus ja taloussuunnitelma vuosille
2022 - 2023

490/200/2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  09.11.2020 § 204

Kuntalain 110 § talousarviosta on seuraavanlainen:

"Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seu raa-
vak si kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin ta lou-
den vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä val tuus-
ton on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuo-
dek si (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en sim-
mäi nen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kun ta-
stra te giaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Ta lous ar-
vios sa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan
ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan ta see-
seen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa ti lin-
pää tök sen vahvistamisesta seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee ta-
lous suun ni tel mas sa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mai-
nit tu na ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät mää-
rä ra hat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan.
Mää rä ra ha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Ta lous ar-
vios sa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä in ves-
toin ti- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

Talousarvio on laadittu kaupunginhallituksen antaman talousarvioraamin
poh jal ta.

Talousarvion laadinnan perusteet:

1.  Kuntien toimintatuotot 2021.
Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin maksutuotot tarkistetaan vuo del-
le 2021 ja budjetoinnin pohjana käytetään kuluvan vuoden ennustettuja to teu-
mia ja talouden tasapainotusohjelmissa hyväksyttyjä maksujen korotuksia.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 204 09.11.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 218 23.11.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 76 07.12.2020

2.  Henkilöstösuunnitelman noudattaminen.
Vuodelle 2021 tulevien palkantarkastusten vaikutus on 2,0 %. Korotus on val-
miik si laskettu toimitettaviin palkkaliitteisiin.

3.  Palvelujen ostot ja aineet ja tarvikkeet.
Aineiden ja tarvikkeiden budjetoinnissa on noudatettava tarkkuutta ja kor vaa-
via hankintoja tehdään vain todelliseen tarpeeseen. Koneiden ja laitteiden
osal ta budjetoidaan vain välttämättömimmät hankinnat, joilla korvataan rik-
kou tu vat ja korjauskelvottomat laitteistot ja tavarat.

Vuoden 2021 talousarviolukujen perusteena käytetään kuluvan vuoden en nus-
tet tu ja toteumia. Hyväksytyssä talousarvioraamissa ei ole huomioitu mitään
uu sia, kustannuksia nostavia palvelutason parannuksia. Budjetoinnissa tulee
huo mioi da talouden tasapainotusohjelmissa hyväksytyt säästöt.

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut syötetään KSSHP:lle tehtävän tilauksen pe-
rus teel la, jonka perusturvajohtaja on tarkistanut ja hyväksynyt.

Ostopalveluja ei tietoisesti saa alibudjetoida.

4.  Avustukset.
Kuntien itse päättämiin avustuksiin varattuja määrärahoja ei koroteta suun ni-
tel ma vuo si na ja määrärahat tulee arvioida reaalisen käytön pohjata käyttäen
vuo den 2020 toteutuvia avustuksia. Budjetoinnissa tulee huomioida talouden
ta sa pai no tus oh jel mis sa hyväksytyt leikkaukset avustuksiin.

Subjektiivisiin oikeuksiin perustuvat avustusmäärärahat kuten vam mais pal ve-
lu avus tuk set, tulee arvioida reaalisen käytön pohjata käyttäen vuoden 2020 to-
teu tu via avustuksia.

Talousarvio 2021:
Budjetoidut toimintatuotot laskevat kuluvaan vuoteen verrattuna johtuen
mm. työterveyshuollon yhtiöittämisestä ja terveydenhuollon maksutuottojen
vä he ne mi ses tä. Tuet ja avustukset on arvioitu maltillisesti.

Kaikkien merkittävien kululajien osalta budjetointi onnistui hyvin ja kulut
ku lu vaan vuoteen verrattuna vähenevät.

Toimintakate hieman heikkenee (-726.000 €) kuluvaan vuoteen verrattuna.

Verotulojen ja valtionosuuksien määrä tulevalle vuodelle voi vielä nousta ja
ne kokonaisuudessaan tulevat ylittämään kuluvalle vuodelle budjetoidun
mää rän.

Rahoitustuotot ja -kulut on arvioitu kuluvan vuoden tasolle.

Tilikauden tulos tulee jäämään vain hieman alijäämäiseksi.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 204 09.11.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 218 23.11.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 76 07.12.2020

Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvio, palvelusopimus ja ta lous-
suun ni tel ma vuosille 2022 - 2023.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus käsittelee alustavan talousarvion ja tekee siihen tar vit ta-
vat muutokset. Erityisesti käydään läpi investointiohjelma.

- - - -

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen esitteli kokouksessa talousarvion 
toiminnallista puolta ja talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä vastaavasti
numeraalista meno- ja tulokehitystä sekä rahoituspuolta. Tämän jälkeen
teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen esitteli hallitukselle
investointiohjelman. 

Päätös Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti vuoden 2021 talousarvion,
palvelusopimuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 ja päätti
palata asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessaan valtuuston 16.11.2020
pidettävän iltakoulun jälkeen.

Merkitään, että talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä ja teknisen toimen
toimialajohtaja Juho Tenhunen olivat hallituksen kuultavana tämän asian
käsittelyn aikana.

Merkitään, että Juhani Halonen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn
aikana klo 16.31.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginhallitus

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  23.11.2020 § 218

Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvio, palvelusopimus ja ta lous-
suun ni tel ma vuosille 2022 - 2023 esiteltiin valtuutetuille 16.11.2020 pi de-
tys sä iltakoulussa. Iltakoulussa esitellyn talousarvioehdotuksen 2021 ali jää-
mä oli jäämässä 103 060 euroon. Keskustelua aiheuttivat lähinnä muutamat
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 204 09.11.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 218 23.11.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 76 07.12.2020

in ves toin ti koh teet, kuten Rauhanniementien valaistus ja koulujen IT-han-
kin ta mää rä ra hat, sekä laajakaistarakentamiseen varattu de minimis -tuen
mää rä ra ha. 

Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvio-, palvelusopimus- ja ta-
lous suun ni tel ma eh do tus vuosille 2022 - 2023
- Wiitaunionin toimialajohtajien esitykset valtuuston iltakoulussa
16.11.2020

Kaupunginhallitus on 9.11.2020 § 210 päättänyt varata huhtikuun 2021 lo-
pus sa päättyvälle Lennätin 2.0 -osaamiskeskus -hankkeelle kaupungin oma-
ra hoi tus osuut ta vuodelle 2021 yhteensä 19 000 euroa. Sa moin kau pun gin-
hal li tus on varannut 1.5.2021 alkavalle Lennättimen di gi kes kushank keel le
ja siihen liittyvälle erilliselle investointiosalle oma ra hoi tus osuut ta vuodelle
2021 yhteensä 63 000 euroa. Yhteensä näille kahdelle hank keel le kau pun-
gin hal li tus on siis päättänyt esittää varattavaksi 82 000 eu roa Strategisiin
ke hit tä mis hank kei siin, kun aikaisempi varaus oli 67 000 eu roa, lisäys
15 000 €.

Kaupunginhallitus on 26.10.2020 § 194 päättänyt, että Wanhan Viitasaaren
alu een kehittäminen hankkeistetaan aiemmin 15.6.2020 kaupunginhal li tuk-
ses sa hyväksytyn suunnitelman pohjalta. Wanhan Viitasaaren alueen ke hit-
tä mis han ke edellyttäisi 50 000 euron määrärahan varaamista strategisiin ke-
hit tä mis hank kei siin vuodelle 2021.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.11.2020 on myös Viitasaaren kau pun-
gin ilmastohankkeen käynnistäminen osallistumalla Ympäristöministeriön
jou lu kuus sa avautuvaan rahoitushakuun ja varaamalla Strategisiin ke hit tä-
mis hank kei siin 30 000 euron omarahoitusosuus vuoden 2021 ta lous ar vio eh-
do tuk seen.

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen kaupunginvaltuuston
hy väk syt tä väk si Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvion, pal ve lu-
so pi muk sen ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2023 sillä muutoksella,
et tä kustannuspaikalle 012240 Strategiset kehittämishankkeet lisätään yh-
teen sä 65 000 euroa Digikeskus - ja Wanha Viitasaari -hankkeiden to teut ta-
mis ta var ten sekä 30 000 euroa Viitasaaren kaupungin ilmastohankkeeseen,
eli yhteensä 95 000 euroa.

 - - - -
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 204 09.11.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 218 23.11.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 76 07.12.2020

Puheenjohtaja esitti  käsittelyjärjestyksen siten, että kaupunginjohtaja ensin
esittelee yleistilanteen talousarvion 2021, palvelusopimuksen ja vuosien
2022 - 2023  taloussuunnitelman osalta, minkä jälkeen asia käsitellään
yksityiskohtaisesti toimialoittain, mikä käsittelyjärjestys hyväksyttiin.

Keskustelun kuluessa Tuija Siltanen esitti Hannu Gladin kannattamana, että
investointiohjelmassa Elenian maakaapelointiin vuodelle 2022 varattu 30
000 euron määräraha siirrettäisiin vuoden 2021 talousarvioon
Rauhanniementien valaistukseen. Tuija Siltanen perusteli asiaa tien
turvallisuuden parantamisella, sillä tien varteen on muuttanut kolme uutta
lapsiperhettä ja lisää tontteja on tulossa myyntiin.

Elina Mäkinen esitti Ilkka Kemppaisen kannattamana, että
valokuiturakentamiseen vuodelle 2021 varattu 200 000 euron määräraha
poistettaisiin ja siirrettäisiin osa määrärahoista vuoden 2021
investointimenoihin sivistyslautakunnan esittämiin perusopetuksen IT-
hankintoihin ja Rauhanniemen tien valaistukseen.

Hannu Glad esitti vuoden 2021 talousarvioon 10 000 euron lisäämistä
perusopetuksen IT-hankintaan.

Hannu Suni esitti, että vuoden 2021 talousarvion investointiohjelmaan
lisätään 35 000 euroa Rauhanniementien valaistukseen.

Keskustelun lopuksi Hannu Suni esitti Tuija Siltasen, Ilkka Kemppaisen ja
Jonna Leppäsen kannattamana, että yksinkertaistetaan menettelyä ja jätetään
valokuiturakentamisen määräraha käyttötalouteen sillensä ja lisätään
vuoden 2021 talousarvion investointiohjelmaan suoraan 10 000 euron
märäraha perusopetuksen IT-hankintaan ja 35 000 euron määräraha
Rauhanniementien valaistukseen.

Elina Mäkinen ilmoitti, että hän tyytyy nyt tällä kertaa myös Hannu Sunin
esitykseen.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty kaupunginhallituksen
esityksestä poikkeavat Tuija Siltasen ja Elina Mäkisen esitykset, joita on
kannatettu sekä Hannu Gladin ja Hannu Sunin esitykset, joita ei ole
kannatettu. Lopulta kuitenkin sekä Siltanen että Mäkinen ovat kannattaneet
Hannu Sunin viimeistä esitystä ja luopuneet omista esityksistään.

Puheenjohtaja tiedusteli sopiiko hallitukselle yksimielisesti hyväksyä
kaupunginhallituksen esitys lisäämällä vuoden 2021 talousarvion
investointiohjelmaan  35 000 euroa Rauhanniementien valaistukseen ja
10 000 euroa perusopetuksen IT-hankintoihin. Koska kukaan ei vastustanut
puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupungin-
halllituksen esityksen edellä mainitulla lisäyksellä.
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Viitasaaren kaupunginhallitus § 204 09.11.2020
Viitasaaren kaupunginhallitus § 218 23.11.2020
Viitasaaren kaupunginvaltuusto § 76 07.12.2020

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä ja esittää edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Viitasaaren kaupungin vuoden 2021
talousarvion, palvelusopimuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2022 -
2023 

1. sillä muutoksella, että kustannuspaikalle 012240 Strategiset
kehittämishankkeet lisätään yhteensä 65 000 euroa Digikeskus - ja Wanha
Viitasaari -hankkeiden toteuttamista varten sekä 30 000 euroa Viitasaaren
kaupungin ilmastohankkeeseen, eli yhteensä 95 000 euroa; sekä

2. sillä lisäyksellä, että vuoden 2021 talousarvion investointiohjelmaan
lisätään 35 000 euroa Rauhanniementien valaistukseen ja 10 000 euroa
perusopetuksen IT-hankintoihin

Merkitään, että hallituksen kokouksessa kuultavina tämän asian osalta
olivat talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, perusturvan toimialajohtaja Marja
Laurila, sivistystoimen toimialajohtaja Jutta Hartojoki, teknisen toimen
toimialajohtaja Juho Tenhunen sekä ympäristötoimen toimialajohtaja Sari
Flyktman.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 76

Kaupunginhallituksen 23.11.2020 hyväksymät muutokset on sisällytetty ja
kor jat tu Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvio-, palvelusopimus-
ja taloussuunnitelmaehdotukseen 2022-2023. 

Oheismateriaali:
- Viitasaaren kaupungin vuoden 2021 talousarvio-, palvelusopimus- ja ta-
lous suun ni tel ma eh do tus vuosille 2022 - 2023 (lähetetty valtuutetuille ja
var si nai sil le varavaltuutetuille paperisena postitse 26.11.2020)
- Wiitaunionin toimialajohtajien esitykset valtuuston iltakoulussa
16.11.2020

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Viitasaaren kaupungin vuoden 2021
ta lous ar vion, palvelusopimuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2022 -
2023. 

- - - -
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Puheenjohtaja esitti käsittelyjärjestyksen siten, että kaupunginjohtaja ja ta-
lous joh ta ja esittelevät ensin tulevan vuoden talousarvion ja pal ve lu so pi-
muk sen sekä vuosien 2022 - 2023 taloussuunnitelman ja tämän jälkeen käy-
dään yleiskeskustelu, jonka aikana pidetään myös ryhmäpuheenvuorot. Tä-
män jälkeen käydään otsikkotasolla koko talousarvio yksityiskohtaisesti lä-
pi.

Puheenjohtajan tiedustellessa, sopiiko käsittelyjärjestys valtuutetuille, ku-
kaan ei vastustanut, joten puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen esi-
te tyn käsittelyjärjestyksen.

Kaupunginjohtaja esitteli mm. vuoden 2020 talousarvioprosessin, keskeiset
huo miot v. 2021 talousarviosta, konsernitavoitteiden sekä kau pun ki stra te-
gian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, yleishallinnon talousarvion ja to-
te si lopuksi, että talousarvio ensi vuodelle päätyy n. 200 000 alijäämäiseksi
ku lu van vuoden talousarvion ollessa aika lailla balanssissa ja kaupungin yli-
jää mä va ro jen ollessa 27 miljoonaa.

Keskustan ryhmäpuheenvuoron piti valtuuston II varapuheenjohtaja Jussi
Ka na nen, joka totesi, että kaupungin talous on hyvässä kunnossa ja ta lous-
ar vio on hyvä sekä jakoi kiitosta asioiden hyvästä hoidosta niin Viitasaaren
kuin Pihtiputaan viranhaltijoille ja työntekijöille sekä päättäjille. Kananen
pi ti hyvänä, että rahoitusta on varattu nyt myös strategisiin toimenpiteisiin
ja investointiohjelma on hyvin maltillinen, jolloin voidaan keskittyä kau-
pun gin kehittämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Valtuutettu Risto Rossi piti Sosialidemokraattien ryhmäpuheenvuoron to de-
ten, että vaikea on lisätä juuri mitään kaupunginjohtajan ansiokkaan pu-
heen vuo ron ja toisen valtuustoryhmän puheenvuoron jälkeen. Rossi katsoi,
et tä yllättävän paljon nykyisellä veroprosentilla saadaan aikaiseksi ja kau-
pun gin talous sekä v. 2021 talousarvio on hyvällä mallilla. SDP:n val tuus to-
ryh män puolesta Rossi esitti, että laajakaistamääräraha saisi olla ensi vuo-
den budjetissa, sillä on tiukat ehdot ja määräraha jää säästöön, jos hanke ei
to teu du.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenvuoron piti valtuutettu Tuija Sil ta-
nen, joka piti päättyvää vuotta taloudellisesti parempana kuin mitä bud jet ti-
lu vut osoittavat. Siltasen mukaan tulokseen vaikuttavat mm. valtion mak sa-
mat ko ro na tuet ja verotulojen tekniset siirrot tälle vuodelle. Siltanen totesi,
et tä v. 2021 talousarvio on laadittu maltillisesti, mutta tulevaisuudessa tulot
tu le vat kui ten kin pienenemään ja rakenteellisia ratkaisuja tulee tehdä ja sa-
mal la toi men pi tei tä elinvoimaisuuden sekä vetovoimaisuuden kas vat ta mi-
sek si.

KD:n ryhmäpuheenvuoron piti valtuutettu Hannu Vehniäinen, joka esitti
kii tok set hyvästä talousarviosta ja piti hyvänä elinvoimaan ja elin kei noi hin
sat saa mis ta. Vehniäinen esitti myös, että 200 000 euron laa ja kais ta va raus
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ta lous ar vios ta poistettaisiin, jolloin päästään plussalle myös ensi vuo den ta-
lous ar vios sa.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron piti valtuutettu Seppo Ijäs, joka to-
te si että kaupunginhallitus lisäsi omilla lisäesityksillään talouden taakkaa
130 000 eurolla. Ijäksen mukaan tap piol li sen talousarvion tekemiseen pitää
ol la erittäin painava syy eikä jatkuvasti voida tehdä tappiollisia ta lous ar vioi-
ta; tällä hetkellä raha kunnille on hal li tuk sel ta vielä löysässä korona-ajalla.
Ijäk sen mukaan nyt 200 000 euron mää rä ra ha valokuituverkkoon on pii lo-
tet tu esityksessä johonkin, aiempina vuo si na ollut selvästi näkyvissä. Ijäs
kat soi, että myöskään Wanhan Viitasaaren mää rä ra ha va rauk ses ta ei käy il-
mi, mitä se pitää sisällään. Valtuutettu Ijäk sen mukaan kaupungilla näyttää
ole van hovikonsultteja ja Ijäs kysyi lopuksi, kuin ka paljon talousarvioon si-
säl tyy konsulttipalkkioita. 

Valtuutettu Hannu Glad esitti kaikille viranhaltijoille ja päättäjille kiitokset
hy väs tä talousarviosta todeten, että sinne on jäänyt vain yksi musta täplä.

Valtuutettu Jyrki Koskela ilmoitti, ettei pidä ryhmäpuheenvuoroa.

Kaupunginjohtaja esitti kiitokset ryhmäpuheenvuoroista ja vastasi esi tet tyi-
hin kysymyksiin todeten mm., että pelkästään yhteen talousarviovuoteen
huo mion kiinnittäminen ei varmaankaan ole tar koi tuk sen mu kais ta ja
200 000 euron miinus ei taloudellisesta nä kö kul mas ta ole kovin merkittävä
kun tarkastellaan kaupungin taloudellista asemaa. Kaupungin strateginen ta-
voi te toimivien tietoliikenneyhteyksien saamisesta ei ole vielä valmis.

Tämän jälkeen puheenjohtaja päätti yleiskeskustelun ja siirryttiin ta lous ar-
vion yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Valtuutettu Tuija Tuik ka nen esitti teknistä korjausta talousarvioasiakirjan
si vul le 13 (perustuva). Puheenjohtajan tiedustellessa, hyväksyykö valtuusto
yk si mie li ses ti esitetyn korjauksen, kukaan ei vastustanut, joten pu heen joh-
ta ja totesi valtuuston yksimielisesti hyväksyneen esitetyn korjauksen.

Valtuutettu Tuija Tuikkanen esitti, että kaupunki kompensoisi so lu asun-
nois ta syntyneen 20 000 euron tap pion VVA Oy:lle.

Kaupunginjohtaja totesi, että näkisi parempana, että asia käsiteltäisiin erik-
seen kaupunginhallituksen kautta.

Valtuutettu Jussi Kananen esitti, että sivulta 29 talouden ta sa pai not ta mi sek-
si poistetaan tekstistä 200 000 euron määräraha valokuituverkon avus tuk-
ses ta.

Valtuutettu Pirjo Grönholm-Paananen ilmoitti kannattavansa Jussi Kanasen
esi tys tä pe rus tel len hankkeen toteuttamismahdollisuutta ole mat to man pie-
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ne nä tällä hetkellä, vaikka laajakaista Vii ta saa rel le tarvitaan.

Keskustelun kuluessa valtuutettu Seppo Ijäs esitti 30 000 euron määrärahan
pois ta mis ta ilmastokoordinaattorin palkkaamisesta.

Valtuutettu Seppo Ijäs ilmoitti kannattavansa myös Jussi Kanasen esitystä
200 000 euron määrärahan poistamisesta.

Valtuutettu Ilpo Manninen ilmoitti kannattavansa Seppo Ijäksen esitystä
30 000 euron poistamisesta ja Jussi Kanasen esitystä 200 000 euron pois ta-
mi ses ta. 

Valtuutettu Tuija Tuikkanen ilmoitti, ettei kannata Seppo Ijäksen esitystä il-
mas to hank keen määrärahan poistamisesta sillä kyseessä on kestävään ke hi-
tyk seen liittyvä selvityshanke.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kaksi kau pun gin-
hal li tuk sen päätösesityksestä poikkeavaa kannatettua esitystä, joista tulee
suo rit taa äänestykset. 

Puheenjohtaja esitti, että äänestykset suoritetaan nimenhuutoäänestyksinä
se kä esitti äänestysjärjestyksen siten, että ensin äänestetään Jussi Kanasen
esi tyk ses tä ja kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta laa ja kais ta ra ken ta-
mi sen avustusmäärärahaa koskien ja tämän jälkeen Seppo Ijäksen esi tyk ses-
tä ja kaupunginhallituksen päätösehdotuksesta ilmastohankkeen mää rä ra haa
kos kien.

Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että ne, jotka kannattavat kau-
pun gin hal li tuk sen tekemää esitystä, äänestävät "jaa" ja että ne, jotka kan nat-
ta vat Jussi Kanasen tekemää esitystä, äänestävät "ei".

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) "jaa"-ääntä ja
kak si kym men tä (20) "ei"-ääntä, yksi poissa. Äänestysluettelo on liitteenä
nro 1.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella kau pun gin val-
tuus to on hyväksynyt Jussi Kanasen esityksen valokuituverkon 200 000 eu-
ron suuruisen avustusmäärärahan pois ta mi sek si v. 2021 talousarviosta.

Puheenjohtaja teki edelleen äänestysesityksen siten, että ne, jotka kan nat ta-
vat kaupunginhallituksen tekemää esitystä, äänestävät "jaa" ja että ne, jotka
kan nat ta vat Seppo Ijäksen tekemää esitystä, äänestävät "ei".

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin.
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Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kaksikymmentäneljä (24)
"jaa"-ään tä ja kaksi (2) "ei"-ääntä, yksi poissa. Äänestysluettelo on liitteenä
nro 2.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella kau pun gin val-
tuus to on hyväksynyt kaupunginhallituksen päätösehdotuksen 30 000 euron
mää rä ra has ta ilmastointihankkeeseen v. 2021 talousarviossa.

Valtuutettu Tuija Tuikkanen esitti, että investointiohjelmaan lisätään 10 000
eu roa mopopaikan rakentamista varten.

Valtuutettu Pirjo Grönholm-Paananen kannatti Tuija Tuikkasen esitystä
10 000 euron määrärahan lisäämisestä mopopaikkaa varten vuoden 2021 in-
ves toin ti oh jel maan.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kau pun gin hal li tuk-
sen päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta tulee suo-
rit taa äänestys.

Puheenjohtaja esitti että äänestys suoritetaan nimenhuutoäänestyksenä ja te-
ki äänestysesityksen siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen
te ke mää esitystä, äänestävät "jaa" ja että ne, jotka kannattavat Tuija Tuik ka-
sen tekemää esitystä, äänestävät "ei".

Äänestystapa ja äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kymmenen (10) "jaa"-ääntä
ja kuusitoista (16) "ei"-ääntä, yksi poissa. Äänestysluettelo on liitteenä nro
3.

Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen perusteella kau pun gin val-
tuus to on hyväksynyt Tuija Tuikkasen esityksen 10 000 euron määrärahan
li sää mi ses tä mopojen ajopaikkaa varten v. 2021 talousarvion in ves toin ti oh-
jel maan.

Puheenjohtaja ja talousjohtaja kertoivat lopuksi, että äänestysten jälkeen
vuo den 2021 talousarvion loppusumma on 1 937 euroa plussalla.

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Viitasaaren kaupungin vuoden 2021
ta lous ar vion, palvelusopimuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2022 -
2023 sillä muutoksella, että 200 000 euron määräraha valokuituverkon ra-
ken ta mi seen liittyvästä avustuksesta poistetaan ja 10 000 euron määräraha
mo po jen ajopaikkaa var ten lisätään v. 2021 talousarvion in ves toin ti oh jel-
maan.

Merkitään, että vs. perusturvan toimialajohtaja Kirsi Alonen ja hen ki lös tö-
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joh ta ja Mervi Pääkkö poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen
klo 19.30.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote +  talousarvioasiakirja lautakunnat, toimialajohtajat, tiimivastaavat, kir-
jan pi to, alkuperäinen talousarvioasiakirja arkisto ja pdf-versio kaupungin
ko ti si vuil le

 ____________
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Raportti Wiitaunionin laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 toteutumisesta

597/001/2018

Viitasaaren kaupunginhallitus  28.05.2019 § 109

Terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia laatimaan laajan hy vin voin ti ker to-
muk sen valtuustokausittain. Laaja hyvinvointikertomus kertoo Viitasaaren
ja Pihtiputaan kuntien väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin vai kut-
ta vis ta tekijöistä väestöryhmittäin sekä kunnassa toteutetuista toi men pi teis-
tä, joilla on vastattu kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunnilla on tiivis
yh teis työ, siksi hyvinvointikertomus on laadittu kuntaparina, Wiitaunionin
ker to muk se na.

Hyvinvointikertomus on tiivis, hallinnonalojen asiantuntijoiden yhdessä
laa ti ma katsaus kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen sekä niihin vai kut-
ta viin tekijöihin. Se on myös suunnitelma kuntalaisten hyvinvoinnin edis tä-
mi ses tä sekä arviointi toteutuneesta hyvinvoinnin edistämistoiminnasta ja
hy vin voin ti po li tii kas ta. Laaja hyvinvointikertomus on val tuus to jen työ vä li-
ne, jonka avulla päätöksiä voidaan tehdä huomioiden kun ta lais ten tarpeet.
Se on tärkeä osa kunnan strategista toiminnan ja talouden suun nit te lua, to-
teu tus ta ja arviointia. Hyvinvointikertomukseen kuuluu myös vuosittainen
ra por toin ti, jossa tarkastetaan tavoitteita, toimenpiteitä, re sur soin tia ja mit-
ta rei ta hyödyntäen erityisesti kunnan omaa hy vin voin ti tie toa ja in di kaat to-
rei ta.

Wiitaunionin johtoryhmä on kokouksessaan 27.8.2018 asettanut seuraavat
pai no pis te alu eet Wiitaunionin hyvinvointikertomukselle 2017 - 2020:

1. Oma-aloitteinen terveyden ja hyvinvoinnin huolehtiminen
- Kuntalaisten osallisuus, kuuleminen ja vaikuttaminen, järjestöjen osal li-
suus
2. Varhainen puuttuminen ja ennaltaehkäisy
3. Työllisyyden lisääminen/syrjäytymisen ehkäisy
- Nuorten hyvinvointi
4. Arvioidaan sitä, kuinka hyvin Pihtiputaan ja Viitasaaren hyvinvointityö
vas taa valtion hyte-kriteereihin.

Lisäksi johtoryhmä päätti, että jokainen hallintokunta antaa lausuntonsa,
mi ten panostaa näihin tavoitteisiin ja mitä nämä tavoitteet tarkoittavat ao.
hal lin to kun nan toiminnan kannalta. Hallintokuntien lausunnot on käsitelty
lau ta kun nis sa loppuvuodesta 2018 ja ne on koostettu osaksi hy vin voin ti ker-
to mus ta ja -suunnitelmaa. 

Wiitaunionin johtoryhmä on käsitellyt hyvinvointikertomusta 18.2.2019 ja
25.3.2019. Kuntalaisia ja järjestöjä on osallistettu erillisillä tilaisuuksilla
Pih ti pu taal la 19.2.2019 sekä Viitasaarella 20.2.2019. Iltojen työpaja-
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työskentelyn saldo on kirjattu ja valokuvattu hyvinvointikertomukseen. 

Kuntajohtajat ovat työstäneet hyvinvointikertomusta huhtikuussa 2019, jon-
ka jälkeen Wiitaunionin hyvinvointikertomuksesta on pyydetty lausunnot
Vii ta saa ren ja Pihtiputaan vanhus- ja vammaisneuvostoilta sekä nuo ri so val-
tuus toil ta. Lausunnot ja hyvinvointikertomus on esitelty ja käsitelty hal li tus-
ten yhteiskokouksessa 20.5.2019.

Hyvinvointiryhmässä on kiinnitetty huomiota siihen, että valtuustokauden
alus sa asetettujen painopistealueiden lisäksi tarkemmin analysoidun in di-
kaat to ri tie don valossa on pyritty löytämään eri ikäryhmien osalta keskeiset
huo len ai heet, joihin toimialojen toivotaan kiinnittävän huomiota val tuus to-
kau den lopulla. Erityisesti läpikäydyn indikaattoritiedon valossa lapset ja
nuo ret on nostettu lopun valtuustokauden painopistealueeksi. Esiin nos tet-
tu ja huolenaiheita ovat lasten ja nuorten päihteidenkäyttö, kouluruokailuun
osal lis tu mat to muus, koulukiusaaminen, rikollisuus sekä liian vähäinen liik-
ku mi nen ja ylipaino. Lisäksi hyvinvointiryhmä pyytää perusturvaa ottamaan
huo mi oon 1.10.2018 Wiitaunionin lapsiparlamentin esille nostamat asiat.

Hyvinvointityöryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä huomiotavaksi v.
2019 - 2020 aikana:

a) Kouluruokailutyöryhmän perustaminen kouluruokailun ve to voi mai suu-
den lisäämiseksi. Työryhmän kokoonkutsujana ruoka- ja puh taus pal ve lu-
pääl lik kö Sari Wilkman.
b) Haaste nuorisovaltuustoille: Tavoitteena kehittää ohjelma yhdessä eh käi-
se vien päihdetyöntekijöiden kanssa, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten
päih tei den käytön väheneminen.
c) Toimintamallin kehittäminen lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi.
Kun tien liikuntatoimet yhdessä Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa.
d) Koulupoliisien vuosittaiset vierailut jokaisessa Wiitaunionin koulussa.
Kou lu jen yhteydenotot suoraan koulupoliiseihin.
e) Turvallisuussuunnitelman päivittäminen yhteistyössä poliisin kanssa.

Hyvinvointikertomusta on päivitetty Viitasaaren vammaisneuvoston ja Vii-
ta saa ren vanhusneuvoston lausuntojen pohjalta mm. seuraavasti:

- Esteettömyyskartoituksen tekemistä pidetään tarpeellisena.
- Erityisliikunnan ohjaajan tehtävät päätettiin Viitasaarella aikanaan val-
tuus to aloit teen pohjalta yhdistää osaksi perustettua opiston lii kun nan opet ta-
jan tointa, mutta tarve on valtava ja nyt mietitään jatkoa.
- Wiitaunionin soveltavan liikunnan moniammatillinen ohjausryhmä on
miet ti nyt hanketta aiheen tiimoilta. Aiheeseen liittyy myös lii kun ta neu von-
nan palveluketjun luominen/kehittäminen. Asia on vielä niin alkutekijöissä,
et tä tähän voisi palata vuosittaisen raportoinnin/päivittämisen yhteydessä.
- Wiitaunionin kirjastot antavat digineuvontaa kaikille, jotka sitä tarvitsevat.
Neu von ta tapahtuu ajanvarauksella. Kirjaston koko henkilökunta osallistuu
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par hail laan digipassi -koulutukseen, jonka tarkoituksena on lisätä hen ki lö-
kun nan valmiuksia antaa digineuvontaa.
- Yhteisöllisiä tiloja on jo toiminnassa ja samoin kunnantaloja voidaan käyt-
tää yhdistysten kokouksiin.
- Kirjastossa on palvelutiskillä palvelusilmukka. Kirjastosta on saatavilla
lai nak si myös siirrettävä induktiosilmukka-salkku.
- Päivitetään Viitasaaren osalta tieto olemassa olevista defibrillaattoreista

Viitasaaren vanhusneuvosto ja nuorisovaltuusto ovat olleet tyytyväisiä hy-
vin voin ti ker to muk seen, mutta nuorisovaltuustolla suurin huolenaihe liittyy
nuor ten nykyiseen tilaan mielenterveysongelmissa. Nuorisovaltuusto ha-
luaa, että kaupungin tulee parantaa etenkin nuorten mielenterveyspalveluita,
eh käis tä nuorten syrjäytymistä lisäämällä pysyvää ammattihenkilökuntaa,
sil lä nykyiset palvelut eivät nuorten mielestä ole tarpeeksi resurssoituja. Li-
säk si nuorisovaltuusto pitää hyvänä asiana, jos pystyisi tekemään yh teis työ-
tä päihdetyöntekijöiden kanssa. 

Pihtiputaan kunnanhallitus ja Viitasaaren kaupunginhallitus linjasivat yh tei-
ses sä kokouksessaan 20.5.2019 asiaa siten, että saatetaan Wiitaunionin laaja
hy vin voin ti ker to mus kuntien hallitusten ja valtuustojen hyväksyttäväksi ja
jäl ki kä teen tulleet lausunnot kirjataan esittelytekstiin ja huomioidaan hal li-
tus ten ja valtuustojen päätöksenteossa.

Edelleen päätettiin esittää valtuustoille, että kaksi kertaa tai useamminkin
tar peen vaatiessa valtuustokaudessa pidetään valtuustoseminaari, jossa ker-
to mus ta ja tuloksia avataan erityisesti luottamushenkilöille. Samoin to det-
tiin, että johtoryhmän on kokouksessaan 3.6.2019 hyvä käydä annetut lau-
sun not vielä läpi ja saattaa lausunnoissa annetut viestit tiedoksi oikeille ta-
hoil le.

Hallitukset linjasivat Wiitaunionin hyvinvointikertomuksen valmistelutyötä
jat kos sa siten, että Wiitaunionin johtoryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen
päi vit tä mi ses tä ja johtoryhmää täydennetään kunnittain nimettävillä hen ki-
löil lä ja näin ollen Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä lakkautetaan. 

Oheismateriaali:
- Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020
- Hyvinvointikertomuksesta saadut lausunnot

Lisätiedot: Vapaa-aikakoordinaattori Kati Laine-Rissanen, puh. 
040 714 3888.

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää

1. jälkikäteen annettujen lausuntojen pohjalta hyvinvointikertomukseen tar-
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vit ta vis ta muutoksista;

2. esittää Wiitaunionin laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 val tuus-
ton hyväksyttäväksi;

3. esittää valtuustolle, että kaksi kertaa tai useamminkin valtuustokaudessa
pi de tään valtuustoseminaari, jossa kertomusta ja tuloksia avataan erityisesti
luot ta mus hen ki löil le;

4. että jatkossa Wiitaunionin hyvinvointikertomuksen valmistelutyöstä vas-
taa Wiitaunionin johtoryhmä ja johtoryhmää täydennetään kunnittain ni met-
tä vil lä henkilöillä ja näin ollen Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä lak kau te-
taan. 

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja esitti, että todetaan, että
nuorisovaltuustoa on kuultu ja hyvinvointikertomuksessa on mietitty
toimenpiteitä nuorisovaltuuston esille nostamien asioiden parantamiseksi ja
asiat ovat esillä jälleen talousarviota laadittaessa.

Puheenjohtajan tiedustellessa hyväksyvätkö kaikki kaupunginjohtajan
esittämän täydennyksen kohtaan 1, kukaan ei vastustanut, joten
puheenjohtaja totesi hallituksen yksimielisesti hyväksyneen
kaupunginjohtajan täydennyksen.

Päätös Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että nuorisovaltuustoa on kuultu ja hyvinvointikertomuksessa on
mietitty toimenpiteitä nuorisovaltuuston esille nostamien asioiden
parantamiseksi ja asiat ovat esillä jälleen talousarviota laadittaessa.

2. esittää Wiitaunionin laajan hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020
valtuuston hyväksyttäväksi;

3. esittää valtuustolle, että kaksi kertaa tai useamminkin valtuustokaudessa
pidetään valtuustoseminaari, jossa kertomusta ja tuloksia avataan erityisesti
luottamushenkilöille;

4. että jatkossa Wiitaunionin hyvinvointikertomuksen valmistelutyöstä
vastaa Wiitaunionin johtoryhmä ja johtoryhmää täydennetään kunnittain
nimettävillä henkilöillä ja näin ollen Wiitaunionin hyvinvointityöryhmä
lakkautetaan. 

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto
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Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginhallitus  09.11.2020 § 212

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on poikkihallinnollinen tehtävä.
Kuntalaisten hyvinvointi tulee olla kaikkien kunnan toimijoiden yhteinen
tavoite. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä voidaan vaikuttaa
keskeisesti asukkaiden terveyteen ja toimintakykyyn, turvallisuuteen,
elinympäristön viihtyisyyteen ja asukkaiden aktiiviseen osallistumiseen ja
näin vähentää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistyö on jatkuvaa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on
toteutettu toimenpiteitä toimenpideraportin mukaisesti. 

Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä
raportoidaan valtuustolle vuosittain. Koska hyvinvointikertomus on ehtinyt
olla voimassa vasta lyhyen ajan, Wiitaunionin johtoryhmä (joka on myös
Wiitaunionin hyvinvointiryhmä) päätti 27.1.2020 kokouksessaan, ettei
vuoden 2019 osalta tehdä laajempaa raporttia. Samalla johtoryhmä päätti,
että toimialoja pyydetään kuitenkin raportoimaan hyvinvointiryhmälle
tehdyistä toimenpiteistä v. 2019 osalta. Wiitaunionin laajan
hyvinvointikertomuksen sivuilta 21-33 löytyvät tälle valtuustokaudelle
asetetut tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet.

Oheismateriaali:
-  Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 -2020, kooste
toimenpiteistä
- Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020

Lisätiedot: Hyvinvointikoordinaattori Kati Laine-Rissanen, puh. 
040 714 3888, kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi raportin Wiitaunionin laajan 
hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 toteutumisesta ja päättää esittää
kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy raportin Wiitaunionin laajan 
hyvinvointikertomuksen toteutumisesta.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________
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Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 77

Oheismateriaali:
-  Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 -2020, kooste toi men pi teis-
tä
- Wiitaunionin laaja hyvinvointikertomus 2017 - 2020

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä raportin Wiitaunionin laajan 
hyvinvointikertomuksen 2017 - 2020 toteutumisesta.

- - - -

Hyvinvointikoordinaattori Kati Laine-Rissanen esitteli hy vin voin ti ker to-
muk sen valtuutetuille kokouksessa.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto 

Toimenpiteet  Ote hy vin voin ti koor di naat to ri

 ____________
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Keski-Suomen liiton perussopimuksen muuttaminen

639/012/2020

Viitasaaren kaupunginhallitus  09.11.2020 § 209

Keski-Suomen liiton maakuntahallitus esittää jäsenkunnille, että kuntien ja
kau pun kien valtuustot hyväksyisivät liiton perussopimuksen muutokset
maa kun ta hal li tuk sen 23.10.2020 kokouksessa hyväksymällä tavalla.

Keski-Suomen liitto toivoo, että jäsenkunnat ehtisivät käsitellä asian val-
tuus tois saan loppusyksyn aikana niin, että uusi perussopimus saataisiin voi-
maan 1.1.2021 alkaen. 

Keski-Suomen liiton nykyinen perussopimus on tullut voimaan vuonna
2009. Sen jälkeen on lainsäädäntöön, eri ohjeisiin sekä käytännön toi min-
taan tullut useita muutoksia, jotka edellyttävät perussopimuksen muut ta mis-
ta ja päivittämistä näiltä osin. 

Perussopimukseen on tarve tehdä sekä teknisiä, päivittäviä muutoksia että
si säl löl li siä muutoksia. Tekniset muutokset ovat luonteeltaan sellaisia, että
kor ja taan viittaukset vanhentuneeseen kuntalakiin tai maakuntavaltuuston
työ jär jes tyk seen tai tarkastussääntöön, joita ei ole enää olemassa ja kor va-
taan uusilla lakiviittauksilla ja vastaavilla ohjeilla. Lisäksi Kuhmoisten kun-
nan eroaminen liiton jäsenyydestä ja siirtyminen Pirkanmaan maakuntaan
ai heut taa muutoksen liiton jäsenkuntien luetteloon.

Sisällöllisissä muutoksissa osa on kokonaan uusia pykäliä, joista osa liittyy
lii ton toiminta-ajatuksen ja tehtävien uudelleen määrittelyyn, ja osa liittyy
luot ta mus toi mi elin ten kokoonpanoihin sekä liiton ja jäsenkuntien välisiin
ta lous asioi hin. Sisällöllisistä muutoksista kolme keskeisintä on:
- maakuntavaltuuston koon pienentäminen
- peruspääomaosuuden määrittely
- jäsenkuntien maksuosuuden määrittely

Keski-Suomen maakuntavaltuustossa on tällä hetkellä 79 jäsentä ja 23 jä-
sen kun taa. Naapurimaakunnista esim. Pirkanmaan maakuntavaltuustossa on
61 jäsentä ja 21 jäsenkuntaa sekä Pohjois-Savon maakuntavaltuustossa 55
jä sen tä ja 18 jäsenkuntaa.

Keski-Suomen liiton perussopimusta ehdotetaan muutettavan tältä osin seu-
raa vas ti:
”Jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen
vuo den viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin jä sen kun-
nal la on yksi edustaja jokaista alkavaa viittä tuhatta asukasta kohti, kui ten-
kin enintään 40,6 % rajoittamattomasta kokonaisedustajamäärästä.”

Tällä muutoksella maakuntavaltuuston koko pienenisi 60 jäseneen. Vii ta-
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saa ren kaupungin edustajien määrä edustajainkokouksessa muutoksen myö-
tä pysyisi samana kuin aiemminkin eli olisi edelleen kaksi edustajaa kuten
Keu ruun ja Saarijärven kaupungeillakin, joilta molemmilta sen sijaan vä he-
ni si aikaisempaan nähden yksi edustaja.
Maakuntavaltuustoon valittavien jäsenten määrään ei myöskään Viitasaaren
kau pun gil le tulisi muutoksia ja edustajia valittaisiin edelleen kaksi kuten tä-
hän kin saakka. Muutoksen myötä kaksi edustajaa valitsisivat myös Keuruu,
Muu ra me ja Saarijärvi.

Keski-Suomen liiton peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pää oma si joi-
tuk sis ta. Peruspääoman kokonaismäärä on kiinteä, mutta jäsenkunnittainen
osuus vaihtelee vuosittain, koska sen määräytyminen on sidottu kolmen
edel li sen varainhoitovuoden maksuosuuksien keskiarvon suhteeseen. Tästä
on haittaa kuntien kirjanpidossa, jossa summa vaihtelee näin vuosittain. 

Keski-Suomen liiton perussopimusta ehdotetaan muutettavan tältä osin seu-
raa vas ti:
”Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista. Peruspääomaa
voi daan muuttaa siirrolla oman pääoman muiden erien välillä. Peruspääoma
ja kaan tuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman jäsenkuntaosuuksiksi vah-
vis te taan vuosien 2017-2019 maksuosuuksista lasketun suhdeluvun mu kai-
nen osuus.”

Keski-Suomen liiton jäsenkuntien vuosittainen maksuosuus lasketaan 
seuraavasti:
”Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisenä kalenterivuotena
toimitetussa kunnallisverotuksessa jäsenkunnittain kertyneiden ansiotulo- ja
yhteisöverojen suhteessa.Verotietoina käytetään valmisteluvaiheessa
saatavissa olevia viimeksi vahvistetun verotuksen verotietoja.”

Keski-Suomen liiton perussopimusta ehdotetaan muutettavan tältä osin 
siten, että
”Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät kunnan viimeisimmän 
tilinpäätöksen tuloslaskelman verotulot -summan suhteessa.”

Tämä olisi selkeä lukutieto, eikä tarvitsi pohtia valmisteluvaiheen saatavilla
olevia verotietoja. Viitasaaren kaupungin maksuosuus vähenisi muutoksen 
myötä 2 931 € eli 4,2 %.

Muut muutokset perussopimukseen on esitelty oheismateriaalina olevassa
asiakirjassa, jossa on rinnakkain nykyinen perussopimus ja ehdotus uudeksi
perussopimukseksi.

Perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että sitä kannattaa jäsenkunnista
vähintään kaksi kolmasosaa ja niiden asukasluku on vähintään yli puolet
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (Kuntalaki 57 §).
Keski-Suomen liitossa on tällä hetkellä 23 jäsenkuntaa ja 2/3 siitä on 16 
kuntaa. Keski- Suomen maakunnan asukasluku oli 31.12.2019 yhteensä
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275 104 asukasta ja puolet siitä on 137 552 asukasta.

Oheismateriaali:
- Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 23.10.2020 § 101
- Ehdotus Keski-Suomen liiton uudeksi perussopimukseksi
- Uusi ja nykyinen perussopimus rinnakkain
- Laskelma uuden maakuntavaltuuston paikkamääristä kunnittain 
- Laskelma jäsenkuntien maksuosuudesta uudella ja nykyisellä tavalla

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

Ehdotus Kaupunginjohtaja:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Keski-Suomen liiton maa kun ta hal li-
tuk sen ehdotuksen liiton uudeksi pe rus so pi muk sek si ja esittää sen edelleen
kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Jatkokäsittelyyn kaupunginvaltuusto

 ____________

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 78

Oheismateriaali:
- Maakuntahallituksen pöytäkirjanote 23.10.2020 § 101
- Ehdotus Keski-Suomen liiton uudeksi perussopimukseksi
- Uusi ja nykyinen perussopimus rinnakkain
- Laskelma uuden maakuntavaltuuston paikkamääristä kunnittain 
- Laskelma jäsenkuntien maksuosuudesta uudella ja nykyisellä tavalla

Ehdotus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Keski-Suomen liiton maa kun ta hal li-
tuk sen ehdotuksen liiton uudeksi perussopimukseksi.

Päätös Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku Kunnallisvalitus

Toimenpiteet  Ote Keski-Suomen liitto

 ____________
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Ilmoitusasiat/ kaupunginvaltuusto

38/000/2020

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 79

1.
Saarijärven-Viitasaaren seutukunta/seutujohtoryhmän 28.10.2020 pöy tä kir-
ja.

2.
Talousarvion kumulatiivinen tulos ja graafiset raportit/ lokakuu 2020,
oheis ma te ri aa li.

3.
Seuraava kaupunginvaltuuston kokous pidetään 1.2.2021.

- - - -

4.
Raahen kaupunginvaltuuston pöytäkirjan ote 26.10.2020 § 68; kou lu kiu saa-
mis ta koskeva haaste valtuustoille.

5. 
Pihtiputaan kunnanvaltuuston ja Viitasaaren kaupunginvaltuuston yhteinen
ko kous tammikuun lopussa.

Ehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös Kaupunginvaltuusto merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  -

 ____________
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Muut asiat/ kaupunginvaltuusto

39/000/2020

Viitasaaren kaupunginvaltuusto 07.12.2020 § 80

1. Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston yhteinen aloite ko ko ai kai-
sen omaishoidon sijaishoitajan palkkaamisesta Viitasaarelle

Valtuutettu Marjaana Kotilainen esitti kokouksessa vammaisneuvoston ja
van hus neu vos ton yhteisen aloitteen.

"Saamiemme kuntalaisten yhteydenottojen perusteella vammaisneuvosto ja
van hus neu vos to jättävät yhteisen aloitteen kokoaikaisen omaishoidon si jais-
hoi ta jan palkkauksesta tukemaan omaishoitajia.

Perusteluna on mahdollistaa paremmin omaishoitajan vapaiden pitäminen
se kä hänen välttämättömät omat menot (esim. lääkärissäkäynnit ym. asioin-
nit). Tämä toisi myös omaishoitajalle mahdollisuuden lyhyeen, sään nöl li-
seen ja virkistävään hengähdystaukoon. Pitkällä tähtäimellä se tuo myös
sääs tö jä omaishoitajan jaksaessa paremmin sekä kannustaa ryhtymään
omais hoi ta jak si, kun apua on saatavilla. Erityisesti muistisairaille on tär-
keää sama tuttu sijainen ja totutut käytännöt arjessa. Omaishoitajan jak saes-
sa hoidettavan kanssa kotioloissa pidempään raskasta laitoshoitoa ja sen ku-
lu ja voidaan välttää.

Sijaishoitajatoiminta tukisi kaikkien ikäryhmien omaishoitoa. Omaishoidon
ke hit tä mi nen on merkittävä tapa toteuttaa perusturvan tavoitteiden mukaista
avo hoi toa. Kyseisestä mallista on hyviä kokemuksia esim. Äänekoskella. 
Lisää taustatietoa toteutuneesta tilanteesta Viitasaarella Keski-Suomen
Muis ti yh dis tyk sen ja Viitasaaren kotihoidon viran-/toimenhaltijoiden yh-
teis työs sä työstämässä liitteessä sekä Kunnallisalan kehittämissäätiön
9/2020 julkaiseman raportin ”Että joku näkee mut – omaishoitajan hy vin-
voin ti ja tarpeet” otteessa, jossa on numeraalista tietoa omaishoidon kus tan-
nus ver tai lus ta.

Vammais- ja vanhusneuvosto esittää omaishoidon sijaishoitajan palk kaa mi-
seen varattavaksi määrärahaa tai lisämäärärahaa vuoden 2021 ta lous ar vi-
oon. Mikäli määrärahaa ei vuodelle 2021 ole saatavissa tätä tarkoitusta var-
ten, esittää vammais- ja vanhusneuvosto määrärahaa varattavaksi vuodelle
2022."

2. Raahen kaupunginvaltuuston koulukiusaamista koskeva haaste

Valtuuston II varapuheenjohtaja Jussi Kananen esitti, että Viitasaaren val-
tuus to vastaa haasteeseen.

Puheenjohtajan tiedustellessa, hyväksyykö valtuusto yksimielisesti sen, että
Vii ta saa ren kaupunginvaltuusto ottaa haasteen vastaan, valtuutetut il moit ti-
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vat hyväksyvänsä haasteen vastaanottamisen.

Ehdotus Mahdolliset muut asiat esitetään kokouksessa. 

Päätös Kaupunginvaltuusto päätti ottaa Raahen kaupunginvaltuuston haasteen vas-
taan sekä päätti saattaa kohdan 1. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen
val mis tel ta vak si.

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet  Ote kaupunginsihteeri

 ____________
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pykälät: 74, 75, 77, 79, 80

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: 76, 78 
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


